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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของร้าน โมโม่พาราไดซ์ ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING PERCEIVED BRAND EQUITY 
MOMO PARADISE FOR CONSUMERS IN BANGKOK 

อรรถพนัธ์ บุญแต่ง1 
ประภสัสร วิเศษประภา2 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาคุณลกัษณะและความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อ
การรับรู้คุณค่าตราสินคา้งร้านอาหารบุฟเฟตผ์ูโ้มโม่ พาราไดซ์ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครฯ(2) เพื่อศึกษาปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภค โมโม่ 
พาราไดซ์ ของผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานครฯ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นประชากรวยัตั้งแต่ 15 – 51 ปีข้ึนไป ท่ี
อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (สุ่มแบบสะดวก)  
 ผลการวิจยัสามารถสรุปไดว้า่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ีย และระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ โมโม่ พาราไดซ์ ท่ีแตกต่างกนั ในดา้นของส่วนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นสภาพแวดลอ้ม และกระบวนการเป็นไปในทิศทางเดียวกนัมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่า
ตราสินคา้ของโมโม่ พาราไดซ์ในขณะท่ีดา้นผลิตภณัฑ ์และ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้
คุณค่าตราสินคา้ของโมโม่ พาราไดซ ์
 
ค าส าคญั: การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ. การรับรู้คุณค่าตราสินคา้,  คุณค่าตราสินคา้, โมโม่ พาราไดซ์ จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 
 

Abstract 

                                                            
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
2 อาจารยป์ระจ าโครงการพิเศษ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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The objective of this research was to analyze the exploratory components Factor Affecting perceived 
brand equity MOMO Paradise for consumer in Bangkok. Personal factors marketing mix factors and brand 
value factors affecting preceived MOMO Paradise in Bangkok. The research uses questionnaires from a 
sample of 400 people. The results showed that the population living in Bangkok with gender, age, educational 
level , and income different It was perceived brand equity of MoMo Paradise. that is different as for the 
product marketing mix factors price marketing promotion people physical evidence and precess in the same 
direction influenced the perceived brand equity of MoMo Paradise.But product and channel aspect had 
opposite influences on the perceived brand equity of MoMo Paradise. 
 
Keyword: , Exploratory Factors Analysis, MoMo Paradise, Marketing mix, Brand value, Bangkok province 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ในยุคของการแข่งขนัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดถู้กเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและขยายวงกวา้งโดยเฉพาะใน
เมืองหลวงท่ีมีจ านวนประชากรหนาแน่นมีการด าเนินชีวิตท่ีเร่งรีบทั้งจากการเดินทางและการท างานตอ้งแข่งขนักบัเวลา ความ
ตอ้งการความสะดวกรวดเร็วในการบริโภคอาหาร การท่ีมีปัจจยัและช่องทางในการเลือกใชบ้ริการในหลายช่องทางท าให้
ปัจจุบนัน้ีการบริโภคอาหาร มีความนิยมรับประทานอาหารนอกบา้นมากข้ึนเน่ืองจากการท่ีคนไทยประกอบอาหารและ
รับประทานอาหารท่ีบา้นนั้นเร่ิมจะไดรั้บความไม่สะดวกกบัวิถีชีวิตคนเมืองหลวงในยุคปัจจุบนั จึงท าให้ตอ้งออกไป
รับประทานอาหารนอกบา้นมากข้ึน การร่วมรับประทานในรูปแบบครอบครัวแบบเพื่อนฝงู แบบเพื่อนร่วมงาน แบบคู่รัก ฯลฯ 
ซ่ึงทุกรูปแบบมีผลกระทบใหร้้านอาหารต่าง ๆ  มีการเพิ่มปริมาณมากข้ึนเร่ือย ๆ  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชากรใน
ยคุปัจจุบนั  

ซ่ึงจากกระแสดงัท่ีมีมาอยา่งต่อเน่ืองจึงท าให้ความนิยมในการบริโภคอาหารญ่ีปุ่นแบบบุปเฟตน์ั้นไดเ้ร่ิมขยายตวั
ออกเป็นวงกวา้งมากข้ึนเร่ือย ๆ  โดยมีการแข่งขนักนัเป็นอยา่งสูงทัว่ประเทศ ทั้งโรงแรมและร้านอาหาร ก็เขา้มาท าการตลาด
อาหารญ่ีปุ่นแบบบุปเฟ่ต์กันเป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีการแข่งขนัทั้งด้านราคาและคุณภาพ ท าให้ปัจจุบนั เราแทบจะเห็น
ร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีเป็นรูปแบบบุปเฟตใ์นทุกๆแบรนตข์องร้านอาหารญ่ีปุ่น หรือแมแ้ต่คนไทยก็ยงัเปิดร้านอาหารญ่ีปุ่นแบบ
บุปเฟตไ์ปดว้ยจากการท่ีคนหนัมาท าธุรกิจบุฟเฟ่มากยิง่ข้ึน 

แต่มีอยูเ่จา้หน่ึงท่ีราคาสูงและสาขาท่ีนอ้ยท่ีสามารถติดหน่ึงในสามของแบรน์ท่ีขายดีเป็นอนัดบัท่ี 3 นัน่คือ โมโม่
พาราไดซ์ ท่ีมีรายไดเ้ขา้มาทดัเทียมกบัผูน้ าเทรนชาบูบุฟเฟตอ์ยา่ง Hot Pot หรือ Shabushi ท่ีมีสาขาเยอะกว่าและราคาถูกกว่า
เรียกไดว้า่แทบจะเท่าตวั (ขอ้มูลจาก Marketeer หวัขอ้เร่ือง ชาบู บุฟเฟต ์ขายดีแค่ไหน และอะไรคือกลยทุธ์ท่ีส าคญัในธุรกิจน้ี) 
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ดงันั้น ผูว้จิยัจึงเห็นความส าคญั และมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของ โมโม่พาราไดซ์ 
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  สาขาสยามสแควร์เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนทางการตลาด และปรับปรุงรูปแบบการ
ใหบ้ริการใหดี้มากยิง่ข้ึน เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัตลาดของร้านอาหารญ่ีปุ่นบุปเฟ่ตใ์นปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะและความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ง
ร้านอาหารบุฟเฟตผ์ูโ้มโม่ พาราไดซ์ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครฯ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้คุณค่า
ตราสินคา้ของผูบ้ริโภค โมโม่ พาราไดซ์ ของผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานครฯ 
นิยามศัพท์ 

ร้านโมโม่ พาราไดซ์ คือ ร้านชาบู – ชาบู สไตลญ่ี์ปุ่น ท่ีมีคอนเซปต ์ “All-You-Can-Eat” Shabu-Shabu 
& Sukiyaki ท่ีใหบ้ริการในสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีมีวตัถุดิบพรีเมียม 

บุฟเฟต ์คือการรับประทานอาหารแบบบริการตนเอง 
Social Distance คือมาตรการของรัฐ ในช่วงท่ีมีการแพร่เช้ือไวรัส Covid-19 ท าใหมี้มาตรการในการเวน้

ระยะห่าง 1 เมตร เพื่อกนัไม่ใชติ้ดเช้ือไวรัส 
Covid-19 เป็นเช้ือโรคท่ีเกิดการแพร่ระบาดเร่ิมตน้ท่ีจีนในปี ค.ศ. 2019 จึงเป็นท่ีมาของช่ือ Covid-19 ซ่ึง

ตอนตน้ปี 2021 ตอนท่ีท าการสืบคน้เก่ียวกบัโมโม่ พาราไดซ์กไ็ดมี้มาตรการตามท่ีรัฐสัง่การในการท า 
 Social Distance  

ส่วนประสมทางการตลาด คือ ส่ิงกระตุน้จากภายนอก ซ่ึงทางร้านจดัข้ึนเพื่อใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑห์รือใชบ้ริการจากผูข้าย 

การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ เป็นคุณค่าเพิ่ม (Value Added) ท่ีมีต่อบริษทั ร้านคา้ หรือผูบ้ริโภค ซ่ึงตรา
สินคา้ไดท้  าใหเ้กิดข้ึนกบัผลิตภณัฑซ่ึ์งการรับรู้คุณค่าตราสินคา้มีอยู ่4 อยา่งไดแ้ก่ 

 
ขอบเขตของการวจิัย 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ย เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้
คุณค่าตราสินคา้ของร้าน โมโม่พาราไดซ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีตวัแปรท่ีสนใจศึกษาดงัน้ี 
 2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากรท่ีเคยใชบ้ริการร้านบุฟเฟตโ์มโม่พาราไดซ์ ใช้
ในการศึกษา จ านวน 400 คน ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 15 – 51 ปี ในเขต ผูว้ิจยั
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กรุงเทพมหานคร จึงใชก้ารค านวณกลุ่มตวัอย่างตามวิธีการของ Yamane (1976) ให้มีความเหมาะสมกบัระดบั
ความเช่ือมัน่ในทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ขอบเขตเวลา การวิจยัคร้ังน้ีท าการจดัเกบ็ขอ้มูลระหวา่งเดือนพฤษภาคม- กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ชุดเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองคก์รธุรกิจน ามาใชใ้นการ
ด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นตลาดเป้าหมาย โดยผูว้ิจยัไดป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิดคุณลกัษณะของ
ผลิตภณัฑข์อง คอทเลอร์ และเคลเลอร์ (Kotler,2003) ท่ีไดนิ้ยามองคป์ระกอบของคุณลกัษณะของส่วนประสม
ทางการตลาดไวด้งัต่อไปน้ี ไดก้ล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) วา่หมายถึงชุดเคร่ืองมือทาง
การตลาดท่ีองคก์รธุรกิจน ามาใชใ้นการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นตลาดเป้าหมาย หรืออาจเรียกวา่ 
4Ps ประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช องทางการจดัจ าหน่ายและการกระจายสินคา้ (Place) 
และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) แต่ส าหรับธุรกิจบริการ 4Ps ยงัไม่เพียงพอต่อการบริการใหบ้รรลุผล
ส าเร็จได ้เพราะการบริการ ผูใ้หบ้ริการ จะตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์ กบัผูรั้บบริการหรือผูบ้ริโภคดว้ย ดงันั้น ส่วน
ประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) จะตอ้งการเพิ่มเติมอีก 3 กลยทุธ์ นัน่คือ 3P 
เสริมใหก้ารบริการนั้นเป็นท่ีประทบัใจแก่ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมากยิง่ข้ึน ซ่ึงไดแ้ก่ บุคคล (People) หรือ พนกังาน 
(Employee) การน าเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process)  
 

คุณค่าตราสินค้า ตราสินค้า หมายถึง ช่ือเคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ ค าขวญัหรือค าโฆษณา บรรจุภณัฑ์
เสียงเพลง (Jingle) หรือส่วนผสมของส่ิงเหล่านั้น ท่ีเป็นการระบุถึงสินคา้หรือบริการของร้าน เหมือนนิยามท่ี 
มาร์โคน่ี (Marconi. 1993: 33) ไดใ้หค้วามหมายของคุณค่าตราสินคา้ไวว้า่ คุณค่าตราสินคา้ คือการรับรู้ถึงคุณค่า
ในตราสินคา้ มาเกต็ต้ิง ไซเอน็ซ์อินซทิทยทู ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Marketing Science Institute กล่าวใน 
Keller. 2003: 43) ไดใ้หค้วามหมายของคุณค่าตราสินคา้ไวว้า่เป็นกลุ่มของ ความสมัพนัธ์และพฤติกรรมเก่ียวกบั
ตราสินคา้ของลูกคา้ช่องทางการจ าหน่ายและบริษทัเจา้ของ ซ่ึงท าใหต้ราสินคา้นั้น ๆ สามารถสร้างยอดขายและ
ผลก าไรไดท้  าใหต้ราสินคา้แขง็แกร่งมีความมัน่คงแตกต่างและมีความไดเ้ปรียบคู่แข่ง 

ทั้งน้ี ผลการวจิยัรุ่งศกัด์ิ จงคุม้วงศ ์และ สินีนุช สมคิด (2557) และ นิรัชยา เลิศเรืองฤทธ์ิ (2559) ท่ีศึกษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการคุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคในกรุงพมหานคร ไดข้อ้คน้พบท่ีคลา้ยคลึงกนัวา่ ปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร์ และ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีส่วนส าคญัในการรับรู้คุณค่าตราสินคา้โดยรวม
อยา่งมีนยัยะโดยรวมอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
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กรอบแนวความคดิทีใ่ช้ในการวิจัย 
              ตัวแปรอสิระ          ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพ 1 กรอบแนวความคิดการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวความคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1.ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภค ร้านอาหารบุฟเฟ่ โม
โม่พาราไดซ์ท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจยัดา้นการรับรู้คุณค่า 

ตราสินคา้ 

1. ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ 

2. คุณภาพท่ีรับรู้ 

3. ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

4. ดา้นความภกัดีกบัตราสินคา้ 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

1. เพศ (ชาย หญิง เพศทางเลือก ) 

2. อาย ุ

3. รายได ้

4. การศึกษา 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา  

3. ดา้นข่องทางการจดัจ าหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5. ดา้นบุคลากร 

6. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

7. กระบวนการในการ

ใหบ้ริการ 
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 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภค ร้านอาหารบุฟเฟ่ 
โมโม่พาราไดซ์ 
 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 

กลุ่มประชากรในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีจ านวนประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
ผูว้ิจยัจึงสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนโดยขนาดของกลุ่มตวัอยา่งนั้นได้
จากการหาจ านวนกลุ่มตวัอยา่งโดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane (1973) เพื่อก าหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั โดยท าการเลือกจากตารางแบบไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนหรือ ∞ (Infinity) 
จากค่าความคลาดเคล่ือน 5% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยผลจากการเปิดตารางของ Taro Yamane (1973) ได้
ขนาดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ยการใชค้  าถามปลายปิด (close-end question) โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี ส่วน
ท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ตามลกัษณะปัจจยัดา้นส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ีย
การศึกษา รวมจ านวน 4 ขอ้ โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นจะใชแ้บบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list) 
และเป็นค าถามปลายปิด (Closed Ended Questionnaires) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามก าหนด 
(Nominal Scale) ไดแ้ก่ เพศ การศึกษา และอาชีพ ส่วนขอ้มูลประเภทจดัล าดบั (Ordinal Scale) ไดแ้ก่ อาย ุและ
รายได ้ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ 36 ขอ้ ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ดา้นบุคลากร (people) ดา้นลกัษณะกายภาพ (Physical Evidence) ดา้นกระบวนการ (Process) ส่วน
ท่ี 3 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัดา้นการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ของโมโม่ พาราไดซ์จ านวน 13 ขอ้ ไดแ้ก่ การรับรู้ใน
ตราสินคา้ (Brand Awareness) การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ (Brand 
Associations) และความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) (Likert scale) ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเป็นค า
แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถาม ไดแ้สดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม โดยแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด 5 คะแนน มาก 4 คะแนนปานกลาง 3 
คะแนนนอ้ย 2 คะแนนนอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 

วิธีการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั น าแบบสอบถามท่ีได้ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) จ านวน 3 ท่านและน าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อย
แลว้ไปทดลองใช ้(try-out) กบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 คน หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
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โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ Cronbach โดยมีเกณฑ์พิจารณาว่า ค่า 
Cronbach’s Alpha ควรมีค่าสูงเกินกว่า 0.7 ข้ึนไป ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่าตวัแปรการตดัสินใจการใชเ้คร่ืองซกัผา้และอบ
ผา้แบบหยอดเหรียญมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.845 ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคลากร ด้านองค์ประกอบทางกายภาพและด้าน
กระบวนการมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.849 0.758 0.816 0.891 0.914 0.875 และ 0.879 ตามล าดบัและคุณค่าตรา
สินคา้ การรับรู้ในตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพ การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้และความภกัดีต่อตราสินคา้มีค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.885 0.885 0.860 และ 0.808 ตามล าดบัซ่ึงสูงกว่า 0.7 แสดงว่า แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 
สามารถน าไปศึกษาต่อได ้
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) เกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม กลุ่ม
ตวัอยา่งคือ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน 
 

สรุปผลการวจัิย 
 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายรุะหวา่ง 31 - 40 ปี มากท่ีสุดรองลงมา
มีอายรุะหวา่ง 15 - 30 ปี 41 - 50 ปี 51 - 60 ปีและอายมุากกวา่ 61 ปีข้ึนไป ตามล าดบั ระดบั-การศึกษา ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุดรองลงมาคือระดบัการศึกษาสูงกวา่
ปริญญาตรี และระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีตามล าดบั อาชีพผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชนรองลงมาคือ ขา้ราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคลากรในหน่วยงานราชการ นกัเรียน นกัศึกษาและ
ธุรกิจส่วนตวัตามล าดบั รายไดเ้ฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือรายได ้15,001 - 20,000 บาทต่อเดือน 
รองลงมาคือรายได ้20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน รายไดม้ากกวา่ 40,001 บาทต่อเดือน รายได ้30,001 - 40,000 
บาทต่อเดือน และรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาทต่อเดือนตามล าดบั 
ตาราง 1 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามลกัษณะของประชากร (n = 400) 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย  205 51.20 
 หญิง  152 38.00 
 เพศทางเลือก 43 10.80 
อาย ุ ต ่ากวา่ 20  ปี 40 46.20 
 21 - 30 ปี  185 23.50 
 31 - 40 ปี 94 23.50 
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 41 - 50 ปี 46 11.50 
 อายมุากกวา่ 51 ปีข้ึนไป 35 8.80 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาท  74 10.50 
 รายได ้15,001 - 25,000 บาท 200 31.75 
 รายได ้25,001 - 35,000 บาท 85 25.00 
 รายได ้35,001 - 45,000 บาท 20 13.00 
 รายไดม้ากกวา่ 45,000 บาท 21 19.7 
ระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 109 27.20 
 ปริญญาตรี 256 64.00 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 35 8.80 

 
 
ตาราง 2 การวิเคราะห์ถดถอยพหุปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลรับรู้คุณค่าตราสินคา้ โมโม่พารา
ไดซ์ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ฯ 
เปรียบเทียบการรับรู้คุณค่าตราสินคา้จ าแนกตามเพศ 

รายการ ค่าเฉล่ีย 
ชาย หญิง เพศทางเลือก 

4.43 4.10 4.48 
ชาย 4.43 -   

หญิง 4.10 -0.33* -  

เพศทางเลือก 4.48 0.05 0.38* - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์การรับรู้คุณค่าตราสินคา้จ าแนกตามเพศพบวา่เพศหญิงมีการรับรู้คุณค่า

ตราสินคา้นอ้ยกวา่เพศชายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและเพศทางเลือกมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้สูงกวา่เพศหญิง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ตาราง 3 เปรียบเทียบการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ปัจจยัประชากรศาสตร์จ าแนกตามอาย ุ
 (n = 400) 

รายการ F  ระดบัความส าคญั 

เพศ  การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ 16.489  0.001* 
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* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่อายท่ีุแตกต่างกนั มีการรับรู้คุณค่าตรา

สินคา้โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธี LSD ดงัตาราง 19 
 
ตาราง 4 เปรียบเทียบการรับรู้คุณค่าตราสินคา้จ าแนกตามอาย ุ

รายการ 
ค่า 
เฉล่ีย 

ต ่ากวา่ 20 
 ปี 

21 – 30 
 ปี 

31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 

สูงกวา่ 51 
 ปี 

4.53 4.44 4.30 3.70 4.31 
ต ่ากวา่ 20 ปี  4.53 -     

21 - 30 ปี 4.44 0.90 -    

31 – 40 ปี 4.30 0.22* 0.14* -   

41 – 50 ปี 3.70 0.48* 0.39* 0.25* -  

สูงกวา่ 51 ปี 4.31 0.83 0.74 0.60 0.61 - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์การรับรู้คุณค่าตราสินคา้จ าแนกตามอายพุบวา่  

ต ่ากวา่ 20 ปีมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้นอ้ยกวา่ 21 – 30 ปีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ รองลงมาจะเป็นอาย ุ31 – 40 
ปี และคนท่ีอายสูุงกวา่ 51 ปีมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้สูงกวา่คนท่ีมีอาย ุ41 – 50 ปีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
 

ตารางท่ี5 ความผกูพนัต่อองคก์าร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย (n =400) 

รายการ 
ค่า 
เฉล่ีย 

ต ่ากวา่ 
15,000 บาท 

15,001- 
25,000 บาท 

25,001-
35,000 บาท 

35,001-
45,000 บาท 

มากกวา่ 
45,000 บาท 

3.98 4.43 4.37 4.48 4.05 
ต ่ากวา่ 15,000 

บาท  
3.98 -     
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15,001-25,000 
บาท 

4.43 0.45* -    

25,001-35,000 
บาท 

4.37 0.39* -0.06* -   

35,001-45,000 
บาท 

4.48 0.5 0.05 0.11 -  

มากกวา่ 45,000 
บาท 

4.05 0.07 -0.38* -0.32* -0.43* - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ความผกูพนัต่อองคก์าร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ผูท่ี้มี

รายไดม้ากกวา่ 45,000 บาท มีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้นอ้ยกวา่มีรายไดเ้ฉล่ียตั้งแต่ 35,001 – 45,000 บาท ขณะท่ี
ผูท่ี้มีรายไดต้ั้งแต่ 15,001 – 25000 บาท มีการรับรู้นอ้ยกวา่คนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 25,001 – 35,000 บาท และผูท่ี้มี
รายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาทมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้มากท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ตามล าดบั 

 
ตาราง 5 เปรียบเทียบการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ปัจจยัประชากรศาสตร์ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย (n = 400) 

รายการ F  Sig. 
ระดบัการศึกษา  การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ 3.120  0.045* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยใชบ้ริการ โมโม่ พารา
ไดซ์ ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการรับรู้คุณค่าตราสินค่าในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05ผูว้จิยัจึงท าการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธี LSD ดงัตาราง  
ตาราง 3 การวิเคราะห์ถดถอยพหุปัจจยัคุณค่าของตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้
และอบผา้แบบหยอดเหรียญ 

รายการ B t Sig. 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ -0.001 -0.27 0.978 
ดา้นราคา 0.120 3.082 0.002* 

1) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย -0.55 -1.130 0.259 
2) ดา้นการส่งเสริมตลาด 0.274 6.788 0.001* 
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3) ดา้นบุคลากร 0.219 4.592 0.001* 
4) ดา้นสภาพแวดลอ้ม 0.262 4.659 0.001* 
5) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 0.181 4.116 0.001* 

R =.919 ; Rsq =.845 ; SEE = .244 ; F. = 305.160 ; Sig F. = .001* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสิน
ค่า โดยพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
บุคลากร ดา้นสภาพแวดลอ้ม และกระบวนการใหบ้ริการ มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมทางการตลาดดา้น
ส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้มากท่ีสุด (B =0.274) รองลงมา ดา้นสภาพแวดลอ้ม (B 
=0.262) ต่อมาคือดา้นบุคลากร (B =0.219) รองลงมาคือกระบวนการใหบ้ริการ (B =0.181) และดา้นราคานอ้ย
ท่ีสุด (B =0.120)ตามล าดบั  
 ผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายอิทธิผลท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของลูกคา้โมโม่ พาราไดซ์ 
ไดร้้อยละ 84.5 ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ขอ้ท่ี 2 
 

การอภิปรายผล 
 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิงนอ้ยท่ีสุดคือเพศทางเลือก มีอายรุะหวา่ง 21 
- 30 ปี มากท่ีสุดรองลงมามีอายรุะหวา่ง 31- 40 ปี อายรุะหวา่ง 41-50 ปี ต ่ากวา่ 20 ปี และอาย ุ51 ปีข้ึนไป 
ตามล าดบั รายไดเ้ฉล่ียผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย 15,001 – 25,000 บาท รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ีย 
25,001 – 35,000 บาท กลุ่มต่อมามีรายไดเ้ฉล่ีย ต ่ากวา่ 15,000 บาท กลุ่มต่อมา มีรายไดเ้ฉล่ีย 45,000 บาทข้ึนไป 
และกลุ่มสุดทา้ยมีรายไดเ้ฉล่ีย 35,001 – 45,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบั
ปริญญาตรีมากท่ีสุดรองลงมาคือระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี และระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัคุณลกัษณะงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือวิเคราะห์
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ของโมโม่ พาราไดซ์ พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดใหค้วามส าคญั
ระดบัมาก รองลงมาคือปัจจยัดา้นความกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นปัจจยัของราคาและปัจจยัดา้นบุคลากรมี
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ค่าเฉล่ียเท่ากนั รองลงมาดา้นปัจจยัลกัษณะกายภาพ ปัจจยัช่องทางการจ าหน่ายใหค้วามส าคญัระดบัมาก และ 
ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด มีความส าคญัระดบัมาก  

มีความสอดคลอ้ง วิชยา ทองลพัท ์(2559) ท่ีศึกษาในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเร่ืองของ อาย ุรายไดเ้ฉล่ีย และ
ระดบัการศึกษาท่ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาย ุ20 – 30 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ีย 
10,000 – 20,000 บาท แต่แตกต่างในดา้นของเร่ือเพศ ท่ีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกวา่
เพศชาย 

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัความพึงพอใจในส่วนประสมภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
วิเคราะห์พบวา่ มีผลการศึกษาส่วนหน่ึงท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

