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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงสมบูรณ์ได้ดว้ ยความช่วยเหลืออย่างดียงิ่ ด้วยความกรุ ณาอย่างสู ง
ของ ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ได้ให้คาปรึ กษา คาแนะนาและเสนอข้อคิดเห็นที่
เป็ นประโยชน์ ตลอดจนตรวจทานและแก้ไ ขข้อบกพร่ องต่ า ง ๆ จนท าให้ง านวิ จัย ฉบับ นี้ เสร็ จ
สมบูรณ์ ผูว้ ิจยั จึงขอขอบพระคุณอาจารย์เป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ประสิ ทธิประสาทความรู ้แก่ผวู ้ ิจยั จนสามารถนาความรู ้
มาใช้ในการทาวิจยั ครั้งนี้ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว และเพื่อนๆ ทุกคน ผูซ้ ่ ึงเป็ นทั้ง
แรงบันดาลใจคอยให้การสนับสนุนและส่ งเสริ มให้การศึกษาครั้งนี้สาเร็ จได้อย่างสมบูรณ์
สุ ดท้ายนี้ ผวู ้ ิจยั แจ้งว่า ผลการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์และเป็ นแนวทางสาหรับผูท้ ี่สนใจ
จะศึกษาวิจยั ในธุรกิจร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดได้เป็ นอย่างดีสืบไป
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สภาวะสังคมไทยในปัจจุบนั ที่มีการแข่งขันสูงที่ผคู ้ นต้องดาเนินชีวิตกันอย่างเร่ งรี บมาก ขึ้น
เป็ นผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจทาให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองเปลี่ยนไปจากเดิมค่อน
ข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ พฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่ตอ้ งการอาหารที่รับประทานง่าย สะดวก
รวดเร็ว รวมถึงการรับเอามาของวัฒนธรรมตะวันตกในการบริ โภคอาหารรับประทานด่วน ที่
สามารถ เข้าไปสั่งซื้อและได้รับประทานทันทีเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตที่เร่ งรี บของในสังคมเมือง
ยุคใหม่ โดย ธุรกิจในลักษณะอาหารจานด่วนนี้มกั จะอยูใ่ นรู ปแบบของธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise)
ที่ได้รับความ นิยมและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เดอะ พิซซ่า คอมปะนี (The Pizza Company) เป็ น
ร้านอาหารประเภทพิซซ่าจัดการโดย The Minor Food Group มีจุดเริ่ มต้นเมื่อปี 1981 ครั้งเป็ นบริ ษทั
ผูร้ ับเฟรนไชส์ของพิซซ่าฮัทของประเทศไทย ต่อมาในปี 2001 หมดสัญญากับทางพิซซ่าฮัท ทาให้
The Minor Food Group จึงหันมาทาร้านพิซซ่าเป็ นของตัวเองในชื่อ "เดอะ พิซซ่า คอมปะนี" โดย
มีแฟรนไชส์ในหลายประเทศ บริ หารโดยบริ ษทั ที่กรุ งเทพ มีสาขาในต่างประเทศ อย่างเช่นใน คูเวต
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดิอาราเบีย จีน ฟิ ลิปปิ นส์ และ กัมพูชา ปัจจุบนั เดอะ พิซซ่า คอมปะนี มี
สาขาทั้งหมด 400 สาขา ซึ่งหนึ่งในนั้นคือห้างสรรพสิ นค้า ซีคอน บางแค มีทาเลที่ต้ งั อยู่ที่ 607 ถนน
เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร 10160 บนพื้นที่กว่า 40 ไร่ รองรับการ
เดินทางด้วยหลากหลายเส้นทาง พร้อมการออกแบบตกแต่งสไตล์โมเดิร์น เน้นความโปร่ งโล่งสบาย
จากแสงธรรมชาติ เปิ ดมุมมองให้เห็นได้ถึงกันทั้ง 5 ชั้น บนพื้นที่ 300,000 ตารางเมตร
เนื่ อ งจากพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารของคนไทยเปลี่ ย นแปลงไปเนื่ อ งจากสภาวะ
เศรษฐกิจและการดารงอยูข่ องผูค้ นในสภาวะที่เร่ งรี บทาให้ผบู ้ ริ โภคนิยมอาหารจ่ านด่วนมากขึ้นและ
กระแสวัฒนธรรมที ผลักดันให้ทุกคนสนใจอาหารจานด่ วนมากขึ้นจนกลายเป็ นแฟชั่นส่ ง ผลให้
ธุ รกิจอาหารจานด่วนเกิดขึ้นมากมาย ปั จจุบนั การแข่งขันในตลาดฟาสต์ฟู้ดมีสูงมากทาให้กิดการ
แย่งส่ วนแบ่งทางการตลาดที่รุนแรง รวมทั้งร้านพิซซ่ าที่เกิดขึ้นมามีหลากหลายแบรนด์ ทาให้ เดอะ
พิซซ่า คอมปะนี จาเป็ นที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทเ์ พื่อให้เอาชนะการแข่งขันได้ จึงทาให้การแข่งขัน
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ทางการตลาดมี แนวโน้มสู งขึ้นทุกปี ผูป้ ระกอบการแต่ละรายต่างมุ่งพัฒนาคุณภาพอาหาร มีการ
ดัดแปลงรสชาติเพิ่มประเภทอาหาร เพื่อสร้างความแปลกใหม่ควบคู่ไปกับการปรับปรุ งด้านบริ การ
ดังนั้น จากเหตุผลดังกล่าวชี้ ให้เห็นว่าธุ รกิจฟาสต์ฟู้ดได้รับความนิ ยมอย่างมาก โดยมีการ
พัฒนาผลิ ตภัณท์เพิ่มขึ้นและมี กิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่ องทาให้ผูว้ ิจยั สนใจถึ งปั จจัย ที่ มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่ห้างสรรพสิ นค้าซีคอนบางแค
และหวังว่างานวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิจพิซซ่ า ได้นาข้อมูลนี้ ไปประกอบการตัดสิ นใจและ
วางแผนกลยุทธ์ดา้ นการตลาดในอนาคต
คาถามการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้าซีคอนบาง
แค กรุ งเทพมหานครมีอะไรบ้าง
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้าน เดอะ
พิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้าซีคอนบางแค กรุ งเทพมหานคร มีปัจจัยอะไรบ้าง
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่
ห้างสรรพสิ นค้าซีคอนบางแค กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้าน เดอะ
พิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้าซีคอนบางแค กรุ งเทพมหานคร
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การร้านเดอะพิซซ่าคอม
ปะนีที่หา้ งซีคอนบางแคกรุ งเทพมหานครมีกรอบแนวคิดในการทาวิจยั ได้มีกาหนดตัวแปรต้น ตัว
แปรร่ วม และตัวแปรตามเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการดาเนินงานวิจยั และเป็ นแนวทางในการค้นหา
คาตอบ
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3 อาชีพ
4. ระดับการศึกษา
5. สถานภาพ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2538, น. 41-42)

การตัดสินใจของผู้ใช้ บริการร้ านเดอะพิซซ่ า คอม
ปะนี ที่ห้างซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร
1.การรับรู ้ถึงความต้องการ
2. การแสวงหาข้อมูล
3.การประเมินทางเลือก

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
5. ด้านบุคคลากร
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ
7. ด้านกระบวนการ

4.การตัดสิ นใจซื้อ
5.พฤติกรรมหลังการซื้อ
(Kotler, 2000)

(Kotler, 2000)

ภาพที่ 1.1 กรอบความคิดที่ใช้ในการศึกษา
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้าน เดอะ พิซ
ซ่า คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้าซีคอนบางแค กรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้าซีคอนบางแค กรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตในการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรที่เคยบริ โภคร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่
ห้างสรรพสิ นค้าซีคอนบางแค ซึ่งไม่ทราบจานวนที่แน่นอน
2. กลุ่มตัวอย่าง
การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เนื่องจากผูว้ ิจยั ไม่ทราบจานวนที่แน่นอน
ของผูบ้ ริ โภคร้านเดอะ พิซซ่ า คอมปะนี ที่ห้างสรรพสิ นค้าซี คอนบางแค ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการ
ก าหนดขนาดของกลุ่ม ตัวอย่า งโดยใช้สู ตรค านวณแบบไม่ทราบจานวนประชากร โดยใช้สู ตร
กาหนดขนาดตัวอย่างของ สู ตร W.G.cochran (1953) โดยกาหนดระดับค่าความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95
และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่งสู ตรในการคานวณที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
p(1 − p)𝑧 2
𝑛=
𝑒2

n
p
e
Z

คือ
คือ
คือ
คือ

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร
ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
คะแนนมาตรฐานจากการคานวณระดับความเชื่อมัน่
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 คะแนนมาตรฐาน = 1.96

แทนค่า
n =
=

0.51−0.51.962
0.052
384
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โดยขนาดกลุ่มตัวอย่าง 384 คน โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 เพื่อป้ องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลผูว้ ิจยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
400 ตัวอย่าง
2.ขอบเขตด้านเนื้อหา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทาง
ในการจัดจาหน่าย (Place) สุ ดท้ายคือ กิจกรรมส่งเสริ มการขาย (Promotion) ด้านบุคคล (People) การ
สร้าง และนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ด้านกระบวนการ
(Process)
ปัจจัยคุณภาพการให้บริ การ ได้แก่ ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ ความเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า การรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้น (Independent Variable)
1.1ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1.2 ส่วนประสมทางการตลาดทางการตลาดบริ การ (7Ps)
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- ช่องทางในการจัดจาหน่าย
- การส่งเสริ มการตลาด
- บุคคลากร
- การสร้าง และนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
- กระบวนการ
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
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2.1 การตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งซีคอนบางแคกรุ งเทพมหานคร
นิยามคาศัพท์
ผูว้ ิจยั ได้นาตัวแปรมากาหนดคานิยามคาคาศัพท์เพื่อนาไปสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้ได้คาตอบตาม
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ดังต่อไปนี้
ปัจจัยส่ วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และสมาชิกทุกหน่วยของผูท้ ี่บริ โภคร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้าซีคอนบางแค
ส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดที่มีส่วนช่วยในการสร้าง
ความพึ ง พอใจให้ แก่ ลู ก ค้า ประกอบด้ว ย ผลิ ตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่ องทางในการจัด
จาหน่ าย (Place) สุ ดท้ายคือ กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย (Promotion) ด้านบุคคล (People) การสร้าง
และนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ด้านกระบวนการ (Process)
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ หมายถึง คูณภาพของอาหาร ความสะอาด ความอร่ อย หรื อ บรรจุ
ภัณฑ์ ที่เสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจัดหา การใช้หรื อการบริ โภคที่สามารถทาให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจ
ปัจจัยด้านราคา หมายถึง ราคาสาหรับการให้บริ การ ร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี
ปัจจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย หมายถึง ช่องทางหน้าร้านที่แสดงถึงความสะดวกสบาย
ในการใช้บริ การ เช่น การเดินทางสะดวก
ปัจจัยด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย หมายถึง สถานที่ที่ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกใช้บริ การได้
อย่างสะดวกสบาย คือที่ซีคอน บาแค และสามารถซื้อได้ในแอพพลิเคชัน่ สั่งอาหารทัว่ ไป
ปั จจัยด้ านส่ งเสริ มการตลาด หมายถึง การใช้กลยุทธ์ ลด แลก แจก แถม เพื่อดึงดู ดให้
ผูใ้ ช้บริ การมาใช้บริ การร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้าซีคอนบางแค
ปัจจัยด้ านบุคคลหรื อพนักงาน หมายถึง พนักงานที่ให้บริ การมีความสุ ภาพเรี ยบร้อย มีการ
ให้คาแนะนาต่างที่ทาให้เกิดความพึงพอใจ
ปัจจัยด้ านกระบวนการ หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ ระเบียบวิธีการการปฏิบตั ิงานใน
ด้านการบริ การที่นาเสนอให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้เข้าใจในการใช้บริ การ
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ปัจจัยด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ความสะอาดของร้าน ความ
ปลอดภัย ความใหม่ เช่น ช้อนส้อม หรื อ บรรยากาศของร้านที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึ่งพอใจ
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ทาให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้าน เดอะ พิซซ่า คอม
ปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้าซีคอนบางแค กรุ งเทพมหานคร ซึ่งผูป้ ระกอบธุรกิจสามารถนามาปรับกล
ยุทธ์และวางแผนการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มมากขึ้น
2. ทาให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้าซีคอนบางแค กรุ งเทพมหานคร เพื่อเป็ น
ประโยชน์กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการเปิ ดร้านหรื อซื้ อแฟรนไชส์ของบริ ษทั พิซซ่าคอมปะนีต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ที่
ห้างสรรพสิ นค้าซีคอน บางแค กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประกอบการนาเสนอผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ที่ได้กาหนดไว้ โดยแบ่งหัวข้อออกเป็ น 5 ส่วน
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมโดยรวม
ส่วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด 7P’s
ส่วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
ส่วนที่ 4 ประวัติบริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
ส่วนที่ 5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมโดยรวม
ปัจจุบนั ผูค้ นในประเทศไทย ใช้ชีวิตอย่างเร่ งด่วน จึงทาให้ส่งผลต่อการรับประทานอาหาร
ที่เร่ งรี บ จึงนิยมบริ โภคอาหารจานด่วน หรื อ Fast Food นัน่ เอง โดยธุรกิจอาหารจานด่วน ก็มี
มากมายให้เลือกรับประทาน โดยจะนาเสนอธุรกิจที่ได้รับความนิยมภายในประเทศไทย ได้แก่ เค
เอฟซี, แมคโดนัลด์, ซับเวย์,เชสเตอร์ กิล , เบอร์เกอร์คิง และ อื่นๆอีกมากมาย ฟาสต์ฟูดกลายเป็ น
ส่วนหนึ่งของคนทุกเพศทุกวัยไปเรี ยบร้อยแล้ว อันเนื่องมาจากสังคมการบริ โภคเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว บวกกับร้านอาหารประเภทนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็ วนับตั้งแต่เหนือจรดใต้ อีกทั้งปริ มาณการ
บรรจุของผลิตภัณฑ์อย่างเบอร์เกอร์ เฟรนฟรายส์ หรื อฟาสต์ฟูดชนิดอื่นๆ เหมาะสมสาหรับการ
บริ โภค 1 มื้อ ส่ งผลให้ธุรกิจอาหารตะวันตกชนิดนี้ เติบโตอย่างต่อเนื่ อง ประเทศไทยได้ผา่ นการ
ปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงที่วา่ คือรสนิยม ความพอใจ ซึ่ง
ก่อให้เกิดวิถีชีวิตแห่งความทันสมัย ที่ดูเหมือนจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อความต้องการอาหาร
ประเภทนี้ หลังจากการเจริ ญเติบโตของประเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทาให้ทางเลือกของการ
ขยายสาขามีมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการเดินคู่ไปกับห้างสรรพสิ นค้าและเปิ ดร้านเดี่ยวตาม
ย่านชอปปิ้ งด้วยจุดประสงค์เดียวกัน เพื่อให้เข้าถึงลูกค้ามากที่สุด ทั้งนี้ท้ งั นั้นเพื่อรักษาและเพิ่มส่ วน
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แบ่งทางการตลาด ปัจจุบนั เดอะ พิซซ่า คอมปะนี มีจานวนสาขามากกว่า 500 แห่งใน 10 ประเทศ
ทัว่ โลก และมี 277 สาขาทัว่ ประเทศไทย
ส่ วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมการตลาด 7P’s
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้อา้ งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริ การ
( Service Mix ) ของ Philip Kotler ไว้วา่ เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริ การซึ่งจะได้ส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix ) หรื อ 7Ps ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย
1.ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงเป็ นสิ นค้าหรื อกลยุทธ์ตวั แรกของส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสาคัญที่สุดที่นกั การตลาดจะต้องหยิบยกขึ้นมา พิจารณาก่อนโดยการเลือกผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดเป้าหมาย เพื่อสะดวกในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดตัวอื่นๆ ให้
สัมพันธ์กนั หรื อแม้ผลิตภัณฑ์จะเป็ นองประกอบตัวเดียวในส่วนประสมของการตลาดก็ตาม แต่เป็ น
ตัวสาคัญที่มีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาอีกมากมาย ดังนี้ เช่นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
(Produce Variety) ชื่อตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ (Brand Name) คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ (Quality) การ
รับระกันผลิตภัณฑ์ (Warranties) และการรับคืนผลิตภัณฑ์ (Returns)
1.1 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ หมายถึง การสร้างความหลากหลายในสายผลิตภัณฑ์
ให้ครอบคลุมทุกความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ลูกค้าแต่ละคนมีทางเลือก
มากขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ตรงจุดที่สุดมากกว่าคู่แข่งขัน โดยมีความเชื่อ
ว่า หากสิ นค้า/บริ การของเรามีความหลากหลาย มีทางเลือกให้กบั ลูกค้ามากมายแล้ว น่าจะเป็ นการ
กระตุน้ ให้ลูกค้าเพิ่มปริ มาณการซื้อมากขึ้น เนื่องจากได้ของที่ตรงใจตนเองมากขึ้น อันจะส่ งผลถึง
ความพอใจที่สูงมากขึ้นในที่สุด
1.2 คุณภาพ หมายถึง คุณลักษณะต่างๆทั้งหมดของสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่งแสดงถึง
ความสามารถในการสร้างสนองต่อความต้องการ และเป็ นไปตามความต้องการหรื อเป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ จนสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้
1.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธี
ทางด้านอุตสาหกรรม และสิ่ งแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม โดยมีการวิเคราะห์หาข้อมูล
ต่างๆเกี่ยวกับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแล้วนามาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์เพื่อผลิต
เป็ นจานวนมากๆให้อยูใ่ นความนิยมของตลาดในราคาพอสมควร เช่น ระดับคุณภาพ รู ปแบบ
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ลักษณะการบรรจุหีบห่อ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ อ ของผูซ้ ้ื อการออกแบบจะ
มีความสาคัญมากสาหรับสิ นค้าการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจะดึงดูด ความสนใจและเป็ นที่
ต้องการของผูซ้ ้ือ
1.4 ตราสิ นค้า (Brands) สิ่ งที่จะสามารถออกแบบ หรื อ สร้างออกมาในรู ปแบบสัญลักษณ์ที่เป็ น
เอกลักษณ์ของสิ่ งนั้น ๆ บ้างเป็ นชื่อ บ้างเป็ นสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงตัวตนของสิ่ งสิ่ ง
นั้น เปรี ยบเสมือนการสื่ อสารความเป็ นตัวตนของสิ่ งเหล่านั้น
1.5 การให้บริ การ(Service) การกระทาหรื อดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลหรื อองค์กรให้ได้รับความพึงพอใจสมความมุ่งหมายที่บุคคลหรื อองค์กร
นั้นต้องการ เนื่องจากผลสาเร็ จของการบริ การขึ้นอยูก่ บั “ความพึงพอใจ” ซึ่งเป็ นเรื่ องของ
“ความรู ้สึก” ไม่มีหน่วยวัด นิ ยามของคาว่าบริ การจึงขึ้นอยู่กบั การพยายามอธิบายเพื่อให้เข้าใจ
ตรงกัน
2. ราคา หมายถึง จานวนเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ (สิ นค้าและหรื อ
บริ การ) โดยผูซ้ ้ือและผูข้ ายตกลงกันราคาเป็ นปัจจัยหนึ่งของส่ วนประสมการตลาดที่จะก่อให้เกิด
ความพึงพอใจต่อผูบ้ ริ โภค หากประเมินว่าผลิตภัณฑ์น้ นั มีมูลค่า (Value) และก่อให้เกิด
อรรถประโยชน์ (Utility) เหมาะสมกับราคาหรื อจานวนเงินที่จ่ายไป
2.1 ราคาผลิตภัณฑ์ หมายถึง โดยทัว่ ไปองค์กรธุรกิจจะกาหนดราคาจาหน่ายผลิตภัณฑ์โดยพิจารณา
จากต้นทุนการผลิตและต้นทุนการดาเนินงานขององค์กร ซึ่งในที่น้ ีรวมถึงต้นทุนในการกระจาย
ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริ มการตลาด ต้นทุนทางการตลาดด้านอื่นๆ และการกาหนดราคาจากอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนและความเสี่ ยงต่างๆ ทางธุรกิจอย่างรอบด้าน
2.2 การให้ส่วนลด หมายถึง เป็ นส่ วนที่ลดให้จากราคาที่ผขู ้ ายให้กบั ผูซ้ ้ือเพื่อให้ผซู ้ ้ือ
ส่งเสริ มการตลาด เช่น ส่วนลดปริ มาณ ส่วนลดการค้า ส่วนลดเงินสด ส่วนลดตามฤดูกาลการนา
สิ นค้าเก่ามาแลก ส่ วนลดให้สาหรับการส่ งเสริ มทางการตลาดและส่ วนยอมให้สาหรับการเป็ น
นายหน้า
3. การจัดจาหน่าย (Place)หมายถึง การนาสิ นค้าไปให้ถึงมือของลูกค้า โดยยึดหลักความมี
ประสิ ทธิภาพ ความถูกต้อง ความปลอดภัย และความรวดเร็ว วิธีขายหรื อกระจายสิ นค้าที่สามารถทา
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ให้เกิดผลกาไรมากที่สุด ต้องกระจายสิ นค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ซึงกิจกรรมที่ช่วยในการ
กระจาย สิ นค้า ประกอบด้วยการขนส่งการคลังสิ นค้าและการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง
4. การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) การโฆษณา (Advertising) เป็ นการสื่ อสารข้อมูลที่ไม่
ใช้บุคคล ซึ่งจะต้องเสี ย ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเป็ นการจูงใจเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การหรื อ
ความคิด การโฆษณาจึง ประกอบด้วยการติดต่อสื่ อสารโดยใช้สื่อ(Media) ส่วนใหญ่จะเป็ นการ
ติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มผูร้ ับ 19 ข่าวสารจานวนมาก(Mass selling) เป็ นการเสนอขายความคิดสิ นค้า
หรื อบริ การ ซึ่งอาจอยูใ่ น รู ปแบบการแจ้งข่าวสารการจูงใจให้เกิดความต้องการ หรื อการเตือนความ
ทรงจาสามารถระบุ ผูอ้ ุปถัมภ์รายการคือผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้าที่โฆษณาและผูอ้ ุปถัมภ์
รายการต้องเสี ยค่าใช้จ่าย สาหรับสื่ อโฆษณาการกาหนดวัตถุประสงค์ในการโฆษณา (Setting the
advertising objectives) วัตถุประสงค์ดา้ นการติดต่อสื่ อสาร (Communication objectives) เพื่อแจ้ง
ข่าวสาร(To inform) เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการ (To persuade) เพื่อเตือนความทรงจา (To
remind)
5.ด้านบุคคลากร (People) คือ การจัดการเกี่ยวกับคนหรื อพนักงานของธุรกิจ เพราะคนคือ
สิ่ งสาคัญอย่างมากในธุรกิจบริ การ เนื่องจาก ธุรกิจบริ การลูกค้าจะมีส่วนร่ วมระหว่างการใช้บริ การ
ทาให้พนักงานต้องมีการปฏิสัมพันธ์ลูกค้า ดังนั้นการคัดเลือกคนที่เหมาะสมจึงเป็ นส่ วนสาคัญใน
การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ต่างจากการขายสิ นค้า (Product) ที่ส่วนมาก “คน” จะไปเกี่ยวกับ
การผลิตและการบริ หารมากกว่า ไม่ได้เจอกับลูกค้าโดยตรงแบบธุรกิจบริ การ (Service)
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ(Physical Evidence) คือ สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่ลูกค้าที่มาใช้
บริ การต้องพบเจอ สาหรับ 7P ในส่วนของ สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ คือ การปรับปรุ งสิ่ งที่สามารถ
สัมผัสได้ดว้ ยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของลูกค้า ได้แก่ การมองเห็น การได้กลิ่น การได้ยนิ การรับรู ้รส
และความรู ้สึกทางร่ างกาย ได้แก่ Logo, ป้ายบอกข้อมูลของบริ การ, ป้ายบอกทาง, ลานจอดรถ, โต๊ะ
และเก้าอี้, ใบเสร็จ, การแต่งตัวของพนักงาน, เสี ยงรบกวน, กลิ่นภายในร้าน, ภูมิทศั น์รอบๆ, การ
ตกแต่งร้าน, สิ่ งแวดล้อมรอบๆร้าน, อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริ การ
7. ด้านกระบวนการ (process) คือ กระบวนการในการให้บริ การของธุรกิจ โดย 7P ในส่วน
ของ Process จะเกี่ยวกับทุกเรื่ องของ กลยุทธ์เกี่ยวกับขั้นตอนการทางาน อย่างเช่น ขั้นตอนการ
ให้บริ การ และมาตรฐานของการให้บริ การ เนื่ องจาก งานบริ การต้องมีข้นั ตอนการทางานเป็ น
มาตรฐานที่ชดั เจน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของพนักงาน โดยพนักงานที่ให้บริ การควรเข้าใจ
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ขั้นตอนการให้บริ การอย่างดี รู ้วา่ เริ่ มที่ตรงไหนและจบที่ตรงไหน การที่พนักงานคนหนึ่งทาแบบ
หนึ่ง และพนักงานอีกคนทาอีกแบบหนึ่ง จนทาให้บริ การแบบเดียวกันได้รับผลที่ต่างกัน จะทาให้
ลูกค้ารู ้สึกว่าเป็ นบริ การที่ไม่มีความสม่าเสมอซึ่งส่ งผลโดยตรงต่อความเชื่อมัน่ และการกลับมาใช้
บริ การ
ส่ วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสินใจ
กระบวนการตัดสิ นใจของผู้บริโภค (Decision Process)แม้ผบู ้ ริ โภคจะมีความแตกต่างกัน มีความ
ต้องการแตกต่างกันแต่ผูบ้ ริ โภคจะมีรูปแบบการตัดสิ นใจซื้อที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้อ แบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1.การตระหนักถึงปัญหาหรื อความต้องการ (Problem or Need Recognition)
ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู ้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็ นอุดมคติ ( Ideal) คือ สภาพที่เขา
รู ้สึกว่าดีต่อตนเอง และเป็ นสภาพที่ปรารถนากับสภาพที่เป็ นอยูจ่ ริ ง (Reality) ของสิ่ งต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง จึงก่อให้เกิดความต้องการที่จะเติมเต็มส่ วนต่างระหว่างสภาพอุดมคติกบั สภาพที่เป็ น
จริ ง โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันไป ซึ่งสามารถสรุ ปได้วา่ ปัญหาของ
ผูบ้ ริ โภคอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุ ต่อไปนี้
1.1 สิ่ งของที่ใช้ อยู่เดิมหมดไป เมื่อสิ่ งของเดิมที่ใช้ในการแก้ปัญหาเริ่ มหมดลง จึงเกิดความต้องการ
ใหม่จากการขาดหายของสิ่ งของเดิมที่มีอยู่ ผูบ้ ริ โภคจึงจาเป็ นต้องการหาสิ่ งใหม่มาทดแทน
1.2 ผลของการแก้ ปัญหาในอดีตนาไปสู่ ปัญหาใหม่ เกิดจากการที่การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งใน
อดีตอาจก่อให้เกิดปั ญหาตามมา เช่น เมื่อสายพานรถยนต์ขาดแต่ไม่สามารถหาสายพานเดิมได้ จึง
ต้องใช้สายพานอื่นทดแทนที่ไม่ได้มาตรฐาน ทาให้รถยนต์เกิดเสี ยงดัง จึงต้องไปหาสเปรย์มาฉีด
สายพานเพื่อลดการเสี ยดทาน
2.การเสาะแสวงหาข้ อมูล (Search for Information)
เมื่อเกิดปั ญหา ผูบ้ ริ โภคก็ตอ้ งแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ
จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้
2.1 แหล่ งบุคคล ( Personal Search)เป็ นแหล่งข่าวสารที่เป็ นบุคคล เช่น ครอบครัว มิตรสหาย กลุ่ม
อ้างอิง ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรื อผูท้ ี่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว
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2.2 แหล่ งธุรกิจ ( Commercial Search)เป็ นแหล่งข่าวสารที่ได้ ณ.จุดขายสิ นค้า บริ ษทั หรื อร้านค้า
ที่เป็ นผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จาหน่าย หรื อจากพนักงานขาย
2.3 แหล่งข่าวทั่วไป ( Public Search)เป็ นแหล่งข่าวสารที่ได้จากสื่ อมวลชนต่างๆ เช่น โทรทัศน์
วิทยุ รวมถึงการสื บค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
2.4 จากประสบการณ์ ของผู้บริโภคเอง (Experimental Search)เป็ นแหล่งข่าวสารที่ได้รับจากการ
ลองสัมผัส ตรวจสอบ การทดลองใช้
3. การประเมินทางเลือก ( Evaluation of Alternative)
เมื่อผูบ้ ริ โภค ได้ขอ้ มูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสิ นใจเลือกทางที่ดีที่สุด
วิธีการที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรี ยบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของแต่ละสิ นค้าและคัดสรรในการที่จะตัดสิ นใจเลือกซื้อจากหลากหลายตรายี่หอ้ ให้เหลือ
เพียงตรายีห่ ้อเดียว อาจขึ้นอยู่กบั ความเชื่อนิยมศรัทราในตราสิ นค้านั้นๆ หรื ออาจขึ้นอยู่กบั
ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคที่ผา่ นมาในอดีตและสถานการณ์ของการตัดสิ นใจรวมถึงทางเลือกที่มีอยู่
ด้วยทั้งนี้ มีแนวคิดในการพิจารณา เพื่อช่วยประเมินแต่ละทางเลือก เพื่อให้ตดั สิ นใจได้ง่ายขึ้น
3.1 คุณสมบัติ (Attributes) และประโยชน์ของสิ นค้าที่ได้รับ (Benefit) คือ การพิจารณาถึง
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ และคุณสมบัติของสิ นค้าว่า สามารถทาอะไรได้บา้ งหรื อมีความสามารถแค่
ไหนผูแ้ ต่ละรายจะมองผลิตภัณฑ์วา่ เป็ นมวลรวมของลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผูบ้ ริ โภคจะ
มองลักษณะแตกต่างของลักษณะเหล่านี้วา่ เกี่ยวข้องกับตนเองเพียงใด และเขาจะให้ความสนใจมาก
ที่สุดกับลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของเขา
3.2 ระดับความสาคัญ (Degree of Importance) คือการพิจารณาถึงความสาคัญของคุณสมบัติ (
Attribute Importance) ของสิ นค้าเป็ นหลักมากกว่าพิจารณาถึงความโดดเด่นของสิ นค้า ( Salient
Attributes) ที่เราได้พบเห็น ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับลักษณะต่างๆของผลิตภัณฑ์ในระดับแตกต่าง
กันตามความสอดคล้องกับความต้องการของเขา
3.3 ความเชื่ อถือต่อตรายี่ห้อ (Brand Beliefs) คือการพิจารณาถึงความเชื่อถือต่อยีห่ อ้ ของสิ นค้า
หรื อภาพลักษณ์ของสิ นค้า (Brand Image) ที่ผบู ้ ริ โภคได้เคยพบเห็น รับรู ้จากประสบการณ์ในอดีต
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ผูบ้ ริ โภคจะสร้างความเชื่อในตรายีห่ ้อขึ้นชุดหนึ่งเกี่ยวกับลักษณะแต่ละอย่างของตรายีห่ ้อ ซึ่งความ
เชื่อเกี่ยวกับตรายีห่ ้อมีอิทธิพลต่อการประเมินทางเลือกของผูบ้ ริ โภค
3.4 ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินว่า มีความพอใจต่อสิ นค้าแต่ละยีห่ อ้ แค่ไหน
ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติในการเลือกตรา โดยผูบ้ ริ โภคจะกาหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่เขาต้องการแล้ว
ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการกับคุณสมบัติของตราต่างๆ
4. การตัดสินใจซื้อ ( Decision Marking)
โดยปกติแล้วผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูลและระยะเวลาในการตัดสิ นใจสาหรับผลิตภัณฑ์แต่
ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการข้อมูลมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการเปรี ยบเทียบ
นาน แต่บางผลิตภัณฑ์ผบู ้ ริ โภคก็ไม่ตอ้ งการระยะเวลาการตัดสิ นใจนาน
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ ( Post purchase Behavior)
หลังจากมีการซื้อแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะได้รับประสบการณ์ในการบริ โภค ซึ่งอาจจะได้รับความพอใจ
หรื อไม่พอใจก็ได้ ถ้าพอใจผูบ้ ริ โภคได้รับทราบถึงข้อดีต่างๆของสิ นค้าทาให้เกิดการซื้ อซ้ าได้หรื อ
อาจมีการแนะนาให้เกิดลูกค้ารายใหม่ แต่ถา้ ไม่พอใจ ผูบ้ ริ โภคก็อาจเลิกซื้อสิ นค้านั้นๆในครั้งต่อไป
และอาจส่ งผลเสี ยต่อเนื่องจากการบอกต่อ ทาให้ลูกค้าซื้อสิ นค้าน้อยลงตามไปด้วย
ส่ วนที่ 4 ประวัติบริษัท ไมเนอร์ อนิ เตอร์ เนชั่นแนล จากัด
The Pizza Company บริ หารงานโดยบริ ษทั The Minor Food Group จากัด (มหาชน) ซึ่ง
เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เล่อร์ , แดรี่ ควีน, เบอร์เกอร์ คิง, ไทย
เอ็กซ์เพรส, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, ริ เวอร์ไซด์ กริ ลล์ ฟิ ช และเบนิฮานา รวมถึงร้านอาหารที่อยูภ่ ายใต้
เครื อข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ จุดเริ่ มต้นของ The Pizza Company เริ่ มมาจากการซื้อลิขสิ ทธิ์ Pizza
Hut ของ Pepsi Co. จากผลการดาเนินงานที่ประสบความสาเร็จของ Pizza Hut ซึ่งเกิดจากการที่
บริ ษทั ดูแลและเอาใจใส่เน้นทางด้านพนักงาน ทาให้บริ ษทั แม่ขอลิขสิ ทธิ์คืนเพื่อนากลับไป
บริ หารงานเอง The Minor Food Group ที่เป็ นผูบ้ ุกเบิกตั้งแต่ตน้ เห็นว่ายังมีพนักงานที่มี
ความสามารถและต้องการจะอยูก่ บั บริ ษทั จึงตัดสิ นใจดาเนินกิจการต่อภายใต้แบรนด์ “The Pizza
Company” โดยสร้างแบรนด์ของตนเอง เพื่อผูบ้ ริ โภคชาวไทยในปี 2544 โดยใช้ประสบการณ์การ
ดาเนินงานเดิมที่มีอยูจ่ นทาให้ปัจจุบนั มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยูท่ ี่ 70% และ The Minor Food
Group กาลังขยายตลาดไปยังประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง
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ส่ วนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทิวาพร สาเนียงดี(2558)ได้ทาการศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกสั่งอาหาร
จาก เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงที่มีช่วงอายุระหว่าง 35-42ปี และมีรายได้อยูท่ ี่ระดับ 30,001
บาทขึ้นไป ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะภาพ โสด มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี อาชีพ
พนักงานเอกชนและมีรายได้เฉลี่ยอยูท่ ี่30,001 บาทขึ้นไป
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการสั่งอาหารโดยเฉลี่ยต่อคร้ังอยูท่ ี่
301-600 บาท มีจานวนผูบ้ ริ โภคโดยเฉลี่ยต่อคร้ังอยูท่ ี่ 3-4 คน โดยส่วนใหญ่จะจ่ายเป็ นเงินสด ใช้
ระยะเวลาจัดส่งอาหาร ต่ากว่า-30นาทีโดยคิดเป็ นร้อยละ 75.50 และพบว่าเหตุผลในการเลือกสั่ง
อาหาร เพราะมีโปรโมชัน่ ที่ดึงดูดใจและรองลงมาคือ ชื่นชอบในรสชาติโปรโมชัน่ ที่ชื่นชอบนั้นคือ
การซื้อ1 แถม 1 และนิยมสั่งอาหารผ่านทางโทรศัพท์มือถือมากที่สุด ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ไม่พบปัญหาจากการสั่งอาหารและรองลงมาคือเว็บไซต์ยากต่อการใช้งาน ส่ วนในภาพรวมของการ
ใช้บริ การออนไลน์น้ นั ผูต้ อบ แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านส่วนประสมทาง
การตลาด คือ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ ความสาคัญอยูท่ ี่ระดับสาคัญมากโดยเมื่อจาแนกและ
เรี ยงลาดับระดับคะแนนจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้ดงั นี้ดา้ นผลิตภัณฑ์ดา้ นลักษณะทางกายภาพ
ช่องทางการจัดจาหน่ายกิจกรรมส่งเสริ มการขาย และ กระบวนการราคาบุคลากร โดยเมื่อทาการ
ทดสอบสมมุติฐานทางด้านปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจทางด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันในภาพรวม
ณฐัชา จันทร์สุวรรณ(2559) ได้ทาการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารเดอะ
พิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค ผลการวิจยัพบว่าผูใ้ ช้บริ การส่วนใหญ่
เป็ นเพศชายอายุ 20-30 ปี มีอาชีพเป็ นนักเรี ยน/ นักศึกษา มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท มีการศึกษา
ระดับ ปริ ญญาตรี มีสถานภาพโสด และมีจานวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คน จากพฤติกรรม
ผูใ้ ช้บริ การที่มาใช้บริ การที่ร้านอาหารเดอะ พิซซ่าคอมปะนี
ผลการวิจยั พบว่า พบว่าผูต้ อบ แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริ การประมาณ
2-4 ครั้งต่อเดือน และส่ วนใหญ่ชอบรับประทานอาหารประเภทพิซซ่า โดยส่ วนใหญ่นิยมไปใช้
บริ การร้านอาหารเดอะพิซซ่าคอมปะนี ในวันเสาร์ในช่วงเวลา 16.01 น. – 19.00 น. โดยจะใช้บริ การ
อยูร่ ะยะเวลาประมาณ 1-2 ชัว่ โมง ซึ่งบุคคลที่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจคือครอบครัว ความพึง
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พอใจของผูใ้ ช้บริ การโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเรี ยงลาดับจาก มากไปน้อย คือด้านผลิตภัณฑ์
รองลงมาคือด้านการส่งเสริ มทางการตลาด ด้านกระบวนการ ให้บริ การ ด้านสถานที่ในการ
ให้บริ การ ด้านบุคลากร ด้านลักษณะกายภาพภายนอก
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนิ นการวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ เกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้าซีคอนบางแคกรุ งเทพมหานคร
โดยผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสุ่มตัวอย่าง
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การสร้างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การทดสอบเครื่ องมือ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ ผูท้ ี่เคยใช้บริ การร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่
ห้างสรรพสิ นค้าซีคอนบางแค กรุ งเทพมหานคร
2. ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เนื่องจากผูว้ ิจยั ไม่ทราบจานวนผูท้ ี่ใช้บริ การร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
ที่หา้ งซีคอนบางแค กรุ งเทพมหานคร ที่แน่นอนดังนั้นผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการกาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณแบบไม่ทราบจานวนประชากร โดยใช้สูตรกาหนดขนาดตัวอย่างของ
สูตร W.G.cochran (1953) ดังนี้
𝑛=𝑃 (1 − 𝑃) 𝑧 2
𝑒2

n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
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p คือ สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร
e คือ ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
Z คือ คะแนนมาตรฐานจากการคานวณระดับความเชื่อมัน่
ความเชื่อมัน่ 95 % คะแนนมาตรฐาน = 1.96
n=

0.5(1−0.5)1.962
0.052

= 384
โดยขนาดกลุ่มตัวอย่าง 384 คน โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับความคลาด
เลื่อนร้อยละ 5 เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลผูว้ ิจยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400
ตัวอย่าง
2. การสุ่ มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็ น (Probability Sampling ) โดยในการ
เลือกผูว้ ิจยั เลือกการสุ่ มแบบ การสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling ) การสุ่ม
ตามระดับชั้นต่างไม่เป็ นสัดส่ วน เป็ นการสุ่ มตัวอย่างที่ไม่เป็ นสัดส่ วนตามจานวนของประชากรใน
แต่ละชั้น ซึ่งผูว้ ิจยั จะเป็ นผูก้ าหนดสัดส่ วนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นเอง โดยไม่ได้คานวณหา
ตามสัดส่ วนของประชากรในแต่ละชั้น โดยสามารถคานวณหากลุ่มตัวอย่างได้ดงั นี้
ประชากรในเขต บางแค ปี 2562 มีจานวนทั้งหมด 193,491 คน โยแบ่งเป็ นแขวงได้ดงั นี้
แขวงบางแค

38,955 =

20 % =

80 คน

แขวงบางแคเหนือ

60,111 =

31 % =

124 คน

แขวงบางไผ่

39,996 =

21 % =

84 คน

แขวงหลักสอง

54,429 =

28 % =

112 คน

โดยสรุ ปได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน จาก 4 แขวงในเขตบางแค หลังจากได้จานวนประชากร
แล้วใช้การ การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ในการแจกแบบสอบถาม
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3. เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ เครื่ องมือที่ใช้สุ่มตัวอย่าง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ ิจยั ได้สร้าง
ขึ้นเพื่อเป็ นการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี
กรุ งเทพมหานคร ได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น โดยมี
ลักษณะคาถามปลายปิ ด ได้แก่ เพศ, อายุ, การศึกษา,สถานภาพ, อาชีพ และรายได้โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามสามารถเลือกคาตอบได้เพียงข้อเดียว
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่มีอิทธิพล
ต่อการใช้บริ การร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งซีคอนบางแค จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ประกอบ
ด้วย,ด้านผลิตภัณฑ์,ด้านราคา,ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย,ด้านการส่งเสริ มการขาย,ด้านบุคลากร
,ด้านลักษณะทางกายภาพ,ด้านกระบวนการ
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การตัดสิ นใจใช้บริ การร้าน เดอะ พิซซ่า
คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้าซีคอนบางแค
ซึ่งส่ วน 2 – 3 เป็ นแบบสอบถามที่มีลกั ษณะเป็ นมาตรฐานประเมินค่า 5 ระดับความคิดเห็น โดย
เรี ยงลาดับ จากระดับที่ 5 คือความสาคัญมากที่สุด ไปจนถึงระดับความสาคัญน้อยที่สุด คือระดับ 1
ดังนี้
5

หมายถึง

สาคัญมากที่สุด

4

หมายถึง

สาคัญมาก

3

หมายถึง

สาคัญปานกลาง

2

หมายถึง

สาคัญน้อย

1

หมายถึง

สาคัญน้อยที่สุด

การจัดชั้นหรื อเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสาหรับแต่ละรายการว่าอยูร่ ะดับใด ใช้วิธีการดังนี้
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อันตรภาค

=

พิสัย
จานวนระดับชัน

=

5−1

=

0.8

5

เกณฑ์กาหนดระดับค่าคะแนนเพื่อนามาจัดกลุ่ม โดยค่าเฉลี่ยของแต่ละรายการคือ นา
คะแนนทั้งหมดของแต่ละรายการมาหาคาเฉลี่ยแล้วนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์คะแนนเพื่อระบุวา่
รายการใดอยู่เกณฑ์ใดบ้างแบ่งเป็ นช่วงคะแนนดังนี้
ค่าเฉลี่ย

ความหมาย

4.21 – 5.00

ระดับความสาคัญมากที่สุด

3.41 – 4.20

ระดับความสาคัญมาก

2.16 – 3.40

ระดับความสาคัญปานกลาง

1.81 – 2.60

ระดับความสาคัญน้อย

1.00 – 1.80

ระดับความสาคัญน้อยที่สุด

5. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
สถิติสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การ
ร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้าซีคอนบางแค กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่อใช้ในการพรรณนาข้อมูลตัวแปรด้านต่าง ๆ
2.เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย โดยใช้สูตร t-test Independent Sample
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2549) ดังนี้
t=

x̅1−x̅2
2

2

s
s
√ 1 + 2
n1 n1
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เมื่อ

t

แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t-distribution

x1 , x2
s12 , s22
ตามลาดับ
n1 , n2
df

แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที 1 และที่ 2 ตามลาดับ
แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และที่ 2
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มที่ 1 และที่ 2 ตามลาดับ

แทน ชั้นแห่งความเป็ นอิสระ (n1 + n2 − 2 )

3. สมมติฐานข้อ 2, 3, 4, 5, และข้อ 6 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างที่
มากกว่า 2 กลุ่ม วิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้สูตรค่า One-way Analysis of Variance/ ANOV
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2549) ดังนี้

F=

เมื่อ

F

MSb
MSw

แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F-Distribution

MSb แทน ค่าแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
MSw แทน ค่าแปรปรวนภายในกลุ่ม
df

แทน ใช้แห่งความอิสระ ได้แก่ระหว่างกลุ่ม (k-1) ภายใน (n-k)

k

แทน จานวนกลุ่มของตัวอย่างที่นามาทดสอบสมมติฐาน

n

แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

กรณีพบว่าความแตกต่างมีนยั สาคัญทางสถิติจะทาการตรวจสอบ ความแตกต่างเป็ นรายคู่ ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.5 หรื อระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้สูตรตามวิธี Fisher’s Least Significant
Difference (LSD) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2545) ดังนี้
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LSD =

โดย

ta
1
1
n − k √MSE [ = ]
2
ni nj

ni ≠ nj
dfw = n-k

เมื่อ

LSD

แทน ผลต่างนัยสาคัญที่คานวณได้สาหรับกลุ่ม ตัวอย่างกลุ่มที่ i และ j

MSE แทน ค่าความแปรปรวนในกลุ่ม Mean Square Error (MSw )
k

แทน จานวนกลุ่มของตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ

n

แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

a

แทน ค่าความเชื่อมัน่

4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ใช้ Multiple Regression Analysis เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ที่
ห้างสรรพสิ นค้าซีคอน บางแค สูตรการหา Multiple Regression Analysis (MRA)
Y=β_0 〖+β〗_1 x_1+β_2 x_2+⋯+β_(k ) x_k+e
เมื่อ
Y คือ ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
X คือ ตัวแปรพยากรณ์ (Independent Variable)
β_0 คือ ส่วนตัดแกน Y
β_(1 ),β_2,…β_k คือ สัมประสิ ทธิการถดถอยเชิงเส้น
K คือ จานวนตัวแปรพยากรณ์
e คือ ค่าความคลาดเคลื่อน
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6. การทดสอบเครื่ องมือ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ได้ดาเนินการใน 2 ลักษณะ 1. การตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้ อหา (Content Validity) และ 2. การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ขั้นตอนในการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ มีดงั นี้
5.1. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถาม
นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อทาการทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่สร้างขึ้น ว่ามีความถูกต้อง
ตามตัวแปรที่ตอ้ งการหรื อไม่ จากนั้นรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ดชั นี
ความสอดคล้องระหว่างรายการข้อคาถามกับวัตถุประสงค์การวิจยั ด้วยค่า IOC
5.2. การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิ ทธ์แอลฟาครอนบาค
(Cronbach’s Coefficient) ซึ่งนามาใช้ในการวัดค่าความเชื่อมัน่ อย่างแพร่ หลายวิธีหนึ่ง โดยใช้
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการวิเคาะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ของการวัดค่าสัมประสิ ทธ์แอลฟาควรมีค่า
ในระดับ .70 ขึ้นไป ก็ถือเป็ นค่าที่ยอมรับได้ในกรณี ที่เป็ นวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research)
(Hair, Black, Babin,Anderson & Tatham, 2006)
ในการตรวจสอบความเที่ยงผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบความเที่ยงทั้งข้อมูลทดลองใช้ (n = 40) และ
ข้อมูลที่เก็บจริ งจากผูใ้ ช้บริ การร้านอาร้านอาหารยาโยอิ สาขาซีคอน บางแค (n = 400)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั นี้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
ที่ห้างสรรพสิ นค้า ซีคอน บางแค กรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวมรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 403 คน และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ผลการ
วิเคราะห์เป็ นดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์จานวนและร้อยละของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
4.2 ผลการวิเคราะห์ค่า เฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของปั จจัย ส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การและการตัดสิ นใจใช้บริ การ
4.3 ผลการวิเคราะห์ ด้วยสถิ ติ เ ชิ ง อนุ มาน ( Inferential Statistics) ซึ่ ง ได้แก่ ก ารวิ เคราะห์
สมมติฐานทั้ง 2 ข้อ โดยมีการใช้สถิติวิจยั ดังนี้
4.3.1 สมมุ ติ ฐ านข้อ ที่ 1 จะใช้ท ดสอบหาความแตกต่ า งค่ า ที ( t-test) และการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way-ANOVA)
4.3.2 สมมุติฐานข้อที่ 2 จะใช้สถิติหาความสัมพันธ์ของตัวแปร ด้วยวิธีวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุคูณ ( Multiple regression analysis )
4.1 ผลการวิเคราะห์จานวนและร้อยละของข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน(คน)
221
179
400
ตางรางที่ 4.1 จานวนร้อยละของข้อมูลเพศ

ร้ อยละ
55.3
44.8
100

จากตารางที่ 4.1 ผลการวิจยั พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมากที่สุด จานวน 221 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 55.4 และเพศหญิงจานวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.8 ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
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อายุ

จานวน(คน)

ร้ อยละ

อายุต่ากว่า 20 ปี

150

37.5

อายุ 21 – 30 ปี

195

48.8

อายุ 31 – 40 ปี

39

9.8

อายุ 41 - 50 ปี

9

2.3

อายุ 51 ปี ขึ้นไป

7

1.8

รวม

400

100

ตางรางที่ 4.2 จานวนร้อยละของอายุ
จากตารางที่ 4.2 พบว่ากลุ่มอายุที่มากที่สุดอยูใ่ นช่วงระหว่าง อายุ 21 – 30 ปี จานวน 195 คน
คิดเป็ นร้อยละ 48.9 รองลงมาคืออายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.6 รองลงมาคือ
ระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.5 รองลงมาช่วงอายุ 41 - 50 ปี จานวน 9 คน คิด
เป็ นร้อยละ 2.3 และอายุ 51 ปี ขึ้นไป จานวน 7 คน ร้อยละ 1.8 ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
ระดับการศึกษา

จานวน(คน)

ร้ อยละ

ต่ากว่าปริ ญญาตรี

136

34.0

ปริ ญญาตรี

246

61.5

สูงกว่าปริ ญญาตรี

18

4.5

รวม

400

100

ตางรางที่ 4.3 จานวนร้อยละของข้อมูลระดับการศึกษา
จากตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาพบว่าระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มที่มากที่สุดคือ ปริ ญญาตรี
จานวน 245 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.4 รองลงมาคือต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ
34.1 และสุดท้ายคือ สูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 18 คน คิดเป็ น 4.5 ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
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สถานภาพ
จานวน(คน)
โสด
336
สมรส
61
หม้าย / อย่าร้าง
3
รวม
400
ตางรางที่ 4.4 จานวนร้อยละของสถานภาพสมรส

ร้ อยละ
84
15.3
0.8
100

จากตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมากที่สุด จานวน 335 คน คิด
เป็ นร้อยละ 84 รองลงมาคือสมรส 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.3 และสถานภาพ หม้าย / อย่าร้าง 3 คน
คิดเป็ นร้อยละ0.8
อาชีพ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

4

1

ธุรกิจส่วนตัว

28

7

พนักงาน/บริ ษทั ลูกจ้างเอกชน

201

50.2

นักเรี ยน/นักศึกษา

166

41.6

พ่อบ้าน / แม่บา้ น

1

0.3

รวม

400

100

ตารางที่ 4.5 จานวนร้อยละของข้อมูลอาชีพ
จากตารางที่ 4.5 การศึกษาพบว่าส่วนกลุ่มอาชีพที่มากที่สุดคือ พนักงาน/บริ ษทั ลูกจ้าง
เอกชน จานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.1 รองลงมาคือ นักเรี ยน/นักศึกษาจานวน 166 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 41.6 รองลงมาคือธุรกิจส่วนตัวจานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7 รองลงมาคือ ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1 และ น้อยที่สุดคือ พ่อบ้าน / แม่บา้ น จานวน 1 คน คิด
เป็ นร้อยละ 0.3 ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
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ระดับรายได้ต่อเดือน

จานวน (คน)

ร้ อยละ

รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท

163

40.8

รายได้ 10,001 – 20,000 บาท

171

42.8

รายได้ 20,001 – 30,000 บาท

50

12.5

รายได้ 30,001 - 50,000 บาท

10

2.5

รายได้มากกว่า 50,001 บาทขึ้น
ไป
รวม

6

1.5

400

100

ตารางที่ 4.6 จานวนร้อยละของข้อมูลระดับรายได้ต่อเดือน
จากตารางที่ 4.6 จากการศึกษาพบว่าระดับรายได้ ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มที่มีมากที่สุดคือ
ระดับรายได้ รายได้ 10,001 – 20,000 บาท จานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.8 รองลงมาคือ ระดับ
รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 163 คนคิดเป็ นร้อยละ 40.8 รองลงมาคือ ระดับรายได้ 20,001 –
30,000 บาท จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.5 รองลงมาคือ รายได้ 30,001 - 50,000 บาท จานวน
10 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.5 และลาดับน้อยที่สุดคือรายได้มากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป จานวน 6 คน คิด
เป็ นร้อยละ 1.5 ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
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4.2 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ ( Means) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) และระดับ
ความมีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจของของผู้ใช้ บริการร้ าน เดอะ พิซซ่ า คอมปะนี ที่ห้างสรรพสิ นค้ า ซี
คอน บางแค กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P)

̅
𝒙

S.D.

การแปลค่า

ด้านผลิตภัณฑ์
เมนูอาหารมีให้เลือกหลากหลาย

4.05

0.69

มาก

อาหารมีรสชาติอร่ อย

4.38

0.74

มากที่สุด

อาหารมีความสะอาดและได้มาตรฐาน

4.03

0.84

มาก

อาหารมีความสดใหม่เสมอ

4.02

0.82

มาก

0.44

มาก

รวม

4.12

ตางรางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์
จากตารางที่ 4.7 พบว่าค่าเฉลี่ย ( Means) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations)
และระดับความคิดเห็นในส่วนของของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ของผูใ้ ช้บริ การร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี อยูใ่ นระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.12 และเมื่อแยกพิจารณา
รายข้อแล้วพบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับ มาก เรี ยงลาดับ ดังนี้ อาหารมีรสชาติอร่ อย ค่าเฉลี่ย 4.38
เมนูอาหารมีให้เลือกหลากหลาย ค่าเฉลี่ย 4.05 อาหารมีความสะอาดและได้มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 4.03
และ อาหารมีความสดใหม่เสมอ ค่าเฉลี่ย 4.02 ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P)

̅
𝒙

S.D.

การแปลค่า

สิ นค้ามีราคาเหมาะสมกับขนาด ปริ มาณ และ
รสชาติ

3.90

0.77

มาก

ราคาอาหารถูกกว่าเมื่อเทียบกับร้านอื่นๆ

3.85

0.86

มาก

มีการแสดงราคาอาหารชัดเจน

4.03

0.81

มาก

รวม

3.92

0.62

มาก

ด้านราคา

ตางรางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านราคา
จากตารางที่ 4.8 พบว่าค่าเฉลี่ย ( Means) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations)
และระดับความคิดเห็นในส่วนของของปัจจัยด้านราคาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ ของผูใ้ ช้บริ การ
ร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนีที่หา้ งสรรพสิ นค้า ซีคอน บางแค อยูใ่ นระดับ มาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.92
และเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก เรี ยงตามลาดับได้ดงั นี้ มีการแสดง
ราคาอาหารชัดเจนค่าเฉลี่ย 4.03 สิ นค้ามีราคาเหมาะสมกับขนาด ปริ มาณ และรสชาติ 3.90 และ
ราคาอาหารถูกกว่าเมื่อเทียบกับร้านอื่นๆ ค่าเฉลี่ย 3.85ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P)

̅
𝒙

S.D.

การแปลค่า

พื้นที่ของร้านมีความเพียงพอในการรองรับลูกค้า

3.88

0.78

มาก

มีจานวนสาขาเพียงพอต่อการใช้บริ การ

4.08

0.84

มาก

มีทาเลใกล้บา้ น

3.91

0.85

มาก

มีที่จอดรถเพียงพอสะดวกสบาย

3.89

0.80

มาก

รวม

3.93

0.59

มาก

ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
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ตางรางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
จากตารางที่ 4.9 พบว่าค่าเฉลี่ย ( Means) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations)
และระดับความคิดเห็นในส่วนของปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของ
ผูใ้ ช้บริ การร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้า ซีคอน บางแค อยูใ่ นระดับ มาก ด้วย
ค่าเฉลี่ย 3.93 และเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเรี ยงตามลาดับดังนี้ มี
จานวนสาขาเพียงพอต่อการใช้บริ การค่าเฉลี่ย 4.21 มีที่จอดรถเพียงพอสะดวกสบาย ค่าเฉลี่ย 4.01
และ พื้นที่ของร้านมีความเพียงพอในการรองรับลูกค้า กับ มีทาเลใกล้บา้ น มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.00
ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P)

̅
𝒙

S.D.

การแปลค่า

4.02

0.72

มาก

มีการออกสื่ อโฆษณาที่เข้าถึงผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่อง 4.22

0.76

มากที่สุด

คูปองหรื อส่ วนลดในการสั่งอาหารที่ดึงดูดใจ

3.89

0.78

มาก

การทาโปรโมชัน่ ซื้อ 1 แถม 1

4.05

0.78

มาก

ด้านการส่ งเสริมการตลาด
มีการจัดโปรโมชัน่ ลดราคาเหมาะสมกับช่วง
เทศกาลต่างๆ

มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้รู้จกั หลากหลาย
4.13
0.69
มาก
ช่องทาง
4.06
0.49
มาก
รวม
ตางรางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดบริ การ
จากตารางที่ 4.10 พบว่าค่าเฉลี่ย ( Means) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations)
และระดับความคิดเห็นในส่วนของปัจจัยด้านการส่งเสริ มทางการตลาดบริ การมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้า ซีคอน บางแค อยูใ่ นระดับ
มาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.06 และเมื่อแยกพิจารณารายข้อแล้วพบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับ มาก เรี ยงลาดับดังนี้
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มีการออกสื่ อโฆษณาที่เข้าถึงผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย 4.22 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้รู้จกั
หลากหลายช่องทาง ค่าเฉลี่ย 4.21 การทาโปรโมชัน่ ซื้อ 1 แถม 1 ค่าเฉลี่ย 4.05 มีการจัดโปรโมชัน่
ลดราคาเหมาะสมกับช่วงเทศกาลต่างๆ ค่าเฉลี่ย 4.02 และ คูปองหรื อส่ วนลดในการสั่งอาหารที่
ดึงดูดใจ 3.89 ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P)

̅
𝒙

S.D.

การแปลค่า

พนักงานแต่งกายเรี ยบร้อย

4.03

0.71

มาก

พนักงานมีมารยาทