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ทัศนคติ ความคาดหวัง และการรับรูจริง ที่มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของรานในหาง    

สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร 
Attitude, Expectation, and Perception Towards Japanese Food 
(Sushi and Sashimi) Consumption Behavior at Siam Paragon 

Shopping Mall, Bangkok 
 

นภัสกร  วงคบัวเจริญ 1 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่อง ทัศนคติ ความคาดหวัง และการรับรูจริง ที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิ และซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษา
ลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของรานในหางสยาม
พารากอน กรุงเทพมหานคร ของผูบริโภคชาวไทย  (2) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังกับ
การรับรูจริงตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ  (3) ศึกษาการรับรูจริง ทัศนคติตออาหารญี่ปุนประเภทซู
ชิและซาชิมิแตละชนิด ลักษณะทางกายภาพ และการสื่อสารทางการตลาดของราน ที่มีผลตอพฤติกรรม
การบริโภค  (4) ศึกษาความสัมพันธระหวางกับความภักดีกับพฤติกรรมการบริโภค กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยคือ ผูบริโภคชาวไทยจํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมี
คาความเชื่อมั่นเทากับ .951 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คา t-test คา F-test คา Paired t-test เปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant  
Difference (LSD) คาความถดถอยเชิงพหุ และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

ผลการวิจัยพบวา  (1) ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21-25 ป เปนนักเรียนหรือนักศึกษา 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด รายไดตอเดือน 15,001-25,000 บาท  (2) มีความคาดหวัง 
และการรับรูจริงตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิโดยรวม และรายดานไดแก ดานคุณภาพอาหารและ
ดานคุณภาพการบริการอยูในระดับมาก  (3) ผูบริโภคประเมินความพึงพอใจโดยการเปรียบเทียบความ

                                                                 
1 นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนสุโขทัย    
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
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แตกตางระหวางความคาดหวังกับการรับรูจริงตออาหารญี่ปุนโดยรวมและดานคุณภาพการบริการอยูใน
ระดับพึงพอใจมาก สวนดานคุณภาพอาหารอยูในระดับ ไมพึงพอใจ  (4) มีทัศนคติตออาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิและซาชิมิแตละชนิดโดยรวม และชนิด นิกิริ ชิราชิ มากิ ซาชิมิ อยูในระดับดี  (5) มีความคิดเห็น
ตอลักษณะทางกายภาพของรานอาหารอยูในระดับดี  (6) มีการรับรูการสื่อสารทางการตลาดของรานอยูใน
ระดับปานกลาง  (7) มีความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิอยูในระดับมาก  (8) ผูบริโภคมี
พฤติกรรมการบริโภคดานความถี่ โดยเฉลี่ยประมาณ  3 คร้ังตอ 3 เดือน ดานคาใชจายโดยเฉลี่ยประมาณ 
1,096 บาทตอคร้ัง ระยะเวลาที่ใชในการบริโภคโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ชั่วโมงตอคร้ัง และผูบริโภคสวนใหญ
มีรานอาหารประจํา มีเมนูอาหารโปรดคือ ซาชิมิ เหตุผลที่เลือกรับประทานเพราะ ความอรอย และเดินทาง
มาโดยพาหนะสวนตัว 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา  (1) ลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภค ไดแก เพศ ระดับการศึกษา 
และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกันมีผลตอความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 และ .05  สวน อายุ อาชีพ สถานภาพ ไมมีผลตอความภักดีตออาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิและซาชิมิ  (2) ความคาดหวังกับการรับรูจริงตออาหารญี่ปุนโดยรวมและรายดาน ไดแก ดาน
คุณภาพอาหารและดานคุณภาพการบริการไมแตกตางกัน  (3) การรับรูจริงตออาหารญี่ปุนดานคุณภาพ
อาหาร ดานคุณภาพการบริการ ลักษณะทางกายภาพของราน ทัศนคติตออาหารญี่ปุนชนิด ซาชิมิและชนิด
มากิ มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุนดานความถี่ในการบริโภค (คร้ังตอ 3 เดือน) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 สวนทัศนคติตออาหารญี่ปุนชนิดนิกิริ ลักษณะทางกายภาพของ
ราน และการรับรูจริงตออาหารญี่ปุนดานคุณภาพอาหาร มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคดานคาใชจายใน
การบริโภค (บาทตอคร้ัง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01  (4) ความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซา
ชิมิกับพฤติกรรมการบริโภค ดานความถี่ในการบริโภค (คร้ังตอ 3 เดือน) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สวนดานคาใชจายในการบริโภค (บาทตอคร้ัง) ไมสัมพันธกัน 
 
คําสําคัญ:  ทัศนคติ, ความคาดหวัง, การรับรู, อาหารญี่ปุน  
 
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 
 
บทนํา 

ธุรกิจรานอาหารญี่ปุนโดยภาพรวมแลวยังเปนธุรกิจที่เติบโตอยางตอเนื่อง จากการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของคนไทยที่นิยมบริโภคอาหารญี่ปุน โดยยอมรับในแงที่เปนอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพมีรสชาติ
ถูกปาก โดยศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดการณวา ในป 2556 ตลาดรานอาหารที่เปนเครือขายธุรกิจอาหาร จะมี
มูลคา 97,431 ลานบาท หรือเติบโตรอยละ 14 จากป 2555 โดยรานอาหารประเภท ไกเบอรเกอร สุกี้ชาบู
และอาหารญี่ปุน ยังคงมีมูลคาตลาดในสัดสวนที่สูงเปนสามลําดับแรก รานอาหารสัญชาติเอเชีย ไดแก 
รานอาหารไทย รานสุกี้และชาบู รานอาหารปงยาง และรานอาหารญี่ปุน มีอัตราการเติบโตสูงกวา
รานอาหารประเภทอื่น เนื่องจากกระแสความนิยมรับประทานอาหารสัญชาติเอเชีย และกลยุทธการตลาด
ของผูประกอบการ (KResearch, 2011) 

