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บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของผู้บริโภคในการ

ใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนย์การค้า เซน็ทรัล เวิลด์ กาํหนดให้ประชากรเป็นผู้บริโภคหรือผู้ที่เคยใช้
บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนย์การค้าเซน็ทรัล เวิลด์ กรุงเทพมหานคร กาํหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ตารางเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างของ Yamane ได้จํานวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าการแจกแจงแบบที (t-test) แบบ
กลุ่มตัวอย่างทั้งสองเป็นอสิระแก่กนั การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย
และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาํคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามาก
ที่สดุ ซ่ึงความคิดเหน็ในด้านการตระหนักถงึปัญหา กลุ่มตัวอย่างเหน็ด้วยมากที่สดุกบัการเลือกรับประทาน
อาหารญี่ ปุ่นเพราะต้องการเปล่ียนบรรยากาศในการรับประทานอาหาร ส่วนด้านการค้นหาข้อมูล กลุ่ม
ตัวอย่างเหน็ด้วยมากที่สดุกบัการที่สอบถามบุคคลใกล้ชิดก่อนตัดสนิใจเลือกใช้บริการ ในด้านการประเมิน
ทางเลือก กลุ่มตัวอย่างเหน็ด้วยมากที่สุดกับการเลือกใช้บริการโดยพิจารณาจากราคาและความคุ้มค่าเป็น
สาํคัญและความต้องการของผู้บริโภคในการใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการได้รับความคุ้มค่าของ
เงินที่ได้จ่ายไปมากที่สดุ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกันจะมีความต้องการในการใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นใน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ แตกต่างกัน การให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจาํหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อความต้องการใน
การใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนย์การค้าเซน็ทรัล เวิลด์ และการตระหนักถึงปัญหา การค้นหาข้อมูล
และการประเมินทางเลือกของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อความต้องการในการใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นใน
ศูนย์การค้าเซน็ทรัล เวิลด์ อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
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1.  บทนาํ 
อาหารญ่ีปุ่นเป็นที่ นิยมในประเทศไทยตั้ งแต่ช่วงปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา ซ่ึงเป็นช่วงที่ มี

ร้านอาหารญี่ ปุ่นเปิดให้บริการเป็นจํานวนมาก โดยพบว่าในปี พ.ศ. 2558 มีจํานวนร้านอาหารญ่ีปุ่น
จาํนวน 2,346 ร้าน และในปัจจุบันพบว่าแต่เดิมที่อาหารญ่ีปุ่นเป็นช่วงเวลาแห่งความนิยมได้ก้าวเข้าสู่
ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคให้การยอมรับในความด้ังเดิมของอาหารญ่ีปุ่นเพ่ิมมากขึ้น (สาํนักข่าวสารญ่ีปุ่น สถาน
เอกอัครราชทูตญ่ีปุ่นประจําประเทศไทย (2559, : 2) สอดคล้องกับข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการค้า
ต่างประเทศของญ่ีปุ่นที่ได้เปิดเผยว่าตลาดร้านอาหารญ่ีปุ่นในประเทศไทยน้ันมีขนาดใหญ่ที่สดุในอาเซียน 
ซ่ึงมีจาํนวนร้านค้าอยู่ถึง 2,364 ร้านค้าและพบว่าจะมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้ นประมาณร้อยละ 10 ต่อปี (ส่อง
ตลาดอาหารญ่ีปุ่น “ไทย” ใหญ่สดุในอาเซียน, 2559) ข้อมูลสถิติจากการรวบรวมของสาํนักข่าวสารญ่ีปุ่น 
สถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุ่นประจาํประเทศไทย (2559, : 2-3) พบว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความช่ืนชอบอาหารญ่ีปุ่นมากที่สุดเป็นอันดับแรกถึงร้อยละ 66.6 นอกจากน้ียังพบว่าผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ช่ืนชอบการรับประทานอาหารญ่ีปุ่นให้เหตุผลที่ช่ืนชอบเน่ืองจากอาหารญ่ีปุ่นน้ันมี
รสชาติดีเป็นอนัดับแรก (ร้อยละ 40.5) รองลงมาคือการคาํนึงถงึสขุภาพ (ร้อยละ 28.5) และมีความรู้สกึ
ว่าอาหารญ่ีปุ่นน้ันใช้วัตถุดิบคุณภาพดี (ร้อยละ 10.5) ตามลาํดับ  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะพบว่าในตลาดร้านอาหารญ่ีปุ่นในไทยน้ันจะมีแนวโน้มที่มีการ
เติบโตมากย่ิงขึ้นอย่างต่อเน่ือง อกีทั้งยังพบว่าความนิยมในการบริโภคอาหารญ่ีปุ่นสาํหรับผู้บริโภคชาวไทย
น้ันยังคงได้รับความนิยมอยู่อย่างต่อเน่ือง จึงทาํให้ผู้บริโภคยังคงนิยมรับประทานอาหารญ่ีปุ่นต่อไปและ
การแข่งขันกันในตลาดจึงมีภาวการณ์แข่งขันในระดับสูง ทาํให้ผู้ประกอบการต้องให้ความสนใจกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่มากขึ้ น จึงควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น โดยผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่ที่ศึกษาวิจัยเป็นร้านอาหารญ่ีปุ่นภายใน
ศูนย์การค้าเซน็ทรัล เวิลด์ ซึ่งเป็นศูนย์การค้าใจกลางเมืองที่มีความทนัสมัย อกีทั้งยังเป็นศูนย์การค้าขนาด
ใหญ่ที่มีร้านค้าและร้านอาหารที่หลากหลาย โดยเฉพาะร้านอาหารญ่ีปุ่นที่หลากหลาย โดยผลที่ได้จาก
การศึกษาในคร้ังน้ีผู้วิจัยมีความคาดหวังว่าจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบในธุรกจิน้ีได้ต่อไป 
 
