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การเปิดร้านอาหารฟิวช่ัน 

 
   ปัทมาภรณ์ ทองศักดิ์สิทธ์ิ 1             

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง การเปิดร้านอาหารฟิวช่ัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารฟิวช่ัน ประชากรในการศึกษาคือผู้บริโภคอาหารฟิวช่ัน เลือกตัวอย่างจํานวน 
50 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา และนําข้อมูลท่ีรวบรวมได้ประมวลผลใช้ค่าสถิติร้อยละ
และค่าเฉล่ีย 

จากการพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 74 สถานะภาพโสด คิดเป็น
ร้อยละ 66 อายุ 26 - 32 ปี และกลุ่มอายุ 33-39 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 54 รายได้ประจําต่อเดือนระหว่าง 30,001-45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38 ทํางานอยู่บริเวณ
อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 58 พักอาศัยอยู่ในบริเวณอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 94 และมีอายุงานระหว่าง 1-3 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 32    

พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารฟิวช่ันส่วนใหญ่เป็นผู้ชอบเข้าสังคม ชอบการนัด
หมายตามร้านอาหารต่างๆ ในลักษณะเดียวกับร้านอาหารฟิวช่ัน โดยเลือกรับประทานเป็นประเภทอาหารจาน
เดียว และเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ ไปรับประทานกับเพ่ือน ในโอกาสวาระพิเศษ วันหยุดสุดสัปดาห์  เลือกใช้
บริการร้านท่ีใดก็ได้ เดินทางโดยรถส่วนตัว 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารฟิวช่ันด้านผลิตภัณฑ์เลือกร้านอาหารท่ีมีรายการอาหาร
หลากหลาย เครื่องด่ืมที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย รสชาติดี  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพเปิดดําเนินการในทําเล
ที่ต้ังท่ีสะดวกต่อการเดินทาง  ตกแต่งร้านมีความเป็นสัดส่วน 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาสําหรับผู้ท่ีสนใจเปิดร้านอาหารฟิวช่ัน ควรให้ความสําคัญกับการจัดเมนูท่ีมี
รายการอาหารหลากหลาย โดยเฉพาะประเภทอาหารจานเดียว  คัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สด ใหม่เพ่ือการ
ประกอบอาหารท่ีมีรสชาติดี ตกแต่งอาหารและนําเสนออาหาร ท่ีมีสีสัน ใช้ภาชนะท่ีดูทันสมัยเรียกความสนใจ
จากผู้บริโภค  การต้ังราคาอาหารควรเปรียบเทียบกับคู่แข่งและให้เหมาะสมกับคุณภาพ  เลือกทําเลที่ต้ัง
ร้านอาหาร ที่สะดวกตอ่การใช้บริการ มีการให้ข้อมูลสถานท่ีต้ังในรูปแบบของแผนท่ีบนเวปไซด์ของร้านอาหาร
ฟิวช่ัน ตลอดจนภาพบรรยากาศต่างๆ เพ่ือเรียกความสนใจจากผู้บริโภคข้อมูลทางเวปไซด์ให้ทดลองมาใช้
บริการ  ตกแต่งสถานที่ให้มีความเป็นส่วนตัว อบรมพนักงานท่ีให้บริการให้มีความรู้ในการแนะนําอาหารเรียก
ความสนใจจากลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 
 
 
คําสําคัญ:  ร้านอาหาร  ผู้บริโภค 
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Abstract 
 This Fusion Food Restaurant Establishment independent study revolves around the western 
and eastern cuisine integration. The sample group consisted of 50 white collar consumers who 
completed a set of 5-point Likert-scale questionnaires.    

The respondents were 74% female, 66% single, 40% classified as being between  26-32 
years old and 40% between 33-39 years old , 54% bachelor’s degree graduates, 38% with salary 
ranging from THB30,001-45,000 monthly, and 32% with 1-3 years of work experience, 58% worked 
in other areas, while 94% lived in other areas. 

The consumers primarily enjoyed social activities, meeting at various restaurants that offer 
similar features as the fusion restaurants. They preferred a single dish food and healthy beverages 
with friend, on special occasions, weekends, with no area preference as they commute in private 
cars. 

The consumers selected restaurants that offer variety of dishes, healthy beverage, tasty and 
at value prices. Easy commute access and optional privacy seating area are also attractive for 
them.  