ปจจัยที่สนับสนุนใหรานอาหารสัญชาติเอเชียมีอัตราการเติบโตสูงกวารานอาหารสัญชาติอ่ืนนาจะ
เปนผลมาจากความนิยมในการรับประทานอาหารของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งในอดีต
กระแสความนิยมรับประทานอาหารจากประเทศแถบตะวันตกเปนที่แพรหลาย แตปจจุบันคนไทยมี
ทางเลือกในการรับประทานอาหารที่หลากหลายมากขึ้น โดยมีแนวโนมความนิยมรับประทานอาหาสัญชาติ
เอเชียมากขึ้น เนื่องจากอาหารสัญชาติเอเชียมีภาพลักษณในการเปนอาหารที่มีวิธีการปรุงอยางพิถีพิถันมี
รสชาติถูกปากคนไทย จึงเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหรานอาหารสัญชาติเอเชียเติบโต (KResearch, 2011) 

เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี ปจจุบันคนไทยสามารถรับรูขาวสารหรือขอมูลตางๆ ไดงาย
ข้ึน แตเพราะเหตุใด เมื่อนึกถึงอาหารญี่ปุนแลว คนไทยตองนึกถึงอาหารประเภทซูชิและซาชิมิเปนอันดับ
แรกๆ กอปรกับในปจจุบันรานอาหารญี่ปุนมีการเติบโตอยางตอเนื่องและมีสัดสวนทางการตลาดสูง ผูวิจัย
จึงตองการทราบถึงทัศนคติ ความคาดหวัง การรับรูจริง ที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิและซาชิมิ โดยยกเอารานอาหารญี่ปุนในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร มาเปน
กรณีศึกษา   

ผลการวิจัยจะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอการนําไปพัฒนาและปรับปรุงอุสาหกรรมการบริการ
ประเภทรานอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ มาตรฐานการบริการ มาตรฐานอาหาร การกําหนดกลยุทธ
ทางการตลาดเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย เพื่อเพิ่มมาตรฐานและประสิทธิภาพ
ดานตางๆ ของรานอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ ในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ 

ของผูบริโภคชาวไทย ในรานภายในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังและการรับรูจริงตออาหารญี่ปุนประเภทซู

ชิและซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผูบริโภคชาวไทย 
3. เพื่อศึกษาการรับรูจริง ทัศนคติตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิแตละชนิด ลักษณะทาง

กายภาพ และการสื่อสารทางการตลาดของราน ที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและ
ซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผูบริโภคชาวไทย 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริโภคกับความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิ
และซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผูบริโภคชาวไทย 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1  ลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีผลตอความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิ
และซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผูบริโภคชาวไทยแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2  ความคาดหวังและการรับรูจริงตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของรานในหาง
สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผูบริโภคชาวไทยแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 3  การรับรูจริง ทัศนคติตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิแตละชนิด ลักษณะทาง
กายภาพ และการสื่อสารทางการตลาดของราน มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและ
ซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผูบริโภคชาวไทย 

 สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมการบริโภคมีความสัมพันธกับความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและ
ซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผูบริโภคชาวไทย 
 
ประโยชนที่ไดรับ 

1. ผูประกอบการรานอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร 
สามารถนําผลการวิจัยไปใชกําหนดกลยุทธ วางแผนพัฒนาสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค เพื่อให
ผูบริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

2. ผูประกอบการรานอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร  
สามารถนําเอาขอมูลไปใชเปนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสวนประสมทางการตลาดบริการของ
รานอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิในศูนยการคาสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร เพื่อใหสอดคลอง
กับความตองการของผูบริโภค 
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3. ผลการวิจัยสามารถใชเปนขอมูลในการติดตาม ปรับปรุง พัฒนากลยุทธทางการตลาดของธุรกิจ
รานอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ ในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ในระยะยาวไดอยาง
ตอเนื่อง 

4. ผลการวิจัยสามารถใชเปนแนวทางสําหรับงานวิจัยประเภทเดียวกัน หรือใชเปนขอมูลอางอิงกับ
ตลาด หรือศูนยการคาประเภทอื่นได 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

   ตัวแปรอสิระ                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปริมาณ 

1. ประชากร  
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคชาวไทยที่บริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ 

ของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร โดยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 

ความคาดหวงัตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและ
ซาชิมิของราน 
1.  ดานคุณภาพอาหาร 
2.  ดานคุณภาพการบริการ 

ความพึงพอใจตออาหารญี่ปุนประเภท 
ซูชิและซาชิมิของราน 
ES > PS ไมพงึพอใจ 
ES = PS พึงพอใจ  
ES < PS พึงพอใจมาก 

การรับรูจริงตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิ
มิของราน 
1.  ดานคุณภาพอาหาร 
2.  ดานคุณภาพการบริการ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิและ ซาชมิิของราน ในหาง
สยามพารากอน 
กรุงเทพมหานครของผูบริโภคชาวไทย 
 - ความถี่ในการบริโภค(ครั้ง ตอ 3 เดือน) 
- คาใชจายในการบริโภค(บาทตอคร้ัง) 
 

ความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิ
และซาชิมิของรานในหางสยามพารา
กอน กรุงเทพมหานครของผูบริโภคชาว
ไทย ลักษณะสวนบุคคล 

การสื่อสารทางการตลาดของรานอาหารญีปุ่น
ประเภทซูชิและซาชิมิของราน 

ลักษณะทางกายภาพของรานอาหารญี่ปุน
ประเภท ซูชิและซาชิมิของราน 

ทัศนคติตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ 
แตละชนิดของราน 
1. นกิิริ  2. ชิราช ิ  
3. มาก ิ  4. ซาชมิ ิ
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2. กลุมตัวอยาง  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคชาวไทยที่บริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ 

ของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ผูวิจัยจึง
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณกรณีไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิชยบัญชา, 
2545) ณ ระดับความคลาดเคลื่อนรอยละ ± 5 ดังนี้ 