2.  วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นใน
ศูนย์การค้าเซน็ทรัล เวิลด์  

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารญ่ี ปุ่นใน
ศูนย์การค้าเซน็ทรัล เวิลด์ โดยจาํแนกตามลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค  
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3.  สมมติฐานการศึกษา 
H1: ผู้บริโภคที่มีข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความต้องการในการใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น

ในศูนย์การค้าเซน็ทรัล เวิลด์ แตกต่างกนั 
H2: การให้ความสาํคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อความ

ต้องการในการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าเซน็ทรัล เวิลด์ 
H3: การตระหนักถงึปัญหา (Problem recognition) ของผู้บริโภคมีอทิธพิลต่อความต้องการใน

การใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนย์การค้าเซน็ทรัล เวิลด์ 
H4: การค้นหาข้อมูล (Information search) ของผู้บริโภคมีอทิธพิลต่อความต้องการในการใช้

บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในศนูย์การค้าเซน็ทรัล เวิลด์ 
H5: การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternative) ของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อความ

ต้องการในการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าเซน็ทรัล เวิลด ์
 
4.  ประโยชนที์่ไดร้บัจากการศึกษา 

ผลการศึกษาวิจัยที่ได้จะสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาดที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคและสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนงาน
โดยรวมให้กับทั้งผู้ประกอบการรายเก่าและรายใหม่ที่ต้องการเข้าร่วมในธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นได้และผล
การศึกษาวิจัยที่ได้จะสามารถนาํมาใช้เป็นแนวทางศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของผู้บริโภคในการ
ใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นได้ในโอกาสต่อไป 

 
5.  ขอบเขตของการศึกษา 

5.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ความต้องการของผู้บริโภค ข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกบัอาหารญ่ีปุ่นในประเทศไทยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

5.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริโภคหรือผู้ที่เคยใช้บริการ
ร้านอาหารญ่ี ปุ่นในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย่าง ใช้ตาราง
เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างของ Yamane ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้
ความน่าจะเป็นด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงกบัผู้บริโภคหรือผู้ที่เคยใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนย์การค้า
เซน็ทรัล เวิลด์ กรุงเทพมหานคร เทา่น้ัน 

5.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ คือร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนย์การค้าเซน็ทรัล เวิลด์  
5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
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6.  ระเบียบวิธีวิจยั 
การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative research)โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงแบ่งได้เป็น 5 ตอนดังน้ี ตอนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือน ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการให้ความสาํคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (อาหาร) ด้านราคา ด้านการจัดจาํหน่าย 
และด้านการส่งเสริมการตลาด ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ได้แก่ 
กระบวนการตัดสินใจด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูลและด้านการประเมินทางเลือก และ
ตอนที่ 4  เป็นแบบสอบถามความต้องการของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนย์การค้า 
เซน็ทรัล เวิลด์ 

 
7.  ผลการศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถามซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 51 ปีขึ้ นไป จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนและมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกนิ 15,000 บาทและ 30,001 บาทขึ้นไป  

การให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่าโดยรวมกลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในระดับมาก โดยในด้านผลิตภัณฑ์ (อาหาร) ให้
ความสาํคัญในระดับมากกบัการปรุงอาหารให้ถูกหลักโภชนาการและได้รับสารอาหารครบถ้วน ด้านราคา
ให้ความสาํคัญในระดับมากกับการตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร ด้านการจัดจาํหน่าย ให้
ความสาํคัญในระดับมากกบัความสะอาดภายในร้านที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความสาํคัญในระดับมากกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ตามสื่อ
ต่าง ๆ   

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนย์การค้าเซน็ทรัล เวิลด์ ในระดับมาก โดยด้าน
การตระหนักถึงปัญหามีความคิดเห็นในระดับมากกับการที่ผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหารญ่ีปุ่นเพราะ
ต้องการเปล่ียนบรรยากาศในการรับประทานอาหาร ด้านการค้นหาข้อมูลมีความคิดเห็นในระดับมากกับ
การที่ผู้บริโภคมักจะสอบถามบุคคลใกล้ชิดก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการและด้านการประเมินทางเลือกมี
ความคิดเห็นในระดับมากกับการที่ผู้บริโภคเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนย์การค้า เซน็ทรัล เวิลด์ 
โดยพิจารณาจากราคาและความคุ้มค่าเป็นสาํคัญ  

ความต้องการของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ 
พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการใช้บริการในระดับมาก โดยผู้บริโภครู้สึกได้ถึงความ
คุ้มค่าของเงินที่ได้จ่ายไปมีความต้องการมากที่สดุ 
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ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกนัจะมีความต้องการในการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าเซน็ทรัล เวิลด์ แตกต่างกนั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การตระหนักถึงปัญหาของผู้บริโภค การค้นหาข้อมูลของ
ผู้บริโภคและการประเมินทางเลือกของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อความต้องการของผู้บริโภคในการใช้บริการ
ร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนย์การค้าเซน็ทรัล เวิลด์อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05  

 
8.  อภิปรายผลการศึกษา 

ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันจะมีความต้องการในการใช้บริการร้านอาหารญี่ ปุ่นในศูนย์การค้า
เซน็ทรัล เวิลด์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิตติภพ 
สงเคราะห์ (2555) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของผู้บริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี พบว่าเพศมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของผู้บริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี 

ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการในการใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนย์การค้า
เซน็ทรัล เวิลด์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิริเพชร 
เตชาพลาเลิศ (2551) ศึกษาปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารญ่ีปุ่นในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่าปัจจัยพ้ืนฐานของผู้บริโภคที่แตกต่างกนัทาํให้มีการตัดสนิใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในเขตจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกนั 

ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีความต้องการในการใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นใน
ศูนย์การค้าเซน็ทรัล เวิลด์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ กิตติภพ สงเคราะห์ (2555) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของ
ผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี พบว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ
ร้านอาหารญ่ีปุ่นของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี  

ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัจะมีความต้องการในการใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นใน
ศูนย์การค้าเซน็ทรัล เวิลด์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ปณิศา มีจินดา (2553, : 54-55) ได้กล่าวไว้ว่าสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคที่มี
สถานภาพโสด สมรส หรือหย่าร้างต่างกจ็ะมีความต้องการในสนิค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่แตกต่างกนัไป  

ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนัจะมีความต้องการในการใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนย์การค้า
เซน็ทรัล เวิลด์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิดของ ปณิศา มี
จินดา (2553, : 54-55) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพที่แตกต่างกันต่างมีความต้องการใน
สินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันไปด้วย โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องพบปะผู้คนมักจะต้องการสินค้าที่มีความ
หรูหราเพ่ือแสดงอาํนาจ ฐานะและความน่าเช่ือถอื 

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัจะมีความต้องการในการใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น
ในศูนย์การค้าเซน็ทรัล เวิลด์ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
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สุปัญญา ไชยชาญ (2551, : 127-128) ได้กล่าวไว้ว่ารายได้เป็นตัวแปรที่มีความสาํคัญต่อการเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑแ์ละบริการของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ทาํให้การตั้งราคาผลิตภัณฑแ์ละบริการจะต้องตั้งราคาให้
สอดคล้องกบัรายได้ของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการซ้ือผลิตภัณฑแ์ละบริการนั้น ๆ 

การให้ความสาํคัญกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคมีอทิธพิลต่อความต้องการใน
การใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชวัล เอี่ยมสกุลรัตน์ (2558) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
บริโภคอาหารนานาชาติของประชากรในกรุงเทพมหานคร ปัจจัยทางการตลาด ปัจจัยด้านของคุณภาพการ
ให้บริการและภาพลักษณ์ตราสนิค้าส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารนานาชาติของประชากรใน
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกบัผลการวิจัยของ Sohn, J. M. & 
Kim, H. S. (2014) ได้ทาํการศึกษาคุณภาพการให้บริการในร้านอาหารญ่ีปุ่นโดยใช้แบบวิเคราะห์ผลการ
ดาํเนินงาน (Importance-Performance Analysis : IPA) พบว่าปัจจัยด้านอาหารและการบริการเป็นปัจจัย
ที่มีความสาํคัญ 

การตระหนักถึงปัญหา (Problem recognition) ของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อความต้องการในการ
ใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนย์การค้าเซน็ทรัล เวิลด์ อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ พัชรพล หนูทอง (2555) ศึกษาการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นประเภทบุฟเฟต์
แบบสายพานของผู้บริโภคในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างตัดสนิใจเลือกใช้บริการ
เพราะต้องการรับประทานอาหารที่แปลกใหม่  

การค้นหาข้อมูล (Information search) ของผู้บริโภคมีอทิธพิลต่อความต้องการในการใช้บริการ
ร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ พัชรพล หนูทอง (2555) ศึกษาการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นประเภทบุฟเฟต์แบบ
สายพานของผู้บริโภคในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
รสชาติของอาหารและจะทาํการตัดสนิใจใช้บริการเม่ือได้ค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่งจนมีความม่ันใจ  
 
9.  ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

9.1 ควรแสดงภาพและข้อมูลการปรุงอาหารที่แสดงถึงกรรมวิธีการปรุงที่ถูกหลักโภชนาการ
และการแสดงรายการอาหารในแต่ละชนิดว่าเป็นรายการอาหารที่ผู้บริโภคจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
และปลอดภัย  

9.2 ผู้ประกอบการควรคํานึงถึงการตั้งราคาสินค้าให้เหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร ทั้งน้ี
อาหารที่จาํหน่ายควรเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีความสดใหม่อยู่เสมอ  

9.3 ผู้ประกอบการควรจัดตกแต่งร้านค้าให้มีความสะอาดและสวยงามอยู่เสมอ ซ่ึงอาจจะมีการ
แสดงข้อมูลการรับรองจากสถาบันด้านอาหารที่เกี่ยวข้องให้ลูกค้าทราบ 

 9.4 ผู้ประกอบการควรโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ร้านค้าของตนเองให้ผู้บริโภคได้รู้จัก 
โดยเฉพาะการโฆษณาและการประชาสมัพันธต์ามสื่อต่าง ๆ  
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9.4 ผู้ประกอบการควรจัดให้มีรายการอาหารแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอ เน่ืองจากความแปลกใหม่
ของรายการอาหารที่จัดให้มีขึ้นอยู่เสมอจะทาํให้ผู้บริโภคต้องการทดลองบริโภคได้ 

9.5 ผู้ประกอบการควรปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทาํให้ผู้บริโภค
ที่มาใช้บริการเกดิความประทบัใจและทาํการบอกต่อข้อมูลการใช้บริการไปยังบุคคลอื่น  

9.6 ผู้ประกอบการควรทาํให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความคุ้มค่าเม่ือได้เลือกมาบริโภคอาหารญี่ ปุ่น
ของตนเอง โดยเฉพาะการแสดงข้อมูลสาํคัญ ซ่ึงจะทาํให้ผู้บริโภคเกดิความเช่ือม่ันได้ 

 9.7 ผู้ประกอบการควรรักษามาตรฐานคุณภาพของอาหารให้คงที่และอยู่ในระดับดีอยู่เสมอ 
ซ่ึงรวมถงึการจัดให้มีการส่งเสริมการตลาดเพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคทาํการตัดสนิใจ  
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