The study suggested for those who are interested in opening a fusion restaurant should 
plan a large selection of food choices, especially delicious single dish food, that are made from 
fresh high quality raw materials. Moreover, colorful food presentation in attractive dishes, 
competitive pricing offers, convenient location, easy access online information, unique memorable 
atmosphere, and good service would add values in drawing first time customers or existing 
customers to return for the good fusion food and good service offer they experience. 
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1. บทนํา 
เนื่อง ด้วยสภาวะการแข่งขันในโลกการ

ทํางาน ผนวกกับความหนาแน่นของประชากรใน
เมืองหลวง ยังผลให้ประชากรวัยทํางานมีเวลาจํากัด
ในการดูแลเอาใจใส่สุขภาพอนามัยท้ังทางร่างกาย
และจิตใจ มีการสร้างสรรบริการขึ้นมากมายเพ่ือ
รองรับความต้องการนี้ หากแต่มีหลากหลายธุรกิจท่ี
ไม่ประสบความสําเร็จอย่างท่ีวางไว้ ทุกวันน้ีการ
ประกอบธุรกิจร้านอาหารได้รับการยอมรับเพ่ิมขึ้น 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภควัยทํางาน 
ประกอบกับรายการอาหารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
สาธิต การเย่ียมชมร้านอาหารช่ือดัง ร้านอาหาร
แปลกใหม่ ตลอดจนการแข่งขันทําอาหารผ่านสื่อ
โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ตท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  นอกจากน้ันการสื่ อสารแบบไร้
พรมแดนที่ย่อโลกปัจจุบันให้เล็กลง ด้วยเครื่องมือ
สื่อสารอันทันสมัย เฉกเช่นในเรื่องของอาหารที่
อาหารของแต่ละชาติได้ถูกส่งเข้าไปข้ามชาติได้อย่าง
รวดเร็ว จนเกิดการผสมผสานอาหารของชาติต่างๆ 
เกิดเป็นอาหารจานใหม่ร่วมสมัยหรืออาหารแบบ
ฟิวช่ัน  

แนวโน้มการรับประทานอาหารนอกบ้านเพ่ิม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปของผู้บริโภควัยทํางาน มลภาวะทาง
สภาพแวดล้อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขอนามัย
แล ะสภ า วะทา ง จิ ต ใ จ ยั ง ผ ล ใ ห้ ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ ห้
ความสําคัญในการดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหาร
เพ่ือสุขภาพจึงมีแนวโน้มสูงขึ้นถึงแม้ว่าแนวโน้มของ
ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพจะได้รับความนิยมสูงขึ้น แต่
ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพส่วนใหญ่จะเน้นให้บริการ
อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ อาหารชีวจิต และอาหาร
สําหรับควบคุมน้ําหนัก ทําให้ไม่อาจตอบสนองความ
ต้องการผู้บริโภคได้ทุกเพศทุกวัยในเวลาเดียวกัน 
ทางผู้ศึกษาได้เล็งเห็นช่องทางในการนําเสนอ
ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีสมบูรณ์แบบในรูปแบบของ

อาหารจานใหม่ประเภทอาหารร่วมสมัยหรืออาหาร
แบบฟิวช่ัน 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารฟิวช่ันโดยอาหารฟิวช่ันในคํานิยามของ
การศึกษาด้วยตนเองฉบับน้ี เป็นการผสมผสานของ
อาหารตะวันตกกับตะวันออกเข้าด้วยกัน โดยคงไว้
ซ่ึงรสชาติตะวันออกโดยพิจารณาจากปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด 7P’s ตลอดจนส่วนประสม
ทางการตลาดใหม่ SAVE ท่ีทดแทนส่วนประสมทาง
การตลาด 4P’s จะทําให้ผู้ศึกษาสามารถวางแผนได้
อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอย่างคุ้มค่า
หรือการตัดสินใจไม่ลงทุน ถ้าหากผลการศึกษา
ออกมาแตกต่างจากความคาดหวังความสําเร็จใน
การเปิดร้านอาหารนั้นเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง   

การประสบความสําเร็จในเบ้ืองต้นไม่สามารถ
รับประกันได้ว่าธุรกิจจะดําเนินไปอย่างราบรื่น
ตลอดเวลา เน่ืองจากปัจจัยภายในและภายนอกท่ี
ยากต่อการป้องกัน  โดยเฉพาะอย่าง ย่ิงปัจจัย
ภายนอกอาทิเ ช่น  วิกฤติทางการเมือง  วิกฤติ
เศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ฉะนั้นการเตรียม
แผนระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนความยืดหยุ่น
ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจเพ่ือ
ความย่ังยืน  

ร้านอาหารแบบฟิวช่ันท่ีประสบความสําเร็จ
น้ันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ อาทิความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
รูปแบบการเดินทาง เส้นทาง และประสบการณ์ของ
กลุ่มลูกค้าความชํ่าชองทางการลิ้มรสอาหารของ
กลุ่มลูกค้าและความเปิดกว้างของกลุ่มลูกค้าต่อ
ประสบการแปลกใหม่ในการรับประทาน การศึกษา
พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภควัย
ทํางานในกรุงเทพมหานครและปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการจะสนับสนุนการตัดสินใจในการเปิด
ร้านอาหารแบบฟิวช่ัน เพ่ือลดความเสี่ยงในการ



 

ประสบความล้มเหลวของกิจการและเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภควัยทํางาน 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา   

1. เ พ่ือ ศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภคในการ
เลือกใช้บริการร้านอาหารฟิวช่ัน 

2.เ พ่ือศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการเลือกใช้
บริการร้านอาหารฟิวช่ัน 
 
ขอบเขตทางการศึกษา 

1.ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 6W + 1H และส่วน
ประสมทางการตลาดใหม่ SAVE ท่ีทดแทนส่วน
ประสมทางการตลาด 4P’s 

2.ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาจากกลุ่ม
ประชากรคือ ผู้บริโภคอาหารฟิวช่ันวัยทํางาน เลือก
ตัวอย่างจํานวน 50 คน  

3.ขอบเขตด้านเวลา ศึกษาในช่วงเดือน 
กรกฏาคม– เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 
 
 
ประโยชน์ท่ีได้จากการศึกษา 

1.ทําให้ทราบพฤติกรรมผู้บริ โภคในการ
เลือกใช้บริการร้านอาหารฟิวช่ัน 

2.ทําให้ทราบปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการร้านอาหารฟิวช่ัน 

3.นําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาประกอบการ
เปิดร้านอาหารฟิวช่ัน 

  
นิยามศัพท์ 

1.ฟิวชัน (อังกฤษ: Fusion) ในภาษาอังกฤษ
หมายถึง การรวม การหลอมเข้าด้วยกัน  

2.อาหารฟิวชัน ในนิยามของผู้ทําการศึกษา
ค้นคว้าหมายถึง การผสมผสานของอาหารตะวันตก

และตะวันออกเข้าด้วยกัน โดยคงไว้ซ่ึงรสชาติของ
อาหารตะวันออก 

3 .การตลาดแบบฟิวช่ัน  ในนิยามของผู้
ทําการศึกษาค้นคว้า คือ การตลาดแบบร่วมมือบน
พ้ืนฐานของการได้รับผลประโยชน์ร่วม คือ ทุกฝ่าย
ได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกิจการของเรา 
กิจการของพันธมิตรตลอดจนลูกค้าและกลุ่มผู้
มุ่งหวัง หลักสําคัญของการตลาดแบบฟิวช่ัน คือการ
พิจารณาเลือกพันธมิตรที่ มุ่งกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน 
 
2. ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (6W+1H) 
 การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นวิธีการ
ศึกษา ท่ีแ ต่ละบุคคลทํ าการ ตัดสิน ใจที่ จ ะ ใ ช้
ทรัพยากร เช่น เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ เกี่ยวกับ
การบริโภคสนิค้า ซ่ึงนักการตลาดต้องศึกษาว่าสินค้า
ท่ีเขาจะเสนอน้ัน ใครคือผู้บริโภค (Who?) ผู้บริโภค
ซ้ืออะไร (What?) ทําไมจึงซ้ือ (Why?) ซ้ืออย่างไร 
(How?) ซ้ือเม่ือไร (When?) ซ้ือท่ีไหน (Where?) 
ซ้ือและใช้บ่อยครั้งเพียงใด (How often) รวมทั้ง
การศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือเพ่ือค้นหา
คําตอบ 7 ประการเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 โมเดลพฤติกรรมผู้ บริ โภค  (Consumer 
Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจ ที่ทํา
ให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้น
จากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ท่ีทําให้เกิด
ความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึก
คิดของผู้ซ้ือ (Buyer’s Black Box) ซ่ึง
เปรียบเสมือนกล่องดํา ท่ีผู้ผลิตและผู้ขายไม่สามารถ
คาดได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือท่ีจะได้รับอิทธิพล
จากลักษณะต่างๆ ของผู้ซ้ือ แม้จะมีการตอบสนองผู้
ซ้ือ หรือการ ตัดสินใจของผู้ซ้ือ 
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ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541:337) 
กล่ า ว ว่ า  จุ ด เ ริ่ ม ต้ น น้ั น เ กิ ด จ า กสิ่ ง ก ร ะ ตุ้ น 
(Stimulus) ท่ีทําให้เกิดความต้องการสิ่งกระตุ้นผ่าน
เข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ (Buying’s Black 
Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดํา ซ่ึงผู้ซ้ือจะได้รับ
อิทธิพลจากหลายลักษณะ และมีการตอบสนองของ
ผู้ซ้ือ (Buying Response) หรือการตัดสินใจของผู้
ซ้ือ (Buying’s purchase decision)  

แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ (Satisfaction) สามารถแยก
ออกได้เป็น 2 ประเด็นหลักๆ คือ ความพึงพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน (Job Satisfaction) และความพึง
พอใจของผู้รับบริการ (Service Satisafaction)  ซ่ึง
ได้มีผู้ให้แนวคิดที่น่าสนใจไว้ ดังนี้ 
Kotler (2003 : 82) กล่าวว่า ความพึงพอใจคือ
ระดับความรู้สึกของบุคคลที่ เป็นผลมาจากการ
เปรียบเทียบการทํางานของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ตามที่เห็นหรือเข้าใจ (Product’s Perceived 
Performance) กับความคาดหวังของบุคคล 
 

  เพ็ญศิริ ผาสุขเสถียร และ รุจาภา แพ่งเกษร 
(2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการใช้กลยุทธ์ส่วน
ป ร ะ ส ม ท า ง ก า ร ต ล า ด สู่ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารพบว่าธุรกิจอาหาร
ถือได้ว่าเป็นหน่ึงในปัจจัยสี่ที่มีความจําเป็นสําหรับ
มนุษย์ที่จะต้องมีการบริโภคอาหารเพ่ือให้ชีวิตดํารง
อยู่ได้ จึงมีผู้สนใจลงทุนค่อนข้างมาก เพราะคนส่วน
ใหญ่เห็นว่ามีความเส่ียงน้อยและได้รับผลตอบแทน 
คือ กําไรที่ ดี ซ่ึง จุดนี้ ไ ด้ทําให้เกิดการแข่งขันท่ี
ค่อนข้างสูง ดังน้ันผู้ท่ีประกอบอาชีพหรือผู้ที่สนใจใน
ธุรกิจร้านอาหารต้องอาศัยภูมิความรู้ความชํานาญ
ส่วนตัวในการดําเนินธุรกิจ อาจมาจากประสบการณ์
จากงานท่ีเคยทํา หรืองานที่คล้ายกัน เข้ามาช่วยให้

ธุรกิจดําเนินการได้อย่างประสบความสําเร็จ รวมท้ัง
มีความม่ันใจในฝีมือการทําอาหารของตนเองว่ามี
รสชาติท่ีอร่อยและที่สําคัญต้องมีความสะอาดด้วย 
สองสิ่งนี้ถือเป็นหัวใจท่ีสําคัญทีเดียว และสิ่งที่สําคัญ
อีกสิ่งหนึ่ง คือ ผู้ท่ีประกอบอาชีพธุรกิจอาหารน้ัน
จะต้องเป็นผู้ ท่ี มีใจรักในอาชีพนี้และรักในการ
ให้บริการ มีอัธยาศัยท่ีดีต่อลูกค้าด้วย รับฟังคําติชม
ของลูกค้าเพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ซ่ึงถือว่า
เป็นคุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร
จะต้องมี แล้วถ้าต้องการให้ธุรกิจเป็นที่รู้จัก ประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจได้อย่างย่ังยืน น่ัน
หมายความว่าจะต้องมีการทําการตลาดที่แข็งแรง 
เพ่ือสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ดังน้ันกลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดของธุรกิจการบริการ 7P’s จึง
ถือว่าเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีสามารถนํามาใช้ในการดําเนิน
ธุรกิจร้านอาหารให้ประสบความสําเร็จอย่างย่ังยืน
และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อีกด้วย 
 
3. วิธีดําเนินการศึกษา 

1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือผู้บริโภค
อาหารฟิวช่ันวัยทํางาน เลือกกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
50 ราย แบบเจาะจง  

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาและการ
ทดสอบคือ แบบสอบถามท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้นเพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารฟิวช่ันและปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการ ร้านอาหารฟิว ช่ัน  โดย ผู้ศึกษาไ ด้แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนคือ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลท่ัวไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการสอบถาม ในเรื่อง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยในส่วนข้อมูลส่วน
ท่ี 1 ประกอบด้วยจํานวนคําถามท้ังสิ้น 8 ข้อ มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค โดยในส่วนข้อมูลส่วนที่ 2 



 

ประกอบด้วยจํานวนคําถามท้ังสิ้น 6 ข้อ มีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการร้านอาหารฟิวช่ัน โดยเป็นลักษณะ
คําถามแบบค่าคะแนน แบ่งค่าคะแนนระดับความ
พึงพอใจออกเป็น  5 ระดับ ตามแบบลิ เคอร์ด 
(Likert) แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นข้อคําถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และในการ
ประมาณค่าได้มีการกําหนดค่าไว้ดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง พอใจมากท่ีสุด 
 ระดับ 4 หมายถึง พอใจมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง พอใจปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง พอใจน้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง พอใจน้อยที่สุด 
 การประเมินผลการวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 5 
ระดับ โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าเฉล่ียของ
แต่ละระดับดังน้ี  
 ค่านํ้าหนักคะแนน          ระดับความพึงพอใจ 
 ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00   พอใจมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50  พอใจมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50  พอใจปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50  พอใจน้อย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50  พอใจน้อยที่สุด 
 ส่วนท่ี 3 เป็นข้อมูลข้อเสนอแนะของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นแบบคําถามปลายเปิดเพ่ือให้
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและให้
ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
 การตรวจแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นน้ีได้ส่งให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจข้อความเน้ือหา ภาษา ความ
ชัดเจน และความถูกต้องครบถ้วนตามประเด็นที่
ศึกษา แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขดําเนินการทดสอบ
กับกลุ่มตัวแทนจํานวน 5 คน แล้วนําผลมาปรับปรุง
อีกครั้งก่อนนําออกใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

 3. วิธีดําเนินการศึกษา เพ่ือให้การศึกษามี
ความสมบูรณ์ได้มีวิธีการดําเนินการรวบรวมข้อมูล 
ดังน้ี  
 1. ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจาก การศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ ท้ังตํารา เอกสาร และผล
การศึกษาศึกษาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของ
กลุ่มเป้าหมายและรับกลับคืนด้วยตนเองดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย เพ่ือให้แน่ใจว่า
แบบสอบถามมีความสมบูรณ์  ครบถ้วน  และ
สามารถนําไปวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป 
 4. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) เพ่ืออธิบาย
ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
และตัวแปรต่างๆ 
 
4. ผลการศึกษา       
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถาม  จากกา รศึ กษาพบ ว่ าผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิงมากที่สุดจํานวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 74 และเป็นเพศชายจํานวน 13 คน 

สถานภาพโสดมากที่สุด จํานวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 66 รองลงมาเป็นกลุ่มสถานภาพสมรส 
จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34   

อายุระหว่าง 33-39 ปี และกลุ่มอายุระหว่าง 
26-32 ปีมากที่สุด กลุ่มละจํานวน 20 คน แต่ละ
กลุ่มคิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาเป็นผู้ ท่ี มีอายุ
ระหว่าง 40-49 ปีจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12   

การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 27 คน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาเป็นผู้ที่ มี
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ระดับการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีจํานวน 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 44    

มีรายได้ระหว่าง 30,001 – 45,000 บาท
มากที่สุด  จํานวน  19 คน  คิดเป็นร้อยละ  38 
รองลงมาเป็นผู้ท่ีมีรายได้ระหว่าง 45,001-60,000 
บาทจํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22 

มีสถานท่ีทํางานอยู่ในบริเวณอ่ืนๆ จํานวน 
29 คนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมาเป็นผู้ท่ี
มีสถานที่ทํางานอยู่ในบริเวณสุขุมวิท จํานวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 20 

มีสถานที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณอ่ืนๆ จํานวน 
47 คนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 94 รองลงมาเป็นผู้ท่ี
มีสถานท่ีพักอาศัยอยู่ในบริเวณสุขุมวิทจํานวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 4 

มีอายุงานมากกว่า 1 ปีแต่ไม่ถึง 3 ปีจํานวน 
16 คนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาเป็นผู้ท่ี
มีอายุงานมากกว่า 5 ปีแต่ไม่ถึง 10 ปีจํานวน 13 
คนคิดเป็นร้อยละ 26 
 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการ
เลือกใช้บริการร้านอาหารฟิวช่ัน 
 เลือกรับประทานอาหารในร้านอาหารฟิวช่ัน 
เป็นอาหารจานเดียวจํานวน 12 คนมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 24 รองลงมาเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีเลือก
เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพและกลุ่มผู้บริโภคที่ เลือก
อาหารประเภทเซ็ทเมนูจํานวนกลุ่มละ 8 คน แต่ละ
กลุ่มคิดเป็นร้อยละ 20  
 เลือกใช้บริการร้านอาหารฟิวช่ันเนื่องจาก 
รสชาติอร่อยและราคาเหมาะสม กลุ่มละจํานวน 12 
คนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมาเนื่องจาก
ความสะดวกจํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
 เลือกใช้บริการร้านอาหารฟิวช่ันเพราะเพื่อน
และ เจ้านายและเพ่ือนร่วมงาน กลุ่มละจํานวน 11 
คน  มาก ท่ีสุด  แ ต่ละกลุ่ มคิ ด เ ป็นร้ อยละ  22 
รองลงมากลุ่มครอบครัวและกลุ่มคนรักเป็นผู้ มี

อิทธิพลในการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารฟิวช่ันจํานวนกลุ่มละ 10 คน แต่ละกลุ่ม
คิดเป็นร้อยละ 20 
 เลือกใช้บริการร้านอาหารฟิว ช่ันในช่วง
โอกาส-วาระพิเศษจํานวน 19 คนมากท่ีสุด แต่ละ
กลุ่มคิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาผู้บริโภคเลือกใช้
บริการอาหารฟิวช่ันช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จํานวน 
18 คน แต่ละกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 36 
 ใช้บริการร้านอาหารฟิวช่ันเดือนละ 1 ครั้ง
จํานวน 19 คนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38 
รองลงมาผู้บริโภคใช้บริการร้านอาหารฟิวช่ันเดือน
ละ 2 คร้ังจํานวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 24 
 ใช้บริการร้านอาหารฟิวช่ันโดยไม่คํานึงถึง
สถานที่และใกล้ที่พักอาศัยจํานวนกลุ่มละ 11 คน
มากที่สุด แต่ละกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 22 และ 21 
รองลงมาผู้บริโภคใช้บริการร้านอาหารฟิวช่ันใกล้ท่ี
ทํางานและอยู่ระหว่างที่ ทํางานและที่ พักอาศัย
จํานวนกลุ่มละ 10 คน แต่ละกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 20 
 เดินทางมาใช้บริการร้านอาหารฟิวช่ันโดย
รถยนต์ส่วนตัวจํานวนกลุ่มละ 15 คนมากท่ีสุดคิด
เป็นร้อยละ 30 รองลงมาผู้บริโภคเดินทางมาใช้
บริการร้านอาหารฟิวช่ันจํานวนละ 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26 
  
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการร้านอาหารฟิวช่ัน 
 ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s (SAVE) ใน
เรื่องของทางเลือก (Solution) โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (  = 3.59) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ
คิดเห็นว่าเลือกอาหารฟิวช่ันเพราะรสชาติท่ีดี ถูก
ปากของอาหารฟิวช่ันในระดับมาก (  = 4.23) 
รองลงมาเลือกอาหารฟิวช่ันเพราะหน้าตาการ
ตกแต่งของอาหารในระดับมาก (  = 3.92) 



 

 เรื่องของการเข้าถึง (Access) โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 3. 90) ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความคิดเห็นว่าทําเลสามารถเดินทางเข้าออกได้
สะดวกในระดับมาก (  = 4.25) รองลงมา
ความสามารถในการค้นหาช่ือร้าน สถานที่ได้ในเวป
ไซด์ในระดับมาก (  = 4.21) 
 เรื่องของมูลค่า (Value) โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (  =4.31) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ
คิดเห็นว่าการเลือกร้านอาหารฟิวช่ันท่ีนําเสนอ
วัตถุดิบที่สดใหม่สะอาดสมํ่าเสมอในระดับมากที่สุด 

(  = 4.61) รองลงมาการเลือกร้านอาหารฟิวช่ันท่ี
นําเสนอรสชาติ ท่ีอร่อยถูกปากเป็นมาตรฐาน
สมํ่าเสมอในระดับมากท่ีสุด (  = 4.55) 
 เรื่องของการศึกษา (Education) โดยรวมอยู่

ในระดับมาก (  = 3.88) ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความคิดเห็นว่าความมีมาตรฐานการให้บริการ
ถูกต้องทุกขั้นตอนในระดับมากท่ีสุด (  = 4.08) 
รองลงมาการนําเสนอมาตรฐานในการบริการและ
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืมสร้างความประทับใจ
แก่ผู้บริโภคสมํ่าเสมอมากที่สุด (  = 4.02) 
 
