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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล ความแตกตางของ

ปจจัยสวนประสมการตลาด และความแตกตางทางดานปจจัยพฤติกรรม ที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ

รานอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอมูลที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนขอมูลเชิงปริมาณที่

ไดมาจากการตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคที่เคยใชบริการรานอาหารเกาหลีในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 400 คน ซึ่งเลือกมาโดยการสุมตัวอยางแบบตามความสะดวก       

(Convenience Sampling) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใชคือ สถิติเชิงพรรณนา( Descriptive 

Statistics) ประกอบดวย การแจกแจงความถี่  รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) โดยการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  แบบสอบถาม 

ประกอบดวย คําถามทั้งสิ้น 4 สวน คือ ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมทาง

การตลาดของรานอาหารเกาหลี ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใชบริการรานอาหารเกาหลี และขอมูล

เกี่ยวกับการตัดสินใจในการใชบริการรานอาหารเกาหลี ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการรานอาหารเกาหลี

ตัดสินใจใชบริการรานอาหารเกาหลีเนื่องจากคุณภาพของวัตถุดิบที่ใชในการปรุงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 

4.160) รองลงมา คือ บรรยากาศและการตกแตงพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ (คาเฉลี่ย 4.130) ตามมาดวย สถาน

ที่ต้ังของรานคางายตอการใชบริการ (คาเฉลี่ย 4.115) พนักงานบริการใหบริการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 

(คาเฉลี่ย 4.110) มีความหลากหลายของเมนูอาหาร (คาเฉลี่ย 4.105) พนักงานแตงกายและบริการ สุภาพ 

                                                                    
1 นักศึกษ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต TWIN PROGRAM รุนที่ 2/1 กลุม ที่ 2  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ถนน 

รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 
2 รองคณบดีฝายวิจัยและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต  ถนนเอกประจิม ตําบลหลักหก อําเภอ

เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 
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เรียบรอย (คาเฉลี่ย 4.097) เปนอาหารที่มีรสชาติอรอยและถูกสุขลักษณะ (คาเฉลี่ย 3.962 ) และราคา

อาหารเหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.645)  

 ในสวนของการทดสอบสมมติฐาน พบวา 

 1.  ผูใชบริการรานอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได และสถานภาพแตกตางกัน จะมีการตัดสินใจใชบริการรานอาหารเกาหลีไมแตกตางกัน 

 2.  ผูใชบริการรานอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ใหความสําคัญกับปจจัย

สวนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาด แตกตางกัน จะ

มีการตัดสินใจใชบริการรานอาหารเกาหลี แตกตางกัน 

 3.  ผูใชบริการรานอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีพฤติกรรมการใชบริการ

อาหารเกาหลี โดยเลือกใชเวลาในชวงเวลาแตกตางกัน มีการตัดสินใจใชบริการรานอาหารเกาหลีในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ:  การตัดสินใจ, การใชบริการ, รานอาหารเกาหลี 

 

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 

 

บทนํา 

ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ขอมูลขาวสารที่ทันสมัย ทําให การดํารงชีวิตของมนุษย

เปลี่ยนแปลงไป การเลือกบริโภคอาหารก็เปลี่ยนแปลงไปเชนกัน กระแสแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง เม่ือ  

พ.ศ. 2548 ออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 อสมท. เปนที่โดงดัง ทําใหวัฒนธรรมอาหาร

เกาหลี เขามามีบทบาทในประเทศไทย ประกอบกับกระแสการรักสุขภาพของคนไทย มีเพ่ิมมากขึ้น หันมา

ดูแลใสใจในเร่ืองของอาหารหารกิน  ชวงหลายปที่ผานมา เกาหลีเขา มามีบทบาทโดยการสรางความ

แพรหลายทางวัฒนธรรมทั้ง ดนตรี ภาษา ภาพยนตร และละคร วัฒนธรรมการกินอาหารเกาหลี คงปฏิเสธ

ไมไดวาในปจจุบันไมวาจะไปที่ไหน จะเลือกทานอะไร ก็มักมีรานอาหารเกาหลีเปนตัวเลือกของทุกทานอยู

เสมอ โดยในบรรดาอาหารเกาหลีที่คนไทยรูจักก็คงหนีไมพน แปงผัดซอสเผ็ด หมูยางเกาหลี ขาวยํา และกิม

จิ อาหารเกาหลีลวนแลวแตมีความหมายแฝงถึงคุณคาทางอาหาร ทั้ง 5 หมูและ 5 สีของอาหาร เนื่องจาก

ความเปนอยูของคนเกาหลีนั้น  ถูกแฝงไวดวยความหลักธรรมชาติแหงเตาและขงจื้อ ทําใหอาหารที่มีสี

หลากหลาย ทั้ง แดง เขียว ดํา ขาว เหลือง สามารถบงบอกไดถึงความสมดุลและประโยชนที่จะไดรับจาก

การทานอาหาร จริงอยูที่คนเกาหลีมักชอบทานอาหารรสจัด หรือ อาหารดองจากพริกเผ็ดๆ  แตนั่นก็เปนภูมิ

ปญญาในการปรับสมดุลอุณหภูมิของรางกายเม่ือตํ่าลงในฤดูหนาว และสารที่ไดจากก ารดองผักก็ใหผลดี

กับการถนอมอาหารและการเสริมวิตามินชีวจิตใหกับคนเกาหลีในทุกม้ืออาหาร 
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สมมติฐานการวิจัย 

1.  ผูใชบริการรานอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีปจจัยสวนบุคคลที่

ประกอบดวย เพศ อายุ รายได การศึกษา สถานภาพ แตกตางกัน มีการตัดสินใจใชบริการรานอาหาร

เกาหลี แตกตางกัน  

2.  ผูใชบริการรานอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ใหความสําคัญกับปจจัย

สวนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน

การสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการแตกตางกัน จะมีการ

ตัดสินใจใชบริการรานอาหารเกาหลี แตกตางกัน  

3.  ผูใชบริการรานอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีพฤติกรรมการใชบริการ

อาหารเกาหลีแตกตางกัน มีการตัดสินใจใชบริการรานอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แตกตางกัน 

 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

แนวคิดดานประชากรศาสตรเปนแนวความคิดที่มีหลักการของความเปนเหตุเปนผลกลาวคือ 

พฤติกรรมตางๆ ของมนุษยเกิดขึ้นตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุนเปนความเชื่อวามนุษยจะดําเนิน

ชีวิตตามแบบฉบับที่สังคมไดวางไวเปนแมบท พฤติกรรมของคนที่มีอายุในวัยเดียวกันจะเปนเชนเดียวกั น 

สวนคนที่มีคุณสมบัติประชากรที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมที่แตกตางกันไป  ดวยคุณสมบัติของ

ประชากรศาสตรไดผลักดันใหคนที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกันตองมีกิจวัตรในทํานองเดียวกันและพฤติกรรม

ตางๆ ก็จะคลายกัน หรือเหมือนกัน โดยตัวแปรทางดานประชากรศาสตร (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2542) 

พรทิพย วรกิจโภคาธร (2529) ไดกลาวถึงลักษณะของผูรับสารโดยการวิเคราะหตามลักษณะทาง

ประชากรศาสตร ซึ่งแตละบุคคลจะมีความแตกตางกัน โดยที่ความแตกตางนี้จะมีอิทธิพลตอการสื่อสารได 

ซึ่งลักษณะทางประชากรศาสตรนี้ จะประกอบดวย  

1. อายุ (Age) การจะทําใหผูที่มีอายุแตกตางกันเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น มีความยากงายแตกตางกัน 

ผูที่มีอายุมาก ก็จะเปลี่ยนแปลงไดยากกวา ซึ่งการชักจูงจิตใจหรือโนมนาวจิตใจของคนนั้น จะยากขึ้นตาม

อายุของคนที่เพ่ิมขึ้น  

2. เพศ ( Sex) เพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางกัน และพฤติกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารก็

แตกตางกันดวย ดังนั้น การสื่อสารจําเปนตองทราบวาจะทําการสื่อสารกับเพศชายหรือหญิง  

3. การศึกษา (Education) การศึกษาเปนตัวแปรที่สําคัญตอประสิทธิภาพของการสื่อสารของผูรับ

สาร โดยเชื่อวาการศึกษานั้นทําใหมีพฤติกรรมแตกตางกันออกไป โดยผูที่มีการศึกษาสูง จะมีความสนใจใน

เร่ืองที่มีเหตุผลสนับสนุนทั้งนี้เพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจซื้อสินคา  
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4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ( Social and Economic Status) หมายความรวมถึง อาชีพ 

รายได เชื้อชาติ และชาติพันธุ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว โดยเชื่อวาฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนั้นมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมของคน 