กนกพรรณ สุขฤทธ์ิ (2557) ส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่น
ยา่น Community Mall ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ฯ ท่ีสอดคลอ้งในเร่ือง ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นยา่น Community Mall มีลกัษณะดา้นผลิตภณัฑม์าก ไดแ้ก่ 
รายการอาหารมีใหเ้ลือกหลากหลาย ใชว้ตัถุดิบคุณภาพ มีปริมาณท่ีเหมาะสม ส่งผลท าใหเ้กิดความสนใจใช้
บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นมากข้ึนและจ านวนเงินท่ีมาใชบ้ริการจะเพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของคอตเลอร์ 
(Kotler 2000: 428) กล่าววา่ ผลิตภณัฑแ์ละบริการ หมายถึงส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ใหพ้งึพอใจในผลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย อาจจะมีหรือไม่มีตวัตนกไ็ด ้
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัการรับรู้คุณภาพผา่นตราสินคา้ของ 
โมโม่ พาราไดซ์ ของผูบ้ริโภคโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือวิเคราะห์รายดา้น พบว่า การรับรู้คุณภาพท่ีรับรู้
คุณค่าผ่านตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดและมีความส าคญัระดับมาก รองลงมาคือภาพลกัษณ์ตราสินคา้มี
ความส าคญัระดบัมาก ต่อมาคือการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ มีความส าคญัระดบัมาก และความภกัดีต่อตราสินคา้ มี
ความส าคญัระดบัมากตามล าดบั 
 สามารถอธิบายไดว้่าผูบ้ริโภคจดจ าตราสินคา้ไดจ้ากผา่นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ผา่นความประทบัใจ
ในดา้นต่างๆ ของแบรน์ ท าให้ผูบ้ริโภคระลึกถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ์และบริการไดเ้ป็นอย่างดีและสามารถ
แยกแยะตราสินคา้ของ โมโม่ พาราไดซ์ ออกมาจากแบรน์อ่ืนได ้ส่งผลถึงความภกัดีต่อตราสินคา้และกลบัมาใช้
บริการอีกคร้ังสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler and Keller (2006 : 268) ซ่ึงกล่าวไวว้่า Brand Awareness เป็น
ภาพลกัษณ์ ในสมองของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้และเป็นความสามารถของผูบ้ริโภคท่ีระบุความแตกต่างของ
สินคา้ไดโ้ดยผ่านความประทบัใจ เป็นการจดจ าและระลึกถึงตราท่ีมีอยู่ในความทรงจ าออกมากดงัเช่น โมโม่ 
พาราไดซ์สร้างการรับรู้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างจากแบรน์อ่ืนบวกกับ
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บรรยากาศตกแต่งแบบ Zen ท่ีเป็นวฒัธรรมดั้งเดิมของประเทศญ่ีปุ่นเป็นเอกลกัษณ์  ผา่น Content marketing ท่ีมี
การรีวิวขอ้มูลและรายละเอียดของร้านโมโม่ พาราไดซ์ผา่นส่ือโซเซียลมีเดียและการบอกต่อ (Word of mouth) 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของร้าน โมโม่พาราไดซ์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครซ่ึงพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินคา้ของ โมโม่ พาราไดซ์  คือดา้น 
เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ีย และระดบัการศึกษามีอิทธิพลการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภค โมโม่ พาราไดซ์ 
กรุงเทพมหานครทั้งน้ีผูว้ิจยัขอสรุปขอ้เสนอแนะเพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไดน้ าผลการศึกษาวิจยัไปเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงต่อไป 

1. ดา้นการส่งเสริมการขาย ร้านโมโม่ พาราไดซ์ มีการ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่าง ๆ อย่าง
ต่อเน่ือง เช่น โทรทศัน์ , Facebook สูงมาก จึงท าให้ลูกคา้เกิดความคุน้เคยกบัร้าน ซ่ึงควรจะเพิ่มการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ตามส่ือโซเซียลมีเดียต่าง ๆ ใหม้ากยิง่ข้ึน เน่ืองจากสถานการณ์เช้ือโควิทรุนแรงยิง่ข้ึนท าให้ผูค้น
ส่วนมใหญ่กกัตวัอยูใ่นบา้นจึงขอเสนอแนะให ้ท าเซ็ตอาหารแบบเซ็ตส าหรับท าสุก้ียาก้ีโดยมีน ้าและวตัถุดิบของ 
โมโม่ โดยใส่โปรโมชัน่แถมเช่น ซ้ือ 2 เซ็ต แถม 1 เซ็ต เพราะเน่ืองจากสถานะการณ์โควิทท าให้ลูกคา้ไปกินท่ี
ร้านไม่ไดแ้ละเร่ิมมีความคิดถึงและอยากไปกินแต่สถานะการณ์ไม่เออ้อ านวย โปรโมชัน่อนัน้ีอาจจะตอบโจทย์
ลูกคา้ท่ีคิดถึงการกิน บุฟเฟ่ต ์ส่วนโปรโมชัน่ส่วนลด เช่นเม่ือซ้ือ ราคาเท่าน้ี กบัส่วนลด... เพื่อท าให้ลูดคา้เพื่อ
ดึงดูดลูกคา้ให้สนใจและใช้จ่ายเพิ่ม ส่วนในดา้นกราฟฟิกเสริมสีสันลงในอาหารให้มากยิ่งข้ึนเพื่อสร้างความ
ดึงดูดใหก้บัลูกคา้ใหม้ากยิง่ข้ึน 

2. ดา้นภาพลกัษณ์และการน าเสนอ ร้านโมโม่ พาราไดซ์ เป็นร้านอาหารสไตลญ่ี์ปุ่นแบบบุฟแฟ่ต ์ดงันั้นผู ้
ประกอบธุรกิจควรคงคอนเซ็ปตใ์นสไตลญ่ี์ปุ่น ต่อไปและเน่ืองจากสถานะการณ์โควิทท่ีทางภาครัฐคุมเขม้ใน
การควบคุมพื้นท่ีท าให้ในส่วนของทางร้านอาจจะไม่ไดใ้ชง้านอาจจะท าให้ทรุดโทรม ขอแนะน าให้รักษาใน
ส่วนของตวัภายในร้านและเฟอร์นิเจอร์ท่ีอาจจะทรุดโทรมลงเพราะไม่สามารถเปิดตวัร้านเพื่อหลงัจากท่ีรัฐผอ่น
ปรนมาตรการคุมเขม้และใหส้ามารถเขา้ไปใชบ้ริการท่ีร้าน 

3. ดา้นบุคลากร เน่ืองจากสถานการณ์โควิท ทางขา้พเจา้จึงเน้นไปทางดา้นพนกังานCall Center ท่ีรับออ
เดอร์ลูกคา้ควรมีการบริการท่ีดีเช่น กล่าวค าทกัทายดว้ยน ้ าเสียงอ่อนโยนท่ีเป็นมิตรรวมถึงมีความรวดเร็วในการ
ปฏิบติังานและกระตือรือร้นในการให้บริการและการรับออเดอร์ คิดเงินและมีการตรวจทานออเดอร์ไดอ้ย่าง
ชดัเจนและรวดเร็ว ซ่ึงท่ีจะท าใหลู้กคา้นั้นเกิดความพึงพอใจและเกิดความประทบัใจสูงสุดดา้นกระบวนการใน
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การท างาน พนกังานควรมีความรวดเร็วในการปฏิบติังานในทุกขั้นตอนเช่น การตรวจทานออเดอร์ให้ลูกคา้ได้
ทราบวา่เรามีการรับทราบและกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการรับออเดอร์ และการส่งอาหารไม่ควรส่งล่าชา้เกิน 
30 นาทียิง่ส่งเร็วกวา่ 30 นาทีเพื่อใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจในดา้นการบริการใหสู้งท่ีสุด 

4. ดา้นราคาผลการวิเคราะห์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านโมโม่ พาราไดซ์ มีความพึงพอใจ
ดา้นราคาค่าอาหารและบริการมากท่ีสุด จะเห็นไดว้่าการบริการท่ีดีจะช่วยเพิ่มคุณค่าและความพึงพอใจให้กบั
ผูบ้ริโภคทั้งน้ีควรปรับปรุงในเร่ืองของการจดบนัทึกรายการสั่งของลูกคา้เฉพาะเพื่อใหลู้กคา้เห็นถึงความเอาใจ
ใส่และท าใหเ้กิดความพึงพอใจและเกิดความคุม้ค่ากบัท่ีเกินกบัราคา 

5. ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย เน่ืองจากสถานะการณ์โควิท ส่ิงส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีลูกคา้ตอ้งการ คือความ
หลากหลายช่องทางในการรับออเดอร์ลูกคา้ท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้จะเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุด ใน
การท่ีจะท าใหลู้กคา้นั้นเกิดความพึงพอใจ และเตม็ใจท่ีจะกลบัมาใชบ้ริการอีกรอบได ้

6. ดา้นผลิตภณัฑจ์ากผลการวิเคราะห์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านโมโม่ พาราไดซ์ ไม่ค่อยมี
ผลกบัตวัผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากลูกคา้ทราบในตวัของผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งดีจึงไม่ค่อยมีผลกบัการรับรู้ 

 
ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป  

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของร้าน โมโม่พารา
ไดซ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการเกบ็แบบสอบถามเพียงบางส่วนเท่านั้นอาจยงัไม่คลอบคลุมถึง
ปัญหาท่ีแทจ้ริง ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆเพิ่มเติม ท่ีคาดวา่จะมีผลต่อรับรู้คุณค่าตราสินคา้ เช่น พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามเออนไลน์พยีงอยา่งเดียว อาจจะท าใหผ้ลการวิจยัไม่เป็นจริง 
เน่ืองจากเป็นการตอบแบบสอบถามออนไลน์ แต่เน่ืองจากสถานะการณ์โควิทท่ีมีการคุมเขม้เร่ืองพื้นท่ี ใน
อนาคตหลงัจากสถานะการณ์ไดดี้ข้ึนแลว้ทางขา้พเจา้จึงแนะน าวา่ควรใชว้ิธีการอ่ืนดว้ย เช่น การสมัภาษณ์ เป็น
ตน้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 
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