ส่วนท่ี 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (จากคําถาม
ปลายเปิด) 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในส่วนของคําถาม
ปลายเปิด ด้านปัจจัยของร้านอาหารฟิวช่ันท่ีสร้าง
ค ว า ม ป ร ะ ทั บ ใ จ ใ ห้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภ ค  มี ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม 7คน จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ท้ังสิ้น 50 คน คิดเป็นร้อยละ 14 แสดงความคิดเห็น
ว่าความประทับใจในอาหารฟิวช่ันอยู่ท่ีรสชาติของ
อาหาร ร้อยละ 10 ของผู้ตอบแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็นว่าความประทับใจในอาหารฟิวช่ันอยู่ท่ี
ราคาที่เหมาะสม ร้อยละ 8 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นว่าความประทับใจในอาหาร

ฟิวช่ันอยู่ท่ีคุณภาพการบริการของบุคลากร ร้อยละ 
6 ของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นว่า
ความประทับใจในอาหารฟิวช่ันอยู่ท่ีสถานที่ที่
สะอาด และการอํานวยความสะดวกในการเดินทาง 
(รวมถึงการให้บริการสถานที่จอดรถ) และร้อยละ 2 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประทับใจกับอาหารฟิวช่ัน
ในการนําเสนอสิ่งใหม่กับลูกค้าสมํ่าเสมอ การ
นําเสนออาหารท่ีสวยงามน่ารับประทาน บรรยากาศ
ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าโดยยกตัวอย่างลูกค้ากลุ่ม
ครอบครัว  
 
5. สรุป 
5.1 สรุปผลจากการศึกษา  
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีจํานวนทั้งสิ้น 50 คน 
พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 74 
สถานะภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 66 อายุ 26 - 32 ปี 
และกลุ่มอายุ 33-39 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40 จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54 
รายได้ประจําต่อเดือนระหว่าง 30,001-45,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 38 ทํางานอยู่บริเวณอ่ืนๆ คิด
เป็นร้อยละ 58 พักอาศัยอยู่ในบริเวณอ่ืนๆ คิดเป็น
ร้อยละ 94 และมีอายุงานระหว่าง 1-3 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 32   

 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารฟิวช่ัน 
 อาหารฟิวช่ันท่ีผู้บริโภคนิยมเป็นอาหารจาน
เดียว เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพและเซ็ทเมนูตามลําดับ 
การเลือกบริโภคอาหารฟิวช่ันของผู้บริโภคเป็น
เพราะรสชาติ ราคาท่ีเหมาะสม และความสะดวก
ตามลําดับ การเลือกบริโภคอาหารฟิวช่ันของ
ผู้บริโภค นิยมรับประทานในช่วงโอกาส-วาระพิเศษ 
วันหยุดสุดสัปดาห์ โดยใช้บริการเดือนละ 1 ครั้ง 
สถานที่ในการเลือกบริการอาหารฟิวช่ัน นิยมร้านที่
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มีช่ือเสียงหรือสถานที่ๆ บุคคลอื่นนัดหมาย ร้าน
อาหารฟิวช่ันใกล้ท่ีพักอาศัยและร้านอาหารฟิวช่ัน
ใกล้ที่ทํางาน ตามลําดับ การเดินทางไปรับบริการ
ร้านอาหารฟิวช่ัน นิยมการเดินทางโดยรถยนต์
ส่วนตัว รถสาธารณะประเภทราง (รถไฟฟ้า) และใช้
บริการร้านอาหารฟิวช่ันโดยการโทรศัพท์สั่งอาหาร 
(ส่งถึงบ้าน) ตามลําดับ 
 
ส่วนท่ี  3ปัจจัย ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บ ริการ
ร้านอาหารฟิวช่ัน 
 การทบทวนส่วนประสมทางการตลาด 4P’s 
(SAVE) ปัจจัยทางเลือก ผู้บริโภคอาหารฟิวช่ันเลือก
รสขาติอาหาร หน้าตาการตกแต่งอาหาร และการ
เลือกรับประทานอาหารบางโอกาส ตามลําดับปัจจัย
การเข้าถึง  ผู้บริ โภคเลือกทําเลท่ีสามารถเดิน
ทางเข้าออกได้สะดวก ความสามารถในการค้นหา
ข้อมูลร้านในเวปไซด์และการมีท่ีจอดรถเพียงพอ 
ตามลําดับ ปัจจัยด้านมูลค่า ผู้บริโภคอาหารฟิวขั่น
เลือกวัตถุ สด ใหม่ สะอาดสมํ่าเสมอ รสชาติอร่อย
เป็นมาตรฐาน และราคาเหมาะสมกับคุณภาพและ
ปริมาณ ตามลําดับ ปัจจัยด้านการศึกษา ผู้บริโภค
อาหารฟิวช่ันเลือกมาตรฐานการให้บริการถูกต้อง
ทุกขั้นตอน การนําเสนอมาตรฐานในการบริการและ
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืม การสร้างความ
ประทับใจสมํ่าเสมอ และการให้ความรู้เกี่ยวกับ
สมุนไพรและวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพท่ีประกอบออกมา
เป็นอาหารแต่ละจาน ตามลําดับ 
 
5.2 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา   
จากผลการศึกษาเรื่อง การเปิดร้านอาหารฟิวช่ัน มี
ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางใน
การเปิดร้านอาหารฟิวช่ัน ดังน้ี พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการอาหารฟิวช่ัน ผู้สนใจ
บริโภคอาหารฟิวช่ันส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ
ระห ว่า ง  33 -39  ปี   ชอบการ นัดหมายตาม

ร้านอาหารต่างๆ เลือกรับประทานเป็นประเภท
อาหารจานเดียว ฉะน้ันการเปิดร้านอาหารฟิวช่ันจึง
ควรให้ความสําคัญดังน้ี 

1.ด้านผลิตภัณฑ์ให้บริการ ควรมีรายการ
อาหารจานเดียวท่ีหลากหลายชนิดและรสชาติให้
เลือกบริโภคและจัดเคร่ืองด่ืมประเภทเพื่อสุขภาพไว้
ให้บริการ ร้านอาหารฟิวช่ันจะต้องรักษามาตรฐาน
รสชาติของแต่ละรายการอาหาร  ต้องมีการจัดการ
สินค้าคงคลัง ท่ี ดี  วางแผนการใช้ วัตถุ ดิบ เ พ่ือ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเก็บรักษาและปรุงอาหาร
ท่ีสด ใหม่ ได้มาตรฐาน ขั้นตอนการประกอบอาหาร
ท่ีได้มาตรฐาน ควรวางแบบสอบถามไว้บนโต๊ะ
อาหารสําหรับตรวจสอบมาตรฐานรสชาติของ
อาหารแต่ละรายการไว้ประจําโต๊ะอาหารต้ังแต่เปิด
ร้านอาหารฟิวช่ัน  ความสําคัญลําดับต่อมา คือ 
ภาพลักษณ์ของอาหารฟิวช่ัน ที่ มี จุดขายที่การ
นําเสนอรายการอาหารแต่ละจาน สีสัน และภาชนะ
ท่ีใส่อาหารที่ ดูทันสมัยและเรียกความสนใจจาก
ผู้บริโภคได้ สําหรับลูกค้าท่ีใช้บริการในวาระพิเศษ
เพ่ิมมูลค่าให้บริการ อาทิ การสั่งขนมเค้กหรือ
ดอกไม้สําหรับโอกาสต่างๆ ตลอดจนการนําเสนอ
เมนูและกิจกรรมพิเศษในช่วงวันหยุดสุด 

2.ด้านราคา ผู้ประกอบการควรกําหนดราคา
อาหารและเครื่องด่ืมที่เหมาะสมกับคุณภาพและไม่
สูงกว่าคู่แข่งขันมากนัก 

3.ด้านสถานที่ ควรวางแผนการจัดสถานที่ให้
เหมาะสมและเพียงพอ  บรรยากาศชองร้านควรมี
มุมเงียบๆ เพ่ือคุยงานและมุมสังสรรสําหรับผู้บริโภค
กลุ่มใหญ่เพ่ือความเป็นส่วนตัว 
ทําเลท่ีต้ังของร้านอาหาร จะต้องง่ายต่อการเข้าออก 
มีทางเข้าออกหลายทาง มีท่ีจอดรถสําหรับให้บริการ
ลูกค้า มีการให้ข้อมูลสถานท่ีต้ังในรูปแบบของแผนท่ี
บนเวปไซด์ของร้านอาหารฟิวช่ัน ตลอดจนภาพ
บรรยากาศต่างๆ เพ่ือเรียกความสนใจจากผู้บริโภค
ข้อมูลทางเวปไซด์ให้ทดลองมาใช้บริการ 



 

4.ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ควรอบรมให้
ความรู้ พนักงานในการให้บริการเกี่ยวกับรายการ
อาหาร ส่วนประกอบหรือสรรพคุณที่สําคัญของแต่
ละจาน แนวความคิดของร้านอาหารฟิวช่ัน ขั้นตอน
การให้บริการและความสําคัญของการปฏิบัติตาม

ขั้นตอนต่างๆ เพ่ือสร้างรากฐานการบริการท่ีดีให้
ร้านอาหารฟิวช่ัน เพ่ือส่งเสริมการขายและบริการ
ชองร้านอาหารฟิวช่ัน 
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