สวนประสมทางการตลาด ( Marketing Mix) ของสินคานั้น โดยพ้ืนฐานจะมีอยู 4 ตัวไดแก  

ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย  และการสงเสริมการตลาด  (เบญจวรรณ บวรกุลภา, 2558) ซึ่ง 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ  (2552) กลาววา หากจะใชกับการบริการ  สวนประสมทางการตลาดของตลาด

บริการจะมีความแตกตา งออกไปกลาวคือ จะตองมีการเนนถึง พนักงาน กระบวนการใหบริการ และ

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งทั้ง 3 สวนนั้นเปนปจจัยในการสงมอบบริการ  

สวนประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบไปดวย 7 Ps ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชอง

ทางการจัดจําหนาย สงเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ

(Payne and Frow, 2013) 

คุณสมบัติที่สําคัญของราคา (Kotler and Keller, 2011)  

1. การกําหนดราคา ( List Price) ธุรกิจตองกําหนดราคาสินคา ต้ังแตมีการพัฒนาผลิตภัณฑหรือ

เม่ือมีการแนะนําผลิตภัณฑเขาในชองทางการจําหนายใหม หรือในเขตพ้ืนที่ใหมหรือเม่ือมีการเขาประมูล

สัญญาจางคร้ังใหม ธุรกิจตองตัดสินใจวาจะวางตําแหนงคุณภาพผลิตภัณฑกับราคาอยางไรในแตละตลาด  

2. การใหสวนลด (Price discount) แบงออกไดดังนี้  

  2.1 สวนลดเงินสด คือการลดราคาใหกับผูซื้อ สําหรับการชําระเงินโดยเร็ว  

  2.2 สวนลดปริมาณ คือ การลดราคาสําหรับการซื้อในปริมาณมาก ซึ่งควรหักกับลูกคาทุก

คนในปริมาณที่เทาเทียมกัน และไมควรเกินตนทุนของผูขาย การใหสวนลด อาจใหตามคําสั่งซื้อแตละงวด 

หรือใหตามจํานวนหนวยโดยรวมในชวงเวลาหนึ่ง  

  2.3 สวนลดตามฤดูกาล คือการใหสวนลดสําหรับผูที่ซื้อสินคา หรือบริการนอกฤดูกาล เชน 

โรงแรม ต๋ัวเคร่ืองบิน ที่เสนอสวนลดชวงที่ไมใชฤดูกาลและมียอดขายต่ํา  

3. การใหระยะเวลาในการชําระเงินและระยะเวลาของสินเชื่อ ( Payment Period and Credit 

Term) คือ การใหระยะเวลาในการชําระเงินสําหรับผูที่ซื้อสินคาหรือบริการตามระยะเวลาที่กําหนดไว 

ดังนั้น ราคาจึงเปนเคร่ืองมือที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูบริโภคได ถาผูบริโภคคิดวา กาแฟสดมี

คุณสมบัติตรงตามความตองการแลว ก็มีแนวโนมที่ผูบริโภคจะยอมรับราคาของกาแฟสดหากมีราคาสูง

กวากาแฟสําเร็จรูป หรือกาแฟโบราณ 

แนวคิดของการตอบสนองอยางรวดเร็ว 
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               การตอบสนองอยางรวดเร็ว เปนกลยุทธที่มุงตอบสนองความตองการของลูกคาอยาง

รวดเร็ว ไมวาจะเปนการผลิตสินคาใหมๆ การพัฒนาสินคา และการบริการสินคา จําแนกเปน การ

ตอบสนองอยางรวดเร็ว ในประเด็นตอไปนี้ 

               1. การใชเวลานอยลงในการพัฒนาสินคาใหมๆ ใหออกสูตลาด 

               2. การใชเวลานอยลงในการประกอบสินคาใหพรอมใชงาน 

               3. การใชเวลานอยลงในการขนสงสินคา จากผูผลิต ไปใหผูแทนจําหนาย หรือ ผูขาย 

หรือ ผูซื้อ 

               4. การใชเวลานอยลงในการปรับตัวของสินคา ใหเขากับตลาดใหมๆ เชน สินคาจาก

ตลาดในออสเตรเลียมายังตลาดประเทศไทย เปนตน 

             5. การใชเวลานอยลงในการใหคําตอบแกลูกคา ที่มีการสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับขอมูล

ของสินคา หรือ ขอมูลที่เกี่ยวเนื่อง เชน การอนุมัติซื้อเงินผอน  

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคมีความสําคัญสําหรับธุรกิจคาปลีกและองคการธุรกิจตางๆ มาก  การ

ผลิตสินคาหรือนําสินคามาจําหนายตองศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภคกอน ฝายบริหารดานการตลาดของ

กิจการตางๆ ไดมีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเร่ืองการผลิตสินคา การผลิตสินคายุคปจจุบันตองศึกษา

พฤติกรรมผูบริโภคกอนจึงผลิตสินคาออกมาจําหนายเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 

Schiffman and Kanuk (2000) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค  (Consumer Behavior) 

ไววา พฤติกรรมที่ผูบริโภคทําการคนหา  การซื้อ  การใช  การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑ  และการ

บริการ ที่คาดวาจะสนองความตองการของเขา 

แนวคิดเกี่ยวกับการตอบสนองของผูซื้อ เม่ือกลาวถึงกลยุทธการตอบสนองอยางรวดเร็ว ( Quick 

Response) ปจจุบันเปนที่รูจักกันดี  โดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจเสื้อผาและเคร่ืองนุงหมที่ไดนําหลักการนี้

มาประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับการผลิต สิ่งสําคัญอยูที่การจัดการวางแผนเร่ืองเวลาเพราะงานที่

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยอมกอใหเกิดประโยชนตามมาอยางมากมาย เนื่องจากธุรกิจดานสิ่งทอและ

เสื้อผาเคร่ืองนุงหมปจจุบันมีการแขงขันกันสูง ซึ่งเคร่ืองมือที่จะนํามาใชเปนกลยุทธในการประกอบธุรกิจ    

ที่ทําใหเกิดการผลิตสินคาออกมาแขงขันกับคูแขงอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการตามหลักกลยุทธ 

Quick response เปนการลดสินคาคงคลังลง ลดระยะเวลาการผลิตในแตละชวง  และสามารถตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางรวดเร็ว และสวนหนึ่งในการพัฒนาระบบตามหลักกล

ยุทธ Quick response คือพยายามพัฒนาเทคโนโลยีใหเกิดความรวดเร็วในการรับสงขอมูลขาวสาร พัฒนา 

Software และสรางความรวมมือใหเกิดขึ้นในการทํางาน 

แนวความคิดในการใหบริการ  กุลธน ธนาพงศธร และ  เสนห จุยโต  (2552)  เห็นวาหลักการ

ใหบริการ  ไดแก 



สยามวิชาการ ปท่ี 18 เลมท่ี 1 ฉบับท่ี 30  มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560 

Siam Academic Review, Vol.18, No.1, Issue 30, March 2017 – July 2017 

 

 

 

- 27 - 

1. หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ  กลาวถึงประโยชนและบริการที่

องคกรจัดใหนั้นจะตอบสนองความตองการของบุคลากรสวนใหญหรือทั้งหมด  มิใชเปนการจัดใหกลุมใด

กลุมหนึ่งโดยเฉพาะ 

2. หลักความตอเนื่อง กลาวคือ การใหบริการนั้นตองดําเนินไปอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

3. หลักความเสมอภาค  บริการนั้นตองใหแกผูใชบริการทุกคนอยางเทาเทียมกันไมมีการใชสิทธิ

พิเศษแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งในลักษณะแตกตางจากบุคคลอ่ืน 

4. หลักความประหยัด คาใชจายที่ตองใชในการบริการตองไมมากจนเกินผลที่ไดรับ 

5.  หลักความสะอาด  ตองเปนไปตามลักษณะที่ตองเปนไปตามลักษณะที่ปฏิบัติไดงายและ

สะดวกสบาย  สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนัก  และไมเปนการสรางภาวะยุงยากใหแกผูใชบริการมาก

จนเกินไป 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  (Analyzing Consumer Behavior) เปนการคนหาและวิจัย

เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถ ใชกลยุทธ

ของการตลาด (Marketing Strategies) เพ่ือสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม คําถามที่

ใชเพ่ือคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ  4Ws และ 1H:  Who?  What?  Why?  Where?  และ How?  

เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการ  หรือ  7 Os  ประกอบดวย Occupants  Object  Objective  Organization  

Occasion  Outlets  และ Operations  แสดงการใชคําถามเพ่ือหาคําตอบ 7  ประการ  ที่เกี่ยวกับพฤติกรรม

ผูบริโภครวมทั้งการใชกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค  การศึกษา

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคเพ่ือใหทราบถึงลักษณะความตองการ ของผูบริโภคดานตางๆ และ

เพ่ือที่จะจัดสิ่งกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม เม่ือผูซื้อไดรับสิ่งกระตุนอ่ืนๆ ผานเขามาในความรูสึกนึก

คิดของผูซื้อ จึงเปรียบเสมือนกลองดําที่ผูขายไมสามารถคาดคะเนได งานของผูขายคือ  คนหาลักษณะของ

ผูซื้อและความรูสึกนึกคิดไดรับอิทธิพลจากสิ่งใดบาง การศึกษาลักษณะของผูซื้อที่เปนเปาหมายมี

ประโยชนสําหรับผูขายคือ ทําใหทราบความตองการและลักษณะของลูกคาเพ่ือที่จะจัดสวนประสมทาง

การตลาดตางๆ กระตุนและสนองความตองการของผูซื้อที่เปนเปาหมายไดถูกตองลักษณะของผูซื้อไดรับ

อิทธิพลจากปจจัยตางๆ ดานวัฒนธรรม  ปจจัยดานสังคม  ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา  โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

วัฒนธรรมพ้ืนฐาน  (Culture) เปนลักษณะพ้ืนฐานของบุคคลในสังคม เชน  ลักษณะนิสัยของคน

ไทย ซึ่งเกิดจากการหลอหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ทําใหมีลักษณะทางสังคมที่คลายคลึงกัน 

ปจจัยดานสังคม  (Social Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการซื้อ   
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ปจจัยสวนบุคคล  (Personal Factors) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลมาจากลักษณะสวน

บุคคลดานตางๆ ไดแก อายุ  ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑที่แตกตางกัน วงจร

ชีวิตครอบครัว เปนขั้นตอนการดํารงชีวิตของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว อาชีพของแตละบุคคล  

จะนําไปสูความจําเปนและความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน รายได  มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคาและบริการและยังเกี่ยวของกับอํานาจในการซื้อและทัศนคติในการจายเงิน รูปแบบการดํารงชีวิต  

ขึ้นอยูกับวัฒนธรรม ชั้นของสังคมและกลุมอาชีพของแตละบุคคล การเลือกผลิตภัณฑของบุคคลขึ้นอยูกับ

คานิยมและรูปแบบการดํารงชีวิต  ปจจัยทางดานจิตวิทยา  (Psychological Factors) การเลือกซื้อของ

บุคคลไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางดานจิตวิทยาซึ่งถือไดวาเปนปจจัยในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการซื้อและการใชสินคา  ประกอบดวย การจูงใจ  การรับรู การเรียนรู  ความเชื่อถือ  ทัศนคติ  

บุคลิกภาพ และแนวคิดของตนเอง   

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอรรถประโยชน วันรักษ  ม่ิงมณีนาคิน  (2549) ไดสรุปแนวคิดทาง

เศรษฐศาสตรไววา ผูบริโภคมีความตองการที่จะบริโภคสินคาและบริการหลายชนิด  แตผูบริโภคทุกคนไม

สามารถบริโภคสินคาไดพรอมกันอันเนื่องมาจากขอจํากัดในเร่ืองตางๆ ดังนั้น การที่ผูบริโภคจะทําใหตนเอง

ไดรับอรรถประโยชนสูงสุด จึงจําเปนจะตองมีการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่คาดวาจะเกิดความพอใจกับ

ตนเองมากที่สุด ซึ่งแนวคิดของทฤษฎีนี้อธิบายวาพฤติกรรมของผูบริโภคแตละบุคคลในการบริโภคสินคาได

โดยไมตองจายเงินซื้อเขายอมตองการจะบริโภคในจํานวนที่เขาสามารถไดรับความพอใจสูงสุด  แตใน

ความเปนจริงผูบริโภคยอมไมสามารถจะแสวงหาความพอใจสูงสุดไดงายนัก  เนื่องจากขอจํากัดของรายได

และราคาสินคา ผูบริโภคจะพยายามจัดสรรรายไดที่มีจํากัดของเขาไปในการซื้อสินคาและบริการชนิดตา งๆ  

เพ่ือความพอใจสูงสุดที่เขาจะไดรับจากสินคาและบริการเหลานั้น  จะมีอรรถประโยชนมากหรือนอยขึ้นอยู

กับความตองการของผูบริโภคในการซื้อสินคาโดยมีการสงเสริมการขายเปนทางเลือก 
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กรอบแนวคิด 

 

 ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับการตัดสินใจใชบริการรานอาหารเกาหลี

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล ความ

แตกตางของปจจัยสวนประสมการตลาด และความแตกตางทางดานปจจัยพฤติกรรม  ที่สงผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการรานอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลของการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม ( Questionnaire) โดยแบบสอบถามดังกลาวจะ

ประกอบดวยคําถามแบบปลายเปด ( Open-Ended Questions) และคําถามแบบปลายปด ( Closed-

Ended Questions) แบบมีตัวเลือก ซึ่งขอมูลในแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ในสวนของการวิเคราะห

ขอมูลใชสถิติ ดังนี้ 

การตัดสินใจใชบริการรานอาหารเกาหลีในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปจจัยดานประชากรศาสตร: 

เพศ อาย ุรายได การศึกษา สถานภาพ 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด: 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง

การจัดจําหนาย ดานการสงเสริม

การตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะ

ทางกายภาพ และดานกระบวนการ 

ปจจัยดานพฤติกรรม: 

ใครอยูในกลุมเปาหมาย ผูบริโภคซื้ออะไร 

ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ ใครมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคซื้อเมื่อใด ผูบริโภค

ซื้อที่ไหน และผูบริโภคซื้ออยางไร 
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 สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา ( Descriptive statistic analysis) โดยใชคาความถี่ ( Frequency) คา

รอยละ ( Percentage) คาเฉลี่ย ( Mean) และคา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviation) และนํา

ขอมูล ทําเปน ตารางเพ่ืออธิบายขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง  และสถิติเคราะหเชิงอนุมาน 

(Inferential statistic analysis) เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามใน

สมมติฐาน ใชการทดสอบ One-way ANOVA เพ่ือวิเคราะหความแตกตางระหวางตัวแปร 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1.  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของรานอาหารเกาหลี  

จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่เปนผูใชบริการรานอาหารเกาหลี จํานวน 400 คน 

พบวา สวนใหญมีความตองการบริโภคอาหารเกาหลี ประเภทปงยางมากที่สุด โดยราคาที่จะตัดสินใจใน

การใชบริการรานอาหารเกาหลี คือ ราคาตํ่ากวา 500 บาท สวนใหญจะตัดสินใจใชบริการรานอาหารเกาหลี

โดยนั่งทานที่ราน โดยปจจัยที่มีผลตอการเลือกรานอาหารเกาหลีที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ คือ คูปอง

หรือสวนลด โดยสวนใหญมีความคาดหวังในการใหบริการของพนักงานวาจะไดรับบริการที่มีความรวดเร็ว

ในการใหบริการ และพบวา สวนใหญเลือกใชบริการรานอาหารเกาหลีที่มีลักษณะเดน คือ พนักงานดูแล

เอาใจใสลูกคามากที่สุด ผลการศึกษาขางตนสอดคลองกับผลการวิจัยของคุณวุฒิ วัฒนพิมล (2554) ที่

พบวา ผูใชบริการสวนใหญจะรับประทานอาหารเกาหลีประเภทปงยางมากที่สุด โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจใชบริการรานอาหารเกาหลี คือ คูปองสวนลดตางๆ ในสวนของพฤติกรรมการใชบริการพบวา 

ผูใชบริการสวนใหญนั่งรับประทานที่รานมากที่สุด นอกจากนั้นยังสอดคลองกับผลการวิจัยของกนกพรรณ  

สุขฤทธิ์ (2557) ที่พบวา ผูใชบริการรานอาหารญี่ปุนสวนใหญจะนั่งรับประทานภายในราน โดยราคาของ

อาหารที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ คือ อาหารที่ราคาตํ่ากวา 500 บาท นอกจากนั้นยังพบวา สิ่งที่

ผูใชบริการคาดหลังจากการใชบริการ คือ การบริการที่รวดเร็ว ไมตองรอนาน 

2.  พฤติกรรมในการใชบริการรานอาหารเกาหลี  

จากการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยแบบสอบถาม พบวา ผูใชบริการสวนใหญ

ไปใชบริการรานอาหารเกาหลีกับกลุมเพ่ือนมากที่สุด โดยมีความถี่ในการใชบริการรานอาหารเกาหลี 1-2 

คร้ังตอเดือน เหตุผลสําคัญที่สุดในการตัดสินใจบริโภครานอาหารเกาหลีสวนใหญ คือ ชอบติดใจในรสชาติ

อาหารเกาหลี ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภครานอาหารเกาหลีมากที่สุด คือ กลุมเพ่ือน ชวงเวลาใน

