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บทคัดย่ อ
ศูนย์ก ารค้าเป็ นที่ ต้ งั ของร้ านอาหารญี่ปุ่นมากกว่าร้ อยละ 50 ด้วยอัตราการเติ บโตอยู่ที่
ร้ อ ยละ 15-20 ต่ อ ปี และมี มู ล ค่ า ตลาดสู ง ถึ ง 14,000 ล้า นบาท นอกจากเรื่ อ งของภาพลัก ษณ์ ที่
ดูหรู หรา และกระแสของสุ ขภาพที่สูงขึ้น ซึ่ งเป็ นจุ ดแข็งของอาหารญี่ ปุ่นรสชาติ ต่าง ๆ อี กทั้งยัง
สามารถปรับเข้ากับพฤติกรรมการบริ โภคของคนไทยได้เป็ นอย่างดี ส่ งผลให้แนวโน้มของธุ รกิจนี้
ดีข้ ึน ซึ่ งในช่วงปี พ.ศ. 2553-2554 ที่ผา่ นมามีผปู ้ ระกอบการรายใหม่เข้าสู่ ธุรกิจนี้ เน้นเลือกตลาดใน
ส่ วนของอาหารญี่ปุ่นเพื่อแสดงถึงความเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ อาทิเช่น ซูชิ ราเมน อุดง้ โซบะ
หม้อไฟ ชาบู ข้าวราดแกงกะหรี่ ข้าวหน้าต่าง ๆ ของญี่ปุ่น เป็ นต้น ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาถึง
ความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าในเขตจังหวัดชลบุรี
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 390 คน ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่เคยบริ โภค
อาหารญี่ ปุ่ นในศู น ย์ก ารค้า ในจัง หวัด ชลบุ รี และวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ด้ว ยความถี่ ร้ อ ยละ และสถิ ติ
ไคสแควร์
ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง สถานภาพโสด
อายุระหว่าง 21-30 ปี ระดับการศึกษา คือ ปริ ญญาตรี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน ระดับรายได้
เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 10,000-20,000 บาท ผลการศึ ก ษาเรื่ องพฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารญี่ ปุ่ นใน
ศู น ย์ก ารค้า พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เข้า ใช้ บ ริ ก ารร้ า นอาหารญี่ ปุ่ นกับ เพื่ อ นโดยนิ ย ม
รับประทานซูชิ ข้าวปั้ นหน้าต่าง ๆ เหตุผลที่เลือกรับประทานอาหารญี่ปุ่นเพราะชื่นชอบในรสชาติ
และตัดสิ นใจเข้าใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยตัวเอง โดยรับประทานเป็ นมื้อปกติ และมักจะเข้าใช้
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บริ การในวันเสาร์ -อาทิตย์ ช่ วงเวลาที่ เข้าใช้บริ การจะเป็ นเวลา 16.01-21.00 น. ร้ านที่นิยมเข้าใช้
บริ การมากที่สุด คือ ฟูจิ มีความถี่ในการเข้าใช้บริ การ 1-2 ครั้งต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายในการบริ โภคต่อ
มื้อ 500-1,000 บาท โดยรู้จกั และรับข่าวสารร้านอาหารญี่ปุ่นจากสื่ ออินเทอร์ เน็ต ผลการศึกษาเรื่ อง
ความพึงพอใจต่อส่ วนประสมการตลาดบริ การร้ านอาหารญี่ปุ่นของกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวมกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากในทุกด้าน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วน
บุคคลกับความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดบริ การของร้ านอาหารญี่ปุ่น พบว่า เพศ อายุ
สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนมีผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน
การศึกษาครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะ คือ ร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้า ควรให้ความสาคัญใน
ด้า นโภชนาการให้ม ากขึ้ น เช่ น แนะนาคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการที่ ค วรได้รับ ในแต่ ล ะวัน เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับภาพลักษณ์การเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพ และควรมีการเพิ่มปริ มาณให้เหมาะสมกับราคา
เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากในห้างสรรพสิ นค้ามีคู่แข่งที่เป็ นร้านอาหารชนิ ดอื่นอยูเ่ ป็ น
จานวนมาก โดยเพิ่มบริ การสั่งออนไลน์ได้ และจัดส่ งด้วยความรวดเร็ ว ควรมีการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารของร้านอาหารทางสื่ ออินเทอร์ เน็ต เพื่อให้ข่าวสารถึ งลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว เน้นการอบรม
พนักงานเพื่อให้บริ การลู กค้าได้ดีข้ ึ น และจัดสรรพื้นที่ในร้ านให้เพียงพอต่อความต้องการเข้าใช้
บริ การของลูกค้า
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