  สูตร  n  =  2
2

4e
Z

 
  โดย       n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

Z = คามาตรฐานที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่กําหนดไว คือรอยละ ± 5        
ดังนั้น Z = 1.96 

   e = สัดสวนของความคลาดเคลื่อน กําหนดไวที่รอยละ 5  

  แทนคาในสูตร        n =        2
2

)05(.4
)96.1(

x  
 
     = 384.16  จึงใช  385 คน 
 
ขนาดกลุมตัวอยาง  385 คน  เก็บเพิ่มอีก 15 คน เพื่อปองกันความผิดพลาดจากการตอบ

แบบสอบถามของกลุมตัวอยางซึ่งสงผลตอความนาเชื่อถือของงานวิจัย จึงรวมเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด 
400 คน 

3. การสุมตัวอยาง 
1. วิธีการสุมตัวอยางโดยใชความนาจะเปน (Probability Sampling) โดยใชการสุมตัวอยางแบบ

งาย (Simple Random Sampling) ซึ่งจับฉลากรานอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิในหางสยามพารา
กอน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจํานวนรานทั้งหมด 14 รานโดยจับฉลากชื่อรานมา 35% ของจํานวนราน
ทั้งหมด จะไดรานที่เปนกลุมตัวอยางที่สุมไดจํานวน 4 ราน 

2. วิธีการสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน (Non Probability Sampling) โดย 
2.1 วิธีการสุมแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) เปนการสุมโดยกําหนดสัดสวนของจํานวน

กลุมตัวอยางผูบริโภคในแตละรานที่สุมไดในขอ 1 รานละเทาๆ กัน คือ รานละ 100 คน รวม 4 รานเปน 400 
คน 
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2.2 วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงแจกแบบสอบถามให
ผูบริโภคที่บริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ ทั้ง 4 ชนิด คือ นิกิริ ซาราชิ มากิ ซาชิมิ โดยแจก
ภายหลังจากบริโภคอาหารญี่ปุนในแตละรานแลวจนครบรานละ 100 คน รวม 4 รานเปน 400 คน 

4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคาดหวัง 

การรับรูจริง ทัศนคติ ลักษณะทางกายภาพ การสื่อสารทางการตลาด พฤติกรรมการบริโภค และ ความภักดี
ตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร 

นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแลวไปหาคาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ลักษณะของแบบสอบถามประกอบดวย 7 สวน คือ สวนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 ความคาดหวังและการรับรูจริงตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ สวนที่ 3 
ทัศนคติตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิแตละชนิด สวนที่ 4 ลักษณะทางกายภาพของรานอาหาร
ญ่ีปุนประเภทซูชิและซาชิมิ สวนที่ 5 การสื่อสารทางการตลาดของรานอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ 
สวนที่ 6 ความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ สวนที่ 7 พฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิและซาชิมิ 

5. วิธีการเก็บรวมรวมขอมูล  
การวิจัยครั้งนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูล ชวงเดือน กุมภาพันธ 2557-2558 โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามที่

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีข้ันตอนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
ดังนี้ 

1. เตรียมแบบสอบถาม แลวนําไปเก็บขอมูลโดยการแจกใหกลุมตัวอยางโดยใชรูปภาพอาหารเพื่อ
คัดกรองผูตอบแบบสอบถามที่เคยรับประทาน อาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ ประกอบดวย นิกิริ ชิราชิ 
มากิ ซาชิมิ เพื่อใหไดแบบสอบถามที่ถูกตองและมีคุณภาพ 

2. เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลว นํามาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณไดแบบสอบถามที่
สมบูรณทั้งหมด จํานวน 400 ชุด 

6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายลักษณะ ของกลุมตัวอยาง 
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อใชทําการทดสอบสมมติฐาน 
2.1 คา Independent t-test ใชเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุมที่เปน

อิสระกัน 
2.2 คา F-test แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ใชเปรียบเทียบ

ความแตกตางของคาเฉลี่ยของประชากรที่มากกวา 2 กลุม 
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2.3 Paired t-test (Dependent t-test) ใชเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของประชากร ที่
ไมเปนอิสระกัน 

2.4 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เปนการตรวจสอบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวหรือมากกวา โดยตองมีทั้งตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ต้ังแต 
2 ตัวขึ้นไป และตัวแปรตาม (Dependent Variable) หนึ่งตัวแปร สําหรับทดสอบ โดยการหาคายกกําลัง
สองของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Correlation = R2) 

 
สรุปผลการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภคชาวไทย ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกัน มีผลตอความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของ
รานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
  สมมติฐานที่ 1.1 ผูบริโภคชาวไทยที่มีเพศแตกตางกันมีผลตอความภักดีตออาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิและซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกตางของความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของรานใน
หางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผูบริโภคชาวไทย จําแนกตามเพศ 
 

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

ความภักดีตออาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิและซาชิมิ 

3.73 .61 3.57 .73 397.92 2.276* .023 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูบริโภคชาวไทยที่มีเพศแตกตางกันมีผลตอความภักดีตอ
อาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยผูบริโภคเพศชายมีความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาซิมิ
มากกวาผูบริโภคเพศหญิง  

สมมติฐานที่ 1.2 ผูบริโภคชาวไทยที่มีอายุแตกตางกันมีผลตอความภักดีตออาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิและซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกตางของความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของรานใน
หางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผูบริโภคชาวไทย จําแนกตามอายุ 
 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F - 
Ratio 

p 

ความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ ระหวางกลุม 2.35 5 .47 .997 .420 
ภายในกลุม 186.15 394 .47   

รวม 188.50 399    

 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูบริโภคชาวไทยที่มีอายุแตกตางกันมีผลตอความภักดีตอ

อาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของรานในหางสยามพารากอนกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 
สมมติฐานที่ 1.3 ผูบริโภคชาวไทยที่มีอาชีพแตกตางกันมีผลตอความภักดีตออาหารญี่ปุน

ประเภทซูชิและซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางของความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของรานใน
หางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผูบริโภคชาวไทย จําแนกตามอาชีพ 
 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F - 
Ratio 

P 

ความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ ระหวางกลุม 2.36 3 .79 1.677 .171 
ภายในกลุม 186.14 396 .47   