การใชบริการรานอาหารเกาหลีสวนใหญเปนเวลาชวงเย็น (16.00 น. -19.00  น.) แหลงขอมูลเกี่ยวกับ

รานอาหารเกาหลี สวนใหญมาจากอินเทอรเน็ต ในสวนของทําเลที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการมากที่สุด 

คือ รานอาหารที่อยูตามหาง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของกนกพรรณ สุขฤทธิ์ (2557) ที่พบวา 

ผูใชบริการรานอาหารญี่ปุนสวนใหญจะมาใชบริการกับเพ่ือน โดยมาใชบริการเดือนละ 1 -2 คร้ัง ตอเดือน 
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โดยใชบริการในชวงเวลาหลังเลิกงาน หรือ เลิกเรียน (16.00  น. -19.00 น.) มากที่สุด นอกจากนั้นยัง

สอดคลองกับผลการศึกษาของฐิติรัตน กาเงิน (2554) ที่พบวา ลูกคาที่มาใชบริการรานอาหารสวนใหญ มา

ใชบริการเนื่องจากติดใจรสชาติอาหารมากที่สุด โดยมักจะมาใชบริการกับกลุมเพ่ือในชวงเย็น (16.00 น.-

19.00 น.) โดยสวนมากจะเลือกใชบริการรานอาหารญี่ปุนในหางสรรพสินคามากที่สุด เนื่องจากความ

สะดวกในการเดินทางและไดทํากิจกรรมอ่ืนๆ รวมไปดวย 

3.  การตัดสินใจในการใชบริการรานอาหารเกาหลี  

ผูใชบริการรานอาหารเกาหลีจะมีการตัดสินใจใชบริการรานอาหารเกาหลี มากที่สุดในเร่ือง คุณภาพ

ของวัตถุดิบที่ใชในการปรุง อาหาร  รองลงมา คือ บรรยากาศและการตกแตงพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ ซึ่ง

สอดคลองกับผลการวิจัยของคุณวุฒิ วัฒนพิมล (2554) ที่พบวา คุณภาพของวัตถุดิบที่ใชในการปรุงอาหาร

เกาหลีมีผลตอกรตัดสินใจใชบริการของผูใชบริการมากที่สุด และสอดคลองกับผลการวิจัยของกนกพรรณ 

สุขฤทธิ์ (2557) ที่พบวา ผูใชบริการตัดสินใจใชบริการรานอาหารญี่ปุนเนื่องจากคุณภาพของวัตถุดิบที่ใชใน

การปรุงอาหารมากที่สุด 

4.  อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 1 ผูใชบริการรานอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ท่ีมี

ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย เพศ อายุ รายได การศึกษา สถานภาพ แตกตางกัน มีการ

ตัดสินใจใชบริการรานอาหารเกาหลี แตกตางกัน  

ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการรานอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา รายได และสถานภาพแตกตางกัน จะมีการตัดสินใจใชบริการรานอาหารเกาหลีไม

แตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากวา ในปจจุบันประเทศไทยไดรับเอากระแสและวัฒนธรรมเกาหลีเขามาอยาง

ตอเนื่อง เชน การรับชมภาพยนตร เพลง รวมไปถึงอาหารเกาหลี โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของอาหาร

เกาหลีที่เปนอาหารที่คอนขางดีตอสุขภาพ สามารถรับประทานไดทุกเพศทุกวัย ดังนั้น  จึงพบวาผูใชบริการ

ที่มีเพศ อายุ รายได การศึกษา สถานภาพ แตกตางกัน มีการตัดสินใจใชบริการรานอาหารเกาหลีไม

แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของคุณวุฒิ วัฒนพิมล (2554) ที่พบวา ผูใชบริการที่มีปจจัยสวน

บุคคลแตกตางกัน มีการตัดสินใจใชบริการรานอาหารเกาหลีไมแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 ผูใชบริการรานอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีให

ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ดาน

กระบวนการ แตกตางกัน จะมีการตัดสินใจใชบริการรานอาหารเกาหลี แตกตางกัน  

ผลการศึกษาพบวา โฆษณาจะมีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารเกาหลีมากกวาชิงโชค 

และพบวา คูปองหรือสวนลดจะมีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารเกาหลีมากกวาชิงโชค และการ

รับรูจากบุคคลอ่ืน ทั้งนี้เนื่องมาจากกวาในปจจุบัน อาหารเกาหลีไดรับการเผยแพรสูผูบริโภคในประเทศไทย
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อยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการโฆษณาผานเว็บไซต โทรทัศน การโฆษณาทางหนารานอาหารเกาหลี รวมไป

ถึงการโฆษณาผานทางภาพยนตรเกาหลี หรือเรียกที่ชื่อหนึ่งวา โฆษณาแฝง ซึ่งสงผลใหผูบริโภคมีโอกาส

ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาหารเกาหลีในความถี่ที่มากขึ้นจากการโฆษณา จนกระทั่งเกิดการรับรู จดจํา 

ทัศนคติและเกิดพฤติกรรมในการตัดสินใจใชบริการรานอาหารเกาหลีตามมาในที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของรัตนากร เสริญสุขสัมฤทธิ์ (2553) ที่พบวา โฆษณามีผลตอการตัดสินใจซื้อเนื่องจากโฆษณา

สามารถออกแบบให มีสีสัน สวยงาม สะดุดตา มีเสียงประกอบทําใหสินคาหรือบริการนาติดตาม มีการใช

แอนนิเมชั่น ทําใหเกิด ความสวยงามนาสนใจ ซึ่งกอใหเกิดความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑ และสงผลใหเกิด

พฤติกรรมในการตัดสินใจตามมาในที่สุด 

สมมติฐานท่ี 3 ผูใชบริการรานอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมี

พฤติกรรมการใชบริการอาหารเกาหลี  แตกตางกัน มีการตัดสินใจใชบริการรานอาหารเกาหลีใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  แตกตางกัน 

ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคที่ใชบริการรานอาหารเกาหลีชวงเที่ยง (11.00  น. -13.00 น.) จะมีการ

ตัดสินใจใชบริการรานอาหารเกาหลีนอยกวาผูบริโภคที่ใชบริการรานอาหารเกาหลีชวงบาย (13.00  น. -

16.00 น.) ชวงเย็น (16.00 น.-19.00 น.) และชวงคํ่า (19.00 น. เปนตนไป) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

คุณวุฒิ วัฒนพิมล (2554) ที่พบวา ชวงเวลาในการใชบริการมีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหาร

เกาหลี โดยพบวา ผูบริโภคสวนใหญจะตัดสินใจใชบริการรานอาหารเกาหลีในชวงเวลา 13.00  น. -19.00 น. 

มากกวา ชวงเวลา 11.00  น. -13.00 น. นอกจากนั้นยังสอดคลองกับผลการวิจัยของกนกพรรณ สุขฤทธิ์ 

(2557) ที่พบวา ชวงเวลามีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารญี่ปุน โดยพบวา ชวงเวลาที่ผูโภค

ตัดสินใจใชบริการมากที่สุด คือ ชวงเวลาระหวาง 13.00 น. เปนตนไป 

 

ขอเสนอแนะจากงานวิจัยในคร้ังน้ี 

1.  ชวงเวลาที่ผูตอบแบบสอบถามนิยมไปใชบริการมากที่สุดคือชวงเย็น และชวงคํ่า สวนชวงเวลา

อ่ืนๆ ไปใชบริการนอยมาก ดังนั้น  รานอาหารเกาหลีจึงควรจัดรายการสงเสริมการการขายเพ่ือดึงดู ด

ผูบริโภค ณ ชวงเวลา เที่ยง-บาย ตัวอยางเชน จัดเซทเมนูอาหารกลางวัน หรือจัดบุฟเฟตอาหารกลางวัน ณ 

ชวงเวลาดังกลาว สวนชวงเชา (กอน 11.00 น.) รานอาหารเกาหลีควรปดทําการเพ่ือเปนการประหยัด

ตนทุนผันแปร เชน คาแรง และคาน้ําคาไฟ 

2.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยมมาใชบริการรานอาหารเกาหลีกับเพ่ือน ซึ่งสวนใหญจะมี

จํานวน 2-3 คน ดังนั้น  หากรานอาหารเกาหลีตองการจะเพ่ิมจานวนลูกคา และเพ่ิมยอดขาย ควรจะจัด

รายการสงเสริมการขายประเภท มา 5 จาย 4 หรือ มา 4 จาย 3 เปนตน 
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ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยในคร้ังตอไป 

1.  การศึกษาในคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณโดยการเก็บแบบสอบถาม ดังนั้น  ในการศึกษาวิจัย

ในคร้ังตอไปควรทําการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ และทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ หรือการ สังเก ต 

เพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึก และไดขอมูลที่มีความใกลเคียงกับความเปนจริงมากยิ่งขึ้น 
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