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บทคัดย่อ 

การศึกษาครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ความแตกต่างของ
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด และความแตกตา่งทางด้านปัจจยัพฤตกิรรม  ท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการ
ร้านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ข้อมลูท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นข้อมลูเชิงปริมาณท่ี
ได้มาจากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการร้านอาหารเกาหลีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน ซึ่งเลือกมาโดยการสุ่มตวัอย่างแบบตามความสะดวก       
(Convenience Sampling) สถิติ ท่ี ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้อมูล ใช้ คือ  ส ถิติ เชิ งพ รรณนา(Descriptive 
Statistics) ประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) โดยการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 แบบสอบถาม 
ประกอบด้วย ค าถามทัง้สิน้ 4 สว่น คือ ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร ข้อมลูเก่ียวกบัสว่นประสมทาง
การตลาดของร้านอาหารเกาหลี ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารเกาหลี และข้อมูล
เก่ียวกับการตดัสินใจในการใช้บริการร้านอาหารเกาหลี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ ใช้บริการร้านอาหารเกาหลี
ตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลีเน่ืองจากคุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช้ในการปรุงมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.160) รองลงมา คือ บรรยากาศและการตกแตง่พืน้ท่ีบริเวณโดยรอบ (คา่เฉล่ีย 4.130) ตามมาด้วย สถาน
ท่ีตัง้ของร้านค้าง่ายต่อการใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.115) พนักงานบริการให้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
(คา่เฉล่ีย 4.110) มีความหลากหลายของเมนอูาหาร (คา่เฉล่ีย 4.105) พนกังานแตง่กายและบริการ สภุาพ 

                                                                 
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต TWIN PROGRAM รุ่นที่ 2/1 กลุ่มที่  2  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ถนน 
รามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
2 รองคณบดีฝ่ายวิจยัและการศึกษาขัน้สงู คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต ถนนเอกประจิม ต าบลหลกัหก อ าเภอ
เมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000 
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เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.097) เป็นอาหารท่ีมีรสชาติอร่อยและถูกสุขลักษณะ (ค่าเฉล่ีย 3.962) และราคา
อาหารเหมาะสม (คา่เฉล่ีย 3.645)  

 ในสว่นของการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ 
 1.  ผู้ ใช้บริการร้านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีเพศ อายุ ระดับ

การศกึษา รายได้ และสถานภาพแตกตา่งกนั จะมีการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลีไมแ่ตกตา่งกนั 
 2.  ผู้ ใช้บริการร้านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีให้ความส าคญักบัปัจจยั

สว่นประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด แตกตา่งกนั จะ
มีการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลี แตกตา่งกนั 

 3.  ผู้ ใช้บริการร้านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีพฤติกรรมการใช้บริการ
อาหารเกาหลี โดยเลือกใช้เวลาในช่วงเวลาแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตา่งกนั 
 
ค ำส ำคัญ:  การตดัสินใจ, การใช้บริการ, ร้านอาหารเกาหลี 
 
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 
 
บทน า 

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย ท าให้การด ารงชีวิตของมนุษย์
เปล่ียนแปลงไป การเลือกบริโภคอาหารก็เปล่ียนแปลงไปเช่นกนั กระแสแดจงักึม จอมนางแห่งวงัหลวง เม่ือ 
พ.ศ. 2548 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท. เป็นท่ีโด่งดงั ท าให้วัฒนธรรมอาหาร
เกาหลี เข้ามามีบทบาทในประเทศไทย ประกอบกับกระแสการรักสขุภาพของคนไทยมีเพิ่มมากขึน้ หนัมา
ดูแลใส่ใจในเร่ืองของอาหารหารกิน ช่วงหลายปีท่ีผ่านมา เกาหลีเข้ามามีบทบาทโดยการสร้างความ
แพร่หลายทางวฒันธรรมทัง้ ดนตรี ภาษา ภาพยนตร์ และละคร วฒันธรรมการกินอาหารเกาหลี คงปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าในปัจจบุนัไม่ว่าจะไปท่ีไหน จะเลือกทานอะไร ก็มกัมีร้านอาหารเกาหลีเป็นตวัเลือกของทกุท่านอยู่
เสมอ โดยในบรรดาอาหารเกาหลีท่ีคนไทยรู้จกัก็คงหนีไมพ้่น แปง้ผดัซอสเผ็ด หมยูา่งเกาหลี ข้าวย า และกิม
จิ อาหารเกาหลีล้วนแล้วแต่มีความหมายแฝงถึงคณุค่าทางอาหารทัง้ 5 หมู่และ 5 สีของอาหาร เน่ืองจาก
ความเป็นอยู่ของคนเกาหลีนัน้ ถูกแฝงไว้ด้วยความหลักธรรมชาติแห่งเต๋าและขงจือ้ ท าให้อาหารท่ีมีสี
หลากหลาย ทัง้ แดง เขียว ด า ขาว เหลือง สามารถบ่งบอกได้ถึงความสมดลุและประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก
การทานอาหาร จริงอยูท่ี่คนเกาหลีมกัชอบทานอาหารรสจดั หรือ อาหารดองจากพริกเผ็ดๆ แตน่ัน่ก็เป็นภูมิ
ปัญญาในการปรับสมดลุอณุหภูมิของร่างกายเม่ือต ่าลงในฤดหูนาว และสารท่ีได้จากการดองผกัก็ให้ผลดี
กบัการถนอมอาหารและการเสริมวิตามินชีวจิตให้กบัคนเกาหลีในทกุมือ้อาหาร 
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สมมตฐิานการวิจัย 
1.  ผู้ ใช้บริการร้านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ี

ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ การศึกษา สถานภาพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร
เกาหลี แตกตา่งกนั  

2.  ผู้ ใช้บริการร้านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีให้ความส าคญักบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการแตกต่างกัน จะมีการ
ตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลี แตกตา่งกนั  

3.  ผู้ ใช้บริการร้านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีพฤติกรรมการใช้บริการ
อาหารเกาหลีแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แตกตา่งกนั 
 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดด้านประชากรศาสตร์เป็นแนวความคิดท่ีมีหลักการของความเป็นเหตุเป็นผลกล่าวคือ 
พฤติกรรมตา่งๆ ของมนุษย์เกิดขึน้ตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุ้นเป็นความเช่ือว่ามนษุย์จะด าเนิน
ชีวิตตามแบบฉบบัท่ีสงัคมได้วางไว้เป็นแม่บท พฤติกรรมของคนท่ีมีอายุในวยัเดียวกนัจะเป็นเช่นเดียวกัน 
ส่วนคนท่ีมีคุณสมบัติประชากรท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันไป  ด้วยคุณสมบัติของ
ประชากรศาสตร์ได้ผลกัดนัให้คนท่ีมีคณุสมบตัิเช่นเดียวกันต้องมีกิจวตัรในท านองเดียวกันและพฤติกรรม
ตา่งๆ ก็จะคล้ายกนั หรือเหมือนกนั โดยตวัแปรทางด้านประชากรศาสตร์ (ยบุล เบญ็จรงค์กิจ, 2542) 

พรทิพย์ วรกิจโภคาธร (2529) ได้กล่าวถึงลกัษณะของผู้ รับสารโดยการวิเคราะห์ตามลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ซึ่งแตล่ะบคุคลจะมีความแตกตา่งกนั โดยท่ีความแตกตา่งนีจ้ะมีอิทธิพลตอ่การส่ือสารได้ 
ซึง่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์นี ้จะประกอบด้วย  

1. อาย ุ(Age) การจะท าให้ผู้ ท่ีมีอายแุตกตา่งกนัเปล่ียนพฤติกรรมนัน้ มีความยากง่ายแตกตา่งกัน 
ผู้ ท่ีมีอายมุาก ก็จะเปล่ียนแปลงได้ยากกว่า ซึ่งการชกัจงูจิตใจหรือโน้มน้าวจิตใจของคนนัน้ จะยากขึน้ตาม
อายขุองคนท่ีเพิ่มขึน้  

2. เพศ (Sex) เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน และพฤติกรรมเก่ียวกับการส่ือสารก็
แตกตา่งกนัด้วย ดงันัน้ การส่ือสารจ าเป็นต้องทราบวา่จะท าการส่ือสารกบัเพศชายหรือหญิง  

3. การศึกษา (Education) การศกึษาเป็นตวัแปรท่ีส าคญัตอ่ประสิทธิภาพของการส่ือสารของผู้ รับ
สาร โดยเช่ือวา่การศกึษานัน้ท าให้มีพฤตกิรรมแตกตา่งกนัออกไป โดยผู้ ท่ีมีการศกึษาสงู จะมีความสนใจใน
เร่ืองท่ีมีเหตผุลสนบัสนนุทัง้นีเ้พ่ือน ามาประกอบการตดัสินใจซือ้สินค้า  
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4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายความรวมถึง อาชีพ 
รายได้ เชือ้ชาต ิและชาตพินัธุ์ ตลอดจนภูมิหลงัของครอบครัว โดยเช่ือวา่ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจนัน้มี
อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมของคน 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของสินค้านัน้  โดยพืน้ฐานจะมีอยู่  4 ตัวได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด (เบญจวรรณ บวรกุลภา, 2558) ซึ่ง 
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552) กล่าวว่า หากจะใช้กับการบริการ ส่วนประสมทางการตลาดของตลาด
บริการจะมีความแตกต่างออกไปกล่าวคือ จะต้องมีการเน้นถึง พนักงาน กระบวนการให้บริการ และ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึง่ทัง้ 3 สว่นนัน้เป็นปัจจยัในการสง่มอบบริการ  

ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบไปด้วย 7Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย ส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
(Payne and Frow, 2013) 

คณุสมบตัท่ีิส าคญัของราคา (Kotler and Keller, 2011)  
1. การก าหนดราคา (List Price) ธุรกิจต้องก าหนดราคาสินค้า ตัง้แต่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ

เม่ือมีการแนะน าผลิตภัณฑ์เข้าในช่องทางการจ าหน่ายใหม่ หรือในเขตพืน้ท่ีใหม่หรือเม่ือมีการเข้าประมูล
สญัญาจ้างครัง้ใหม ่ธุรกิจต้องตดัสินใจวา่จะวางต าแหนง่คณุภาพผลิตภณัฑ์กบัราคาอยา่งไรในแตล่ะตลาด  

2. การให้สว่นลด (Price discount) แบง่ออกได้ดงันี ้ 
  2.1 สว่นลดเงินสด คือการลดราคาให้กบัผู้ ซือ้ ส าหรับการช าระเงินโดยเร็ว  
  2.2 สว่นลดปริมาณ คือ การลดราคาส าหรับการซือ้ในปริมาณมาก ซึง่ควรหกักบัลกูค้าทกุ

คนในปริมาณท่ีเท่าเทียมกนั และไม่ควรเกินต้นทนุของผู้ขาย การให้ส่วนลด อาจให้ตามค าสัง่ซือ้แตล่ะงวด 
หรือให้ตามจ านวนหนว่ยโดยรวมในชว่งเวลาหนึง่  

  2.3 สว่นลดตามฤดกูาล คือการให้สว่นลดส าหรับผู้ ท่ีซือ้สินค้า หรือบริการนอกฤดกูาล เช่น 
โรงแรม ตัว๋เคร่ืองบนิ ท่ีเสนอสว่นลดชว่งท่ีไมใ่ชฤ่ดกูาลและมียอดขายต ่า  

3. การให้ระยะเวลาในการช าระเงินและระยะเวลาของสินเช่ือ (Payment Period and Credit 
Term) คือ การให้ระยะเวลาในการช าระเงินส าหรับผู้ ท่ีซื อ้สินค้าหรือบริการตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 
ดังนัน้ ราคาจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ บริโภคได้ ถ้าผู้บริโภคคิดว่า กาแฟสดมี
คณุสมบตัิตรงตามความต้องการแล้ว ก็มีแนวโน้มท่ีผู้บริโภคจะยอมรับราคาของกาแฟสดหากมีราคาสูง
กวา่กาแฟส าเร็จรูป หรือกาแฟโบราณ 

แนวคดิของการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 
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               การตอบสนองอย่างรวดเร็ว เป็นกลยุทธ์ท่ีมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง
รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าใหม่ๆ การพัฒนาสินค้า และการบริการสินค้า จ าแนกเป็น การ
ตอบสนองอยา่งรวดเร็ว ในประเดน็ตอ่ไปนี ้

               1. การใช้เวลาน้อยลงในการพฒันาสินค้าใหม่ๆ  ให้ออกสูต่ลาด 
               2. การใช้เวลาน้อยลงในการประกอบสินค้าให้พร้อมใช้งาน 
               3. การใช้เวลาน้อยลงในการขนส่งสินค้า จากผู้ผลิต ไปให้ผู้ แทนจ าหน่าย หรือ ผู้ ข าย 

หรือ ผู้ ซือ้ 
               4. การใช้เวลาน้อยลงในการปรับตัวของสินค้า ให้เข้ากับตลาดใหม่ๆ  เช่น สินค้าจาก

ตลาดในออสเตรเลียมายงัตลาดประเทศไทย เป็นต้น 
             5. การใช้เวลาน้อยลงในการให้ค าตอบแก่ลูกค้า ท่ีมีการสอบถามข้อสงสยัเก่ียวกบัข้อมูล

ของสินค้า หรือ ข้อมลูท่ีเก่ียวเน่ือง เชน่ การอนมุตัซืิอ้เงินผอ่น  
การศกึษาพฤติกรรมผู้บริโภคมีความส าคญัส าหรับธุรกิจค้าปลีกและองค์การธุรกิจตา่งๆ มาก การ

ผลิตสินค้าหรือน าสินค้ามาจ าหน่ายต้องศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคก่อน ฝ่ายบริหารด้านการตลาดของ
กิจการต่างๆ ได้มีการเปล่ียนแปลงแนวความคิดเร่ืองการผลิตสินค้า การผลิตสินค้ายคุปัจจุบนัต้องศึกษา
พฤตกิรรมผู้บริโภคก่อนจงึผลิตสินค้าออกมาจ าหนา่ยเพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภค 

Schiffman and Kanuk (2000) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
ไว้ว่า พฤติกรรมท่ีผู้บริโภคท าการค้นหา การซือ้ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการ
บริการ ท่ีคาดวา่จะสนองความต้องการของเขา 

แนวคิดเก่ียวกับการตอบสนองของผู้ ซือ้ เม่ือกล่าวถึงกลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick 
Response) ปัจจุบนัเป็นท่ีรู้จกักันดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจเสือ้ผ้าและเคร่ืองนุ่งห่มท่ีได้น าหลกัการนี ้
มาประยกุต์ใช้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพให้กบัการผลิต สิ่งส าคญัอยูท่ี่การจดัการวางแผนเร่ืองเวลาเพราะงานท่ี
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ตามมาอย่างมากมาย เน่ืองจากธุรกิจด้านสิ่งทอและ
เสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่มปัจจุบนัมีการแข่งขนักันสูง ซึ่งเคร่ืองมือท่ีจะน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ    
ท่ีท าให้เกิดการผลิตสินค้าออกมาแข่งขันกับคู่แข่งอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการตามหลักกลยุทธ์ 
Quick response เป็นการลดสินค้าคงคลงัลง ลดระยะเวลาการผลิตในแตล่ะช่วง และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว และส่วนหนึ่งในการพฒันาระบบตามหลกักล
ยทุธ์ Quick response คือพยายามพฒันาเทคโนโลยีให้เกิดความรวดเร็วในการรับส่งข้อมลูข่าวสาร พฒันา 
Software และสร้างความร่วมมือให้เกิดขึน้ในการท างาน 

แนวความคิดในการให้บริการ กุลธน ธนาพงศธร และ เสน่ห์ จุ้ ยโต (2552) เห็นว่าหลักการ
ให้บริการ  ได้แก่ 
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1. หลกัความสอดคล้องกบัความต้องการของบคุคลเป็นส่วนใหญ่ กล่าวถึงประโยชน์และบริการท่ี
องค์กรจดัให้นัน้จะตอบสนองความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่หรือทัง้หมด มิใช่เป็นการจดัให้กลุ่มใด
กลุม่หนึง่โดยเฉพาะ 

2. หลกัความตอ่เน่ือง กลา่วคือ การให้บริการนัน้ต้องด าเนินไปอย่างตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ 
3. หลักความเสมอภาค บริการนัน้ต้องให้แก่ผู้ ใช้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการใช้สิทธิ

พิเศษแก่บคุคลใดบคุคลหนึง่ในลกัษณะแตกตา่งจากบคุคลอ่ืน 
4. หลกัความประหยดั คา่ใช้จา่ยท่ีต้องใช้ในการบริการต้องไมม่ากจนเกินผลท่ีได้รับ 
5. หลักความสะอาด ต้องเป็นไปตามลักษณะท่ีต้องเป็นไปตามลักษณะท่ีปฏิบัติได้ง่ายและ

สะดวกสบาย  สิน้เปลืองทรัพยากรไม่มากนัก  และไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากให้แก่ผู้ ใช้บริการมาก
จนเกินไป 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ บริโภค  (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการค้นหาและวิจัย
เก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้และการใช้ของผู้บริโภค ค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถใช้กลยุทธ์
ของการตลาด (Marketing Strategies) เพ่ือสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม ค าถามท่ี
ใช้เพ่ือค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือ  4Ws และ 1H:  Who?  What?  Why?  Where?  และ How?  
เพ่ือหาค าตอบ 7 ประการ หรือ  7Os  ประกอบด้วย Occupants  Object  Objective  Organization  
Occasion  Outlets  และ Operations  แสดงการใช้ค าถามเพ่ือหาค าตอบ 7 ประการ ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรม
ผู้บริโภครวมทัง้การใช้กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับค าตอบเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การศึกษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะความต้องการของผู้บริโภคด้านตา่งๆ และ
เพ่ือท่ีจะจดัสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้เหมาะสม เม่ือผู้ ซือ้ได้รับสิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึก
คดิของผู้ ซือ้ จึงเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ งานของผู้ขายคือ ค้นหาลกัษณะของ
ผู้ ซือ้และความรู้สึกนึกคิดได้รับอิทธิพลจากสิ่งใดบ้าง การศึกษาลักษณะของผู้ ซือ้ท่ีเป็นเป้าหมายมี
ประโยชน์ส าหรับผู้ ขายคือ ท าให้ทราบความต้องการและลักษณะของลูกค้าเพ่ือท่ีจะจัดส่วนประสมทาง
การตลาดต่างๆ กระตุ้นและสนองความต้องการของผู้ ซือ้ท่ีเป็นเป้าหมายได้ถูกต้องลกัษณะของผู้ ซือ้ได้รับ
อิทธิพลจากปัจจยัตา่งๆ ด้านวฒันธรรม  ปัจจยัด้านสงัคม  ปัจจยัส่วนบคุคล และปัจจยัด้านจิตวิทยา โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

วฒันธรรมพืน้ฐาน (Culture) เป็นลักษณะพืน้ฐานของบุคคลในสังคม เช่น ลักษณะนิสัยของคน
ไทย ซึง่เกิดจากการหลอ่หลอมพฤตกิรรมของสงัคมไทย ท าให้มีลกัษณะทางสงัคมท่ีคล้ายคลงึกนั 

ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้   
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ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผู้ ซือ้ได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะส่วน
บคุคลด้านตา่งๆ ได้แก่ อาย ุ ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีความต้องการผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนั วงจร
ชีวิตครอบครัว เป็นขัน้ตอนการด ารงชีวิตของบคุคลในลกัษณะของการมีครอบครัว อาชีพของแต่ละบุคคล  
จะน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการสินค้าและบริการท่ีแตกต่างกัน รายได้ มีผลต่อการตดัสินใจซือ้
สินค้าและบริการและยังเก่ียวข้องกับอ านาจในการซือ้และทัศนคติในการจ่ายเงิน รูปแบบการด ารงชีวิต  
ขึน้อยู่กบัวฒันธรรม ชัน้ของสงัคมและกลุ่มอาชีพของแตล่ะบคุคล การเลือกผลิตภณัฑ์ของบคุคลขึน้อยู่กับ
ค่านิยมและรูปแบบการด ารงชีวิต ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) การเลือกซือ้ของ
บุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางด้านจิตวิทยาซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยในตัวผู้ บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้และการใช้สินค้า ประกอบด้วย การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือถือ ทัศนคต ิ
บคุลิกภาพ และแนวคดิของตนเอง   

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับอรรถประโยชน์ วันรักษ์  มิ่ งมณีนาคิน  (2549) ได้สรุปแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ไว้ว่า ผู้บริโภคมีความต้องการท่ีจะบริโภคสินค้าและบริการหลายชนิด แต่ผู้บริโภคทกุคนไม่
สามารถบริโภคสินค้าได้พร้อมกนัอนัเน่ืองมาจากข้อจ ากดัในเร่ืองตา่งๆ ดงันัน้ การท่ีผู้บริโภคจะท าให้ตนเอง
ได้รับอรรถประโยชน์สูงสุด จึงจ าเป็นจะต้องมีการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีคาดว่าจะเกิดความพอใจกับ
ตนเองมากท่ีสดุ ซึง่แนวคดิของทฤษฎีนีอ้ธิบายวา่พฤติกรรมของผู้บริโภคแตล่ะบคุคลในการบริโภคสินค้าได้
โดยไม่ต้องจ่ายเงินซือ้เขาย่อมต้องการจะบริโภคในจ านวนท่ีเขาสามารถได้รับความพอใจสูงสุด  แต่ใน
ความเป็นจริงผู้บริโภคยอ่มไม่สามารถจะแสวงหาความพอใจสงูสดุได้ง่ายนกั  เน่ืองจากข้อจ ากดัของรายได้
และราคาสินค้า ผู้บริโภคจะพยายามจดัสรรรายได้ท่ีมีจ ากดัของเขาไปในการซือ้สินค้าและบริการชนิดตา่งๆ  
เพ่ือความพอใจสงูสดุท่ีเขาจะได้รับจากสินค้าและบริการเหล่านัน้  จะมีอรรถประโยชน์มากหรือน้อยขึน้อยู่
กบัความต้องการของผู้บริโภคในการซือ้สินค้าโดยมีการสง่เสริมการขายเป็นทางเลือก 
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กรอบแนวคิด 
 

 ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวกับการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลี
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความแตกตา่งของปัจจยัส่วนบุคคล ความ
แตกต่างของปัจจัยส่วนประสมการตลาด และความแตกต่างทางด้านปัจจัยพฤติกรรม ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของการศึกษาครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามดังกล่าวจะ
ประกอบด้วยค าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Questions) และค าถามแบบปลายปิด (Closed-
Ended Questions) แบบมีตวัเลือก ซึ่งข้อมูลในแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 4 ส่วน ในสว่นของการวิเคราะห์
ข้อมลูใช้สถิต ิดงันี ้

การตดัสนิใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลใีนเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์: 
เพศ อาย ุรายได้ การศกึษา สถานภาพ 

ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาด: 
ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านชอ่งทาง
การจดัจ าหนา่ย ด้านการสง่เสริม
การตลาด ด้านบคุลากร ด้านลกัษณะ
ทางกายภาพ และด้านกระบวนการ 

ปัจจยัด้านพฤติกรรม: 
ใครอยูใ่นกลุม่เปา้หมาย ผู้บริโภคซือ้อะไร 
ท าไมผู้บริโภคจึงซือ้ ใครมีสว่นร่วมในการ
ตดัสนิใจซือ้ ผู้บริโภคซือ้เมื่อใด ผู้บริโภค
ซือ้ที่ไหน และผู้บริโภคซือ้อยา่งไร 
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 สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive statistic analysis) โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และน า
ข้อมูลท าเป็นตารางเพ่ืออธิบายข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับกลุ่มตัวอย่าง และสถิติเคราะห์เชิงอนุมาน 
(Inferential statistic analysis) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ใน
สมมตฐิาน ใช้การทดสอบ One-way ANOVA เพ่ือวิเคราะห์ความแตกตา่งระหวา่งตวัแปร 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

1.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารเกาหลี 
จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผู้ ใช้บริการร้านอาหารเกาหลี จ านวน 400 คน 

พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการบริโภคอาหารเกาหลี ประเภทปิง้ย่างมากท่ีสุด โดยราคาท่ีจะตดัสินใจใน
การใช้บริการร้านอาหารเกาหลี คือ ราคาต ่ากวา่ 500 บาท สว่นใหญ่จะตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลี
โดยนัง่ทานท่ีร้าน โดยปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกร้านอาหารเกาหลีท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการ คือ คปูอง
หรือส่วนลด โดยส่วนใหญ่มีความคาดหวงัในการให้บริการของพนกังานว่าจะได้รับบริการท่ีมีความรวดเร็ว
ในการให้บริการ และพบว่า ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการร้านอาหารเกาหลีท่ีมีลกัษณะเด่น คือ พนกังานดแูล
เอาใจใส่ลูกค้ามากท่ีสุด ผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับผลการวิจัยของคุณวุฒิ วฒันพิมล (2554)  ท่ี
พบว่า ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารเกาหลีประเภทปิง้ย่างมากท่ีสุด โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลี คือ คปูองส่วนลดต่างๆ ในส่วนของพฤติกรรมการใช้บริการพบว่า 
ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่นัง่รับประทานท่ีร้านมากท่ีสดุ นอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกบัผลการวิจยัของกนกพรรณ 
สขุฤทธ์ิ (2557) ท่ีพบว่า ผู้ ใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ นส่วนใหญ่จะนัง่รับประทานภายในร้าน โดยราคาของ
อาหารท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ คือ อาหารท่ีราคาต ่ากว่า 500 บาท นอกจากนัน้ยังพบว่า สิ่งท่ี
ผู้ใช้บริการคาดหลงัจากการใช้บริการ คือ การบริการท่ีรวดเร็ว ไมต้่องรอนาน 

2.  พฤตกิรรมในการใช้บริการร้านอาหารเกาหลี 
จากการเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยแบบสอบถาม พบว่า ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่

ไปใช้บริการร้านอาหารเกาหลีกับกลุ่มเพ่ือนมากท่ีสุด โดยมีความถ่ีในการใช้บริการร้านอาหารเกาหลี 1-2 
ครัง้ตอ่เดือน เหตผุลส าคญัท่ีสดุในการตดัสินใจบริโภคร้านอาหารเกาหลีสว่นใหญ่ คือ ชอบติดใจในรสชาติ
อาหารเกาหลี ผู้ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคร้านอาหารเกาหลีมากท่ีสดุ คือ กลุ่มเพ่ือน ช่วงเวลาใน
การใช้บริการร้านอาหารเกาหลีส่วนใหญ่เป็นเวลาช่วงเย็น (16.00น.-19.00 น.) แหล่งข้อมูลเก่ียวกับ
ร้านอาหารเกาหลี ส่วนใหญ่มาจากอินเทอร์เน็ต ในส่วนของท าเลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการมากท่ีสุด 
คือ ร้านอาหารท่ีอยู่ตามห้าง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกนกพรรณ สุขฤทธ์ิ (2557) ท่ีพบว่า 
ผู้ ใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ นส่วนใหญ่จะมาใช้บริการกับเพ่ือน โดยมาใช้บริการเดือนละ 1-2 ครัง้ต่อเดือน 
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โดยใช้บริการในช่วงเวลาหลังเลิกงานหรือเลิกเรียน (16.00 น.-19.00 น.) มากท่ีสุด นอกจากนัน้ยัง
สอดคล้องกบัผลการศกึษาของฐิตรัิตน์ กาเงิน (2554) ท่ีพบว่า ลกูค้าท่ีมาใช้บริการร้านอาหารส่วนใหญ่ มา
ใช้บริการเน่ืองจากติดใจรสชาติอาหารมากท่ีสุด โดยมกัจะมาใช้บริการกับกลุ่มเพ่ือในช่วงเย็น (16.00 น. -
19.00 น.) โดยส่วนมากจะเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ นในห้างสรรพสินค้ามากท่ีสุด เน่ืองจากความ
สะดวกในการเดนิทางและได้ท ากิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมไปด้วย 

3.  การตัดสินใจในการใช้บริการร้านอาหารเกาหลี 
ผู้ใช้บริการร้านอาหารเกาหลีจะมีการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลีมากท่ีสดุในเร่ืองคณุภาพ

ของวัตถุดิบท่ีใช้ในการปรุงอาหาร รองลงมา คือ บรรยากาศและการตกแต่งพืน้ท่ีบริเวณโดยรอบ ซึ่ง
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของคณุวฒุิ วฒันพิมล (2554) ท่ีพบวา่ คณุภาพของวตัถดุบิท่ีใช้ในการปรุงอาหาร
เกาหลีมีผลต่อกรตดัสินใจใช้บริการของผู้ ใช้บริการมากท่ีสดุ และสอดคล้องกบัผลการวิจยัของกนกพรรณ 
สขุฤทธ์ิ (2557) ท่ีพบว่า ผู้ ใช้บริการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ นเน่ืองจากคณุภาพของวตัถดุิบท่ีใช้ใน
การปรุงอาหารมากท่ีสดุ 

4.  อภปิรายผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมตฐิานท่ี 1 ผู้ใช้บริการร้านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มี

ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ การศึกษา สถานภาพ แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลี แตกต่างกัน 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ ใช้บริการร้านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีเพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ และสถานภาพแตกต่างกัน จะมีการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลีไม่
แตกตา่งกนั ทัง้นีเ้น่ืองมาจากว่า ในปัจจุบนัประเทศไทยได้รับเอากระแสและวฒันธรรมเกาหลีเข้ามาอย่าง
ต่อเน่ือง เช่น การรับชมภาพยนตร์ เพลง รวมไปถึงอาหารเกาหลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของอาหาร
เกาหลีท่ีเป็นอาหารท่ีคอ่นข้างดีตอ่สขุภาพ สามารถรับประทานได้ทกุเพศทกุวยั ดงันัน้ จึงพบว่าผู้ ใช้บริการ
ท่ีมีเพศ อายุ รายได้ การศึกษา สถานภาพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลีไม่
แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยัของคณุวุฒิ วฒันพิมล (2554) ท่ีพบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีปัจจยัส่วน
บคุคลแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลีไมแ่ตกตา่งกนั 

สมมตฐิานท่ี 2 ผู้ใช้บริการร้านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีให้
ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการ แตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลี แตกต่างกัน 

ผลการศึกษาพบว่า โฆษณาจะมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลีมากกว่าชิงโชค 
และพบว่า คปูองหรือส่วนลดจะมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลีมากกว่าชิงโชค และการ
รับรู้จากบคุคลอ่ืน ทัง้นีเ้น่ืองมาจากกวา่ในปัจจบุนั อาหารเกาหลีได้รับการเผยแพร่สู่ผู้บริโภคในประเทศไทย
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อยา่งตอ่เน่ือง ไมว่า่จะเป็นการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ โทรทศัน์ การโฆษณาทางหน้าร้านอาหารเกาหลี รวมไป
ถึงการโฆษณาผ่านทางภาพยนตร์เกาหลี หรือเรียกท่ีช่ือหนึ่งว่า โฆษณาแฝง ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคมีโอกาส
ได้รับข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัอาหารเกาหลีในความถ่ีท่ีมากขึน้จากการโฆษณา จนกระทัง่เกิดการรับรู้ จดจ า 
ทัศนคติและเกิดพฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลีตามมาในท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของรัตนากร เสริญสุขสมัฤทธ์ิ (2553) ท่ีพบว่า โฆษณามีผลต่อการตดัสินใจซือ้เน่ืองจากโฆษณา
สามารถออกแบบให้มีสีสนัสวยงามสะดุดตา มีเสียงประกอบท าให้สินค้าหรือบริการน่าติดตาม มีการใช้
แอนนิเมชั่นท าให้เกิดความสวยงามน่าสนใจ ซึ่งก่อให้เกิดความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์ และส่งผลให้เกิด
พฤตกิรรมในการตดัสินใจตามมาในท่ีสดุ 

สมมตฐิานท่ี 3 ผู้ใช้บริการร้านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมี
พฤตกิรรมการใช้บริการอาหารเกาหลี แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลีใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน 

ผลการศกึษาพบว่า ผู้บริโภคท่ีใช้บริการร้านอาหารเกาหลีช่วงเท่ียง (11.00 น.-13.00 น.) จะมีการ
ตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลีน้อยกว่าผู้บริโภคท่ีใช้บริการร้านอาหารเกาหลีช่วงบ่าย (13.00  น.-
16.00 น.) ช่วงเย็น (16.00 น.-19.00 น.) และช่วงค ่า (19.00 น. เป็นต้นไป) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ
คุณวุฒิ วฒันพิมล (2554) ท่ีพบว่า ช่วงเวลาในการใช้บริการมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหาร
เกาหลี โดยพบวา่ ผู้บริโภคสว่นใหญ่จะตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลีในช่วงเวลา 13.00 น.-19.00 น. 
มากกว่า ช่วงเวลา 11.00 น.-13.00 น. นอกจากนัน้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของกนกพรรณ สุขฤทธ์ิ 
(2557) ท่ีพบว่า ช่วงเวลามีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ น โดยพบว่า ช่วงเวลาท่ีผู้ โภค
ตดัสินใจใช้บริการมากท่ีสดุ คือ ชว่งเวลาระหวา่ง 13.00 น. เป็นต้นไป 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยในครัง้นี ้

1.  ช่วงเวลาท่ีผู้ตอบแบบสอบถามนิยมไปใช้บริการมากท่ีสดุคือช่วงเย็น และช่วงค ่า ส่วนช่วงเวลา
อ่ืนๆ ไปใช้บริการน้อยมาก ดังนัน้  ร้านอาหารเกาหลีจึงควรจัดรายการส่งเสริมการการขายเพ่ือดึงดูด
ผู้บริโภค ณ ชว่งเวลา เท่ียง-บา่ย ตวัอย่างเช่น จดัเซทเมนอูาหารกลางวนั หรือจดับฟุเฟต์อาหารกลางวนั ณ 
ช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนช่วงเช้า (ก่อน 11.00 น.) ร้านอาหารเกาหลีควรปิดท าการเพ่ือเป็นการประหยัด
ต้นทนุผนัแปร เชน่ คา่แรง และคา่น า้คา่ไฟ 

2.  ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมมาใช้บริการร้านอาหารเกาหลีกับเพ่ือน ซึ่งส่วนใหญ่จะมี
จ านวน 2-3 คน ดงันัน้ หากร้านอาหารเกาหลีต้องการจะเพิ่มจานวนลูกค้า และเพิ่มยอดขาย ควรจะจัด
รายการสง่เสริมการขายประเภท มา 5 จา่ย 4 หรือ มา 4 จา่ย 3 เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยในครัง้ต่อไป 
1.  การศึกษาในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเชิงปริมาณโดยการเก็บแบบสอบถาม ดงันัน้  ในการศึกษาวิจยั

ในครัง้ต่อไปควรท าการศึกษาวิจยัในเชิงคณุภาพ และท าการเก็บข้อมูลโดยการสมัภาษณ์ หรือการสงัเกต 
เพ่ือให้ได้ข้อมลูในเชิงลกึ และได้ข้อมลูท่ีมีความใกล้เคียงกบัความเป็นจริงมากยิ่งขึน้ 
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