รวม 188.50 399    
 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาผูบริโภคชาวไทยที่มีอาชีพแตกตางกันมีผลตอความภักดีตอ

อาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 
สมมติฐานที่ 1.4 ผูบริโภคชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอความภักดีตออาหาร

ญ่ีปุนประเภทซูชิและซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกตางของความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของรานใน
หางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผูบริโภคชาวไทย จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F – 
Ratio 

p 

ความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ ระหวางกลุม 8.74 2 .44 9.649** .000 
ภายในกลุม 179.76 397 .45 

รวม 188.50 399  

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาผูบริโภคชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอความ
ภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและผูบริโภคที่มีระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิมากกวาผูบริโภคที่มีระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 และ .05 ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความแตกตางของความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิในหาง
สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผูบริโภคชาวไทย จําแนกตามระดับการศึกษาเปนรายคู โดยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา ระดับการศึกษา 
 ต่ํากวาปริญญาตร ี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตร ี
x 
 

 
3.33 

 
3.74 

 
3.60 

ความภักดีตออาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิและซาชิมิ 

ต่ํากวาปริญญาตรี  
3.33 

 
- 

 
-.41** 

 
-.27* 

ปริญญาตรี 3.74 - - .14 
สูงกวาปริญญาตรี 3.60 - - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

สมมติฐานที่ 1.5 ผูบริโภคชาวไทยที่มีสถานภาพแตกตางกันมีผลตอความภักดีตออาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิและซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกตางของความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของรานใน
หางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผูบริโภคชาวไทย จําแนกตามสถานภาพ 
 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

 
โสด 

 (n=303) 

สมรส/อยูดวยกัน/หมาย/
หยาราง/แยกกันอยู 

(n=97) 

df t – 
Value 

p 

 x S.D. x S.D.    
ความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิ

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

 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาผูบริโภคชาวไทยที่มีสถานภาพแตกตางกันมีผลตอความภักดีตอ

อาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 
 

สมมติฐานที่ 1.6 ผูบริโภคชาวไทยที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีผลตอความภักดีตออาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิและซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

 
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบความแตกตางของความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของรานใน
หางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผูบริโภคชาวไทย จําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F - 
Ratio 

P 

ความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ ระหวางกลุม 11.06 4 2.77 6.156** .000 

ภายในกลุม 177.44 395 .45 

รวม 188.50 399  

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาผูบริโภคชาวไทยที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีผลตอความภักดี
ตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย (1) ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือน 15,001 - 25,000 บาท ผูบริโภคที่มี
รายไดตอเดือน 35,001 - 45,000 บาท และผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือน 45,001 บาทขึ้นไปมีความภักดีตอ
อาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิมากกวาผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1  0.05  และ .01 ตามลําดับ (2) ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือน 15,001 - 
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25,000 บาท ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือน 35,001 - 45,000 บาท และผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือน 45,001 
บาทขึ้นไป มีความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิมากกวาผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือน 25,001 - 
35,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1  0.05  และ .01 ตามลําดับ (3) ผูบริโภคที่มีรายไดตอ
เดือน 35,001 - 45,000 บาท มีความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิมากกวาผูบริโภคที่มีรายได
ตอเดือน 45,001 บาทขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดังตารางที่ 8 

 
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบความแตกตางของความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของรานใน
หางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผูบริโภคชาวไทย จําแนกตามรายไดตอเดือนเปนรายคู โดย
วิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา รายไดตอเดือน 
 

ต่ํากวาหรือ
เทากับ 
15,000 
บาท 

15,001 - 
25,000  
บาท 

25,001 - 
35,000 
บาท 

35,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 
 บาท
ขึ้นไป 

x 3.43 3.71 3.44 3.93 3.69 

ความภักดีตอ
อาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิและ

ซาชิมิ 

ต่ํากวาหรือเทากับ 
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 บาทขึ้นไป 3.69 - - - - - 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

สมมติฐานที่  2 ความคาดหวังกับการรับรูจริงตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของรานในหาง
สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผูบริโภคชาวไทย แตกตางกัน 
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ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังกับการรับรูจริงตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิ
และซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผูบริโภคชาวไทย 
 

 
ความคาดหวังกับการรับรูจริงตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิ

และซาชิมิ 

 
Paired t – test for Equality of Means 

 x S.D. t p 
ความคาดหวังกับการรับรูจริงตออาหารญี่ปุน

ประเภทซูชิและซาชิมิโดยรวม 
ความคาดหวัง 
การรับรูจริง 

4.07 
4.08 

.47 

.43 
-.553 .581 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาความคาดหวังกับการรับรูจริงตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิ

มิโดยรวมของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผูบริโภคชาวไทยไมแตกตางกัน 
สมมติฐานที่ 3 การรับรูจริงทัศนคติตออาหารญี่ปุนประเภท ซูชิและซาชิมิแตละชนิด ลักษณะทาง

กายภาพ และการสื่อสารทางการตลาดของราน มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและ
ซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผูบริโภคชาวไทย 

(1) ดานความถี่ในการบริโภค (คร้ัง ตอ 3 เดือน) 
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ตารางที่ 10 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุของปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิและซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภค (คร้ัง ตอ 
3 เดือน) 

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิและซาชิมิ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของราน
ในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานครดานความถี่ในการ

บริโภค  
(ครั้ง/3เดือน) 

B SE(b) Beta t Sig. 

คาคงที่ (Constant) 2.949 1.356  2.175* .030 
1. การรับรูจริงตออาหารญี่ปุนประเภท ซูชิและซาชิมิ      
  - ดานคุณภาพอาหาร (x ) .739 .335 .137 2.208* .028 
  - ดานคุณภาพการบริการ (x ) -.878 .264 -.191 -3.323** .001 
2. ทัศนคติตออาหารญี่ปุนแตละชนิด      
  - นิกิริ (x ) .247 .343 .052 .721 .471 
  - ชิราชิ(x ) -1.44 .311 -.030 -.463 .644 
 - มากิ (x ) .691 .247 .162 2.802** .005 
- ซาชิมิ (x ) .789 .318 .171 2.481* .014 
3. ลักษณะทางกายภาพของรานอาหาร ญี่ปุน

ประเภทซูชิและซาชิมิ (x ) 
-1.015 .310 -.187 -3.272** .001 

4.การรับรูการสื่อสารทางการตลาด (x ) -3.48 .216 -.092 -1.611 .108 
R = .326,    R  = .107,    Adjust R  = .088,    SE = 2.396,    F = 5.831**,   Sig = .000 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาการรับรูจริงตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิดานคุณภาพ
การบริการ และลักษณะทางกายภาพของรานอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคดานความถี่ในการบริโภค (คร้ัง ตอ 3 เดือน) ในทิศทางตรงขามกันสวนทัศนคติตออาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิและซาชิมิ ชนิดซาชิมิ ทัศนคติตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ ชนิดมากิ การรับรูจริงตอ
อาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิดานคุณภาพอาหาร มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคดานความถี่ในการ
บริโภค (คร้ัง ตอ 3 เดือน) ในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 โดยการรับรู
จริงตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิดานคุณภาพการบริการมีน้ําหนักมากที่สุด รองลงมาคือ ลักษณะ
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ทางกายภาพของรานอาหาร ทัศนคติตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิชนิดซาชิมิ ปจจัยทัศนคติตอ
อาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ ชนิดมากิ การรับรูจริงตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิดานคุณภาพ
อาหาร ตามลําดับ 

สามารถนํามาเขียนสมการพยากรณพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ ดาน
ความถี่ในการบริโภค(คร้ัง ตอ 3 เดือน) ไดดังนี้ 
    

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

โดย X1 คือ การรับรูจริงตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิดานคุณภาพอาหาร 
X2 คือ การรับรูจริงตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิดานคุณภาพการบริการ 
X5 คือ ทัศนคติตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ ชนิดมากิ 
X6 คือ ทัศนคติตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ ชนิดซาชิมิ 
X7 คือ ลักษณะทางกายภาพของรานอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ 

 
(2) ดานคาใชจายในการบริโภค (บาท/คร้ัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สยามวิชาการ ปที่ 18 เลมที่ 2 ฉบับที่ 31 สิงหาคม 2560 – ธันวาคม 2560 
Siam Academic Review Vol.18, No.2, Issue 31, August 2017 – December 2017 

 

      
 

- 37 -

ตารางที่ 11 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุของปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิและซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายในการบริโภค(บาท
ตอคร้ัง) 
 

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ
ของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ดาน

คาใชจายในการบริโภค(บาท/ครั้ง) 
B SE(b) Beta

 
t Sig. 

คาคงที่ (Constant) 569.236 327.517  1.738 .083 
1.การรับรูจริงตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและ
ซาชิมิ 

     

  - ดานคุณภาพอาหาร (x ) -218.852 80.912 -.166 -2.705** .007 
-ดานคุณภาพการบริการ(x ) 123.386 63.842 .110 1.933 .054 
2.ทัศนคติตออาหารญี่ปุนแตละชนิด      
-นิกิริ(x ) 367.203 82.738 .316 4.438** .000 
-ชิราชิ(x ) -71.00 75.036 -.062 -.957 .339 
-มากิ(x ) 18.123 59.575 .017 .304 .761 
-ซาชิมิ(x ) 137.369 76.759 .122 1.790 .074 
3.ลักษณะทางกายภาพของรานอาหารญี่ปุน

ประเภทซูชิและซาชิมิ (x ) 
-201.582 74.951 -.152 -2.690** .007 

4.การสื่อสารทางการตลาด(x ) -45.897 52.247 -.049 -.878 .380 
R = .351,R  = .123, Adjust R  = .105   , SE = 578.670, F = 6.8600**, Sig = .000 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาทัศนคติตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ ชนิดนิกิริ มีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคดานคาใชจายในการบริโภค (บาทตอคร้ัง) ในทิศทางเดียวกัน สวนการรับรูจริงตอ
อาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ ดานคุณภาพอาหารลักษณะทางกายภาพของรานอาหาร มีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคดานคาใชจายในการบริโภค (บาทตอคร้ัง) ในทิศทางตรงขามกัน โดยทัศนคติตอ
อาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ ชนิดนิกิริ มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค ดานคาใชจายในการบริโภค 
(บาทตอคร้ัง) มากที่สุด รองลงมาคือการรับรูจริงตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ ดานคุณภาพอาหาร
ลักษณะทางกายภาพของราน ตามลําดับ  
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สามารถนํามาเขียนสมการพยากรณพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิดาน
คาใชจายในการบริโภค (บาทตอคร้ัง) ไดดังนี้ 

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

 

โดย X1 คือ การรับรูจริงตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิดานคุณภาพอาหาร 

  X3 คือ ทัศนคติตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ ชนิดนิกิริ 

X7 คือ ลักษณะทางกายภาพของรานอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ 
 
สมมติฐาน 4 ความภักดีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและ   

ซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ของผูบริโภคชาวไทย 
(1) ความถี่ในการบริโภค (คร้ัง ตอ 3 เดือน) 
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ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางความภักดีกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิและซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภค(คร้ังตอ 3 
เดือน) ของผูบริโภคชาวไทย 
 

 พฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและ
ซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน 

กรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภค 
(ครั้ง/3เดือน) ความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ 

 Pearson 
Correlation 

p ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

1. ผูตอบจะบริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิทุกครั้งที่
มีโอกาส 

.134** .007 ระดับต่ํา เดียวกัน 

2. ผูตอบประทับใจทุกครั้งเมื่อไดบริโภคอาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิและซาชิมิในรานนี้ 

.054 .280 ไมสัมพันธกัน - 

3. เมื่อนึกถึงรานอาหารจะนึกถึงรานอาหารญี่ปุนประเภทซูชิ
และซาชิมิรานนี้เปนอันดับแรก 

.035 .489 ไมสัมพันธกัน - 

4. แนวโนมที่จะบริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของ
รานนี้ในอนาคต 

.146** .003 ระดับต่ํา เดียวกัน 

5. ผูตอบจะแนะนําเพื่อนหรือคนรูจักเพื่อใหบริโภคอาหาร
ญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิรานนี้ 

.072 .150 ไมสัมพันธกัน - 

ความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิโดยรวม .110* .028 ระดับต่ํา เดียวกัน 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของรานในหาง
สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร โดยรวมกับพฤติกรรมการบริโภคดานความถี่ในการบริโภค (คร้ัง ตอ 3 
เดือน) มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่าในทิศทาง
เดียวกัน เมื่อพิจารณารายขอพบวา ความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิในเรื่องผูตอบจะบริโภค
อาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิทุกครั้งที่มีโอกาส และเรื่องแนวโนมที่จะบริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิ
และซาชิมิของรานนี้ในอนาคตกับพฤติกรรมการบริโภคดานความถี่ในการบริโภค (คร้ังตอ 3 เดือน) มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่าในทิศทางเดียวกัน 
สวนเรื่องผูตอบประทับใจทุกครั้งเมื่อไดบริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิในรานนี้เร่ืองเมื่อนึกถึง
รานอาหารจะนึกถึงรานอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิรานนี้เปนอันดับแรกและเรื่องผูตอบจะแนะนํา
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เพื่อนหรือคนรูจักเพื่อใหบริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิรานนี้กับพฤติกรรมการบริโภคดานความถี่
ในการบริโภค (คร้ัง ตอ 3 เดือน) ไมมีความสัมพันธกัน 

(2) คาใชจายในการบริโภค (บาทตอคร้ัง) 
 

ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางความภักดีกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิและซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายในการบริโภค (บาท
ตอคร้ัง) ของผูบริโภคชาวไทย 
 

 
 

ความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ
ของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ดาน

คาใชจายในการบริโภค (บาท/ครั้ง) 
 Pearson 

Correlation 
p ระดับ

ความสัมพันธ 
ทิศทาง 

1. ผูตอบจะบริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ
ทุกครั้งที่มีโอกาส 

2. ผูตอบประทับใจทุกครั้งเมื่อไดบริโภคอาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิและซาชิมิในรานนี้ 

3. เมื่อนึกถึงรานอาหารจะนึกถึงรานอาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิและซาชิมิรานนี้เปนอันดับ 

4. แนวโนมที่จะบริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซา
ชิมิของรานนี้ในอนาคต 

5. ผูตอบจะแนะนําเพื่อนหรือคนรูจักเพื่อใหบริโภค
อาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิรานนี้ 

.056 
 

.163** 
 

.021 
 

.055 
 

.031 

.265 
 

.001 
 

.682 
 

.275 
 

.538 
 

ไมสัมพันธกัน 
 

ระดับต่ํา 
 

ไมสัมพันธกัน 
 

ไมสัมพันธกัน 
 

ไมสัมพันธกัน 

- 
 

เดียวกัน 
 
- 
 
- 
 
- 

ความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ
โดยรวม 

.080 .112 ไมสัมพันธกัน - 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของรานในหาง
สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร โดยรวมกับพฤติกรรมการบริโภคดานคาใชจายในการบริโภค (บาทตอ
คร้ัง) ไมมีความสัมพันธกัน เมื่อพิจารณารายขอพบวา ความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิใน
เร่ืองผูตอบประทับใจทุกครั้งเมื่อไดบริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิในรานนี้กับพฤติกรรมการ
บริโภคดานคาใชจายในการบริโภค (บาทตอคร้ัง) มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยมีความสัมพันธในระดับต่ําในทิศทางเดียวกัน สวนเรื่องผูตอบจะบริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซา
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ชิมิทุกครั้งที่มีโอกาสเรื่องเมื่อนึกถึงรานอาหารจะนึกถึงรานอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิรานนี้เปน
อันดับแรกเรื่องแนวโนมที่จะบริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของรานนี้ในอนาคตเรื่องผูตอบจะ
แนะนําเพื่อนหรือคนรูจักเพื่อใหบริโภคอาหาญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิรานนี้กับพฤติกรรมการบริโภคดาน
คาใชจายในการบริโภค (บาทตอคร้ัง) ไมมีความสัมพันธกัน 
 
การอภิปรายผล 

1. ผูบริโภคชาวไทยที่มีเพศแตกตางกันมีผลตอความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของ
รานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน โดย เพศชาย มีความภักดีมากกวาเพศหญิง ทั้งนี้
เนื่องจาก อาหารญี่ปุนประเภทนี้มีสวนประกอบจากปลาเปนสวนใหญและมีวิธีการปรุงที่รักษาคุณภาพของ 
วัตถุดิบไดเปนอยางดี จึงทําใหมีรสชาติอรอยและบํารุงสุขภาพ ประกอบกับปจจุบันเพศชายหันมาดูแล
สุขภาพตัวเองมากขึ้น และเพศชายเปนเพศที่นิยมพบปะสังสรรคกับเพื่อนหรือผูรวมงานอยูบอยๆ จึงทําให
เพศชายรับประทานอาหารนอกบานบอยครั้งมากกวาเพศหญิง และรานอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ
เปนที่นิยมในการบริโภค นั่นคือความภักดีนั่นเอง และสอดคลองกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2546) ที่
กลาววา เพศหญิงและเพศชาย มีความแตกตางกันในเรื่องความคิด คานิยม ทัศนคติ เนื่องจากวัฒนธรรม
และสังคมเปนตัวกําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน เชน เพศชาย นิยมรับประทาน
อาหารนอกบานมากกวาเพศหญิง เพราะมีการพบปะสังสรรคกันที่รานอาหาร 

2. ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของ
รานในหางสยามพารากอน แตกตางกัน โดยผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวา
ปริญญาตรีมีความภักดีมากกวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี นั่นคือ ผูบริโภคที่มีระดับ
การศึกษาสูงมีความภักดีมากกวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา ทั้งนี้เนื่องจาก ผูบริโภคที่มีระดับ
การศึกษาสูงมักจะมีตําแหนงหนาที่การงานและรายไดสูงกวา ผูที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา จึงมีอํานาจการ
ซื้อมากกวา และมีความสามารถในการบริโภคซ้ําไดบอยกวาผูที่มีรายไดนอย ถึงแมอาหารญี่ปุนจะมีราคา
สูงก็ไมสงผลตอการตัดสินใจในการบริโภค เนื่องจากผูที่มีรายไดดีมักจะตองการสิ่งที่คุมคาใหกับตนเองแม
ราคาจะสูงก็ไมมีผลตอการตัดสินใจ นั่นคือ เกิดความภักดีนั่นเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Aaker 
(1996) ที่วา ผูซื้อที่มีความพึงพอใจในตราสินคาถึงแมราคาจะเปลี่ยนแปลง  

3. ผูบริโภคชาวไทยที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีผลตอความภักดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิ
และซาชิมิของรานในหางสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน โดยผูบริโภคชาวไทยที่มีรายไดตอ
เดือนสูงกวามีความภักดีมากกวา ผูบริโภคชาวไทยที่มีรายไดตอเดือนนอยกวา นั่นคือ ผูบริโภคที่มีรายไดตอ
เดือนสูง มีความภักดีมากกวา ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนนอย ทั้งนี้เนื่องจาก ผูที่มีรายไดตอเดือนสูงกวามี
อํานาจการซื้อมากกวาผูที่รายตอเดือนนอย เมื่อมีรายไดตอเดือนมาก ก็จะสามารถกลับมาบริโภคซ้ําไดอีก
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ในคร้ังตอไป ทําใหเกิดความถี่มากขึ้น นั่นคือความภักดีนั่นเอง ซึ่งสอดคลองกับ ผลงานวิจัยของ              
ยุวพา ศุกรทรัพย (2548) ที่ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผูบริโภคในการรับประทานอาหารนอกบานในเขต
นครราชสีมา พบวา ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารนอก
บานแตกตางกัน ในดาน คาใชจายในการรับประทาน  

4. ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของรานในหางสยาม
พารากอน กรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการบริโภค (คร้ัง ตอ 3 เดือน) คือ การรับรูจริงตออาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิและซาชิมิ ดานคุณภาพอาหาร ดานคุณภาพการบริการ ทัศนคติตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและ
ซาชิมิ ชนิดมากิ ชนิดซาชิมิ และลักษณะทางกายภาพของรานอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ พบวา 

4.1 การรับรูจริงตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ ดานคุณภาพการบริการและลักษณะทาง
กายภาพของรานอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิ
และซาชิมิ ดานความถี่ในการบริโภค (คร้ัง ตอ 3 เดือน) ในทิศทางตรงขามกัน กลาวคือ เมื่อผูบริโภคอาหาร
ญ่ีปุนประเภทซูชิและซาชิมิมีความคิดเห็นที่ดีตอการรับรูจริงตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ ดาน
คุณภาพการบริการ และลักษณะทางกายภาพของรานอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิเพิ่มข้ึน ผูบริโภค
จะมีพฤติกรรมการบริโภคดานความถี่ (คร้ัง ตอ 3 เดือน) ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและ
ซาชิมิมีราคาคอนขางสูง โดยเฉพาะที่หางสยามพารากอน มีคุณภาพการบริการและลักษณะทากายภาพ
ของรานที่ดี เชน อุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ หรือการออกแบบรานที่สวยงาม ทําใหอาหารประเภทซู
ชิและซาชิมิมีราคาแพงมากกวาที่อ่ืนๆ ซึ่งกลุมตัวอยางของผูบริโภคสวนใหญเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ที่มี
รายไดนอย ถึงแมจะชอบแตก็ไมสามารถใชบริการไดบอย จึงมีความถี่ในการบริโภค (คร้ัง ตอ 3 เดือน) 
ลดลง แมจะมีความคิดเห็นที่ดีก็ตาม ซึ่งสอดคลองกับ ผลการศึกษาของ พีระกานต วสุธรพิพัฒน (2553) ที่
ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ฮาลาล ของผูบริโภคคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวา 
ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมความถี่ในการบริโภคอาหารฮาลาลแตกตางกัน  

4.2 การรับรูจริงตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ ดานคุณภาพอาหาร ทัศนคติตออาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิและซาชิมิ ชนิดมากิและชนิดซาชิมิ มีผลตอ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดานความถี่ในการ
บริโภค (คร้ัง ตอ 3 เดือน) ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อผูบริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิมี
ความคิดเห็นที่ดีตอการรับรูจริงตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ ดานคุณภาพอาหาร ทัศนคติตอ
อาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ ชนิดมากิและชนิดซาชิมิเพิ่มมากขึ้น ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการบริโภค
ดานความถี่ในการบริโภค (คร้ัง ตอ 3 เดือน) เพิ่มข้ึน เนื่องจากผูบริโภคมีการรับรูตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิ
และซาชิมิดานคุณภาพอาหารในเรื่องความสะอาดของอาหารและภาชนะรูปรางหนาตาและสีสันของ
อาหาร ความคุมคาดานโภชนาการ ศิลปะการนําเสนออาหารโดยเชฟ และรสชาติความอรอย รวมถึง
ทัศนคติที่ดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ ชนิดมากิและซาชิมิ ในเรื่อง ความคุมคาตอราคา คุณคา
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ทางโภชนาการ ความสดใหมของอาหาร ความแปลกใหมของเมนูอาหารและความนาสนใจของอาหาร จึง
ทําใหผูบริโภคมีความตองการที่จะบริโภคซ้ํา ถึงแมอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิจะมีราคาสูง ซึ่ง
สอดคลองแนวคิดของ สงวนสุทธิ เลิศอรุณ (2543) ที่กลาววา ทัศนคติหมายถึง ความสนใจ ความรูสึก ทาที 
ความชอบ จะมีการรับรูหรือการใหความสนใจ ก็จะเกิดการบริโภคบอยขึ้นหรือมีความถี่ในการบริโภคมาก
ข้ึน  

5. ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิของรานในหางสยาม
พารากอน กรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายในการบริโภค (บาทตอคร้ัง) คือ ทัศนคติตออาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิและซาชิมิ ชนิดนิกิริ ลักษณะทางกายภาพของรานอาหารและการรับรูจริงตออาหารญี่ปุน
ประเภทซูชิและซาชิมิดานคุณภาพอาหารพบวา 

5.1 การรับรูจริงตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและชาซิมิ ดานคุณภาพอาหาร ลักษณะทางกายภาพ
ของรานอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ มีผลตอ พฤติกรรมการบริโภค ดานคาใชจายในการบริโภค 
(บาทตอคร้ัง) ในทิศทางตรงขามกัน กลาวคือ เมื่อผูบริโภคอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิมีความคิดเห็น
ที่ดีตอการรับรูจริงตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ ดานคุณภาพอาหาร และลักษณะทางกายภาพของ
รานอาหารเพิ่มข้ึน ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการบริโภค ดานคาใชจายในการบริโภค(บาทตอคร้ัง) ลดลง ทั้งนี้
เนื่องจาก แมผูบริโภคมีการรับรูตอคุณภาพอาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิเปนอยางดีแลว แตอาหาร
ญ่ีปุนมักมีราคาคอนขางสูงจึงรับประทานไมไดบอยนักจึงมีคาใชจายนอยลง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
ปณิศา มีจินดา (2553) ที่กลาววา คุณคา (Value) หรือคุณคาที่รับรู (Perceive Value) เปนคุณคาสุทธิ 
(Net Value) หรือ เปนผลตางระหวางผลประโยชนที่ลูกคาไดรับ ไดแก คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินคา
ของลูกคา ไดแก ตนทุนในรูปตัวเงิน ตนทุนดานเวลา และตนทุนดานจิตวิทยา ถาลูกคาไดรับผลประโยชน
มากกวาตนทุนที่ลูกคาจาย ลูกคาจะรับรูถึงคุณคาซึ่งเกิดจากผลประโยชนรวม ลบดวยตนทุนรวม 

5.2 ทัศนคติตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ ชนิดนิกิริ มีผลตอ พฤติกรรมการบริโภคดาน
คาใชจาย (บาทตอคร้ัง) ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตออาหารญี่ปุนประเภทซูชิ 
และซาชิมิ ชนิดนิกิริ เพิ่มข้ึน จะสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคดานคาใชจาย (บาทตอครั้ง) เพิ่มข้ึนดวย ซึ่ง
เปนพฤติกรรมที่คาดหมายไดเมื่อผูบริโภคมีทัศนคติเชิงบวกตอสินคาหนึ่งๆ สอดคลองกับแนวคิดของ        
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2542) ที่กลาววา ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งผูบริโภค
เรียนรูจากประสบการณในอดีตโดยใชเปนตัวเชื่อมระหวางความคิดและพฤติกรรม นักการตลาดนิยมใช
เครื่องมือการโฆษณาเพื่อสรางทัศนคติที่ดี เมื่อทัศนคติดีแลวก็จะเกิดความพึงพอใจในสินคา และทําให
บริโภคมากขึ้น จึงมีคาใชจายมากขึ้นดวย 

6 .  ความภักดีตออาหารญี่ ปุนประเภทซูชิและซาชิมิ  ของรานในหางสยามพารากอน 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมกับพฤติกรรมการบริโภคดานความถี่ในการบริโภค (คร้ัง ตอ 3 เดือน) มี
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ความสัมพันธกัน โดยพบวาผูบริโภคจะบริโภคอาหารญี่ปุนทุกครั้งเมื่อมีโอกาส เมื่อผูบริโภคกลับมาบริโภค
ซ้ําความภักดีก็จะเพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของ ปณิศา มีจินดา (2553) ที่กลาววา คุณคา (Value) 
หรือคุณคาที่รับรู (Perceive Value) เปนคุณคาสุทธิ (Net Value) หรือ เปนผลตางระหวางผลประโยชนที่
ลูกคาไดรับ คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินคาของลูกคา ไดแก ตนทุนในรูปตัวเงิน ตนทุนดานเวลา และ
ตนทุนดานจิตวิทยา ถาลูกคาไดรับผลประโยชนมากกวาตนทุนที่ลูกคาจาย ลูกคาจะรับรูถึงคุณคาซึ่งเกิด
จากผลประโยชนรวม ลบดวยตนทุนรวม 
 
ขอเสนอแนะ 

1. จากการวิจัยพบวาผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายหลักคือ เพศหญิง อายุ 21-25 ป ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน สวนกลุมอ่ืนเปนเปาหมายรอง จึงควรจัดการดาน
คุณภาพอาหารและคุณภาพการบริการเพื่อเพิ่มทัศนคติความคาดหวังกับการรับรูจริง ใหกับผูบริโภคกลุมนี้
เปนอันดับแรก 

2. ควรปรับปรุงดานคุณภาพอาหารญี่ปุน ของแตละรานในหางสยามพารากอน เพื่อเพิ่มความรับรู
จริง สรางความพึงพอใจในรสชาติที่หลากหลายของอาหารญี่ปุนมากขึ้น ใหสอดคลองกับความคาดหวัง
ของผูบริโภค 

3. ควรจัดสรรโปรโมชั่นและการโฆษณาสื่อสารทางการตลาดใหสอดคลองกับกลุมผูบริโภค
เปาหมายหลักคือ เพศหญิง อายุ 21-25 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน เพิ่ม
ความหลากหลายของเมนูอาหารใหเหมาะกับเทศกาล หรือวันสําคัญตางๆ เพื่อใหผูบริโภคไดเลือกสรรเปน
การสรางความพึงพอใจทัศนคติและการรับรูเพิ่มในการบริโภคอาหารญี่ปุน 

4. ปรับปรุงดูแลเร่ืองความสะอาด ความสวยงาม  บรรยากาศ คุณภาพอาหาร และคุณภาพการ
บริการ ภายในราน ใหไดมาตรฐานอยูเสมอ เพื่อเปนแรงจูงใจใหกับผูบริโภคไดกลับมาใชบริการของทาง
รานอีก เปนการเพิ่มพฤติกรรมดานความถี่ในการบริโภค ความภักดี และสรางรายไดใหเพิ่มมากขึ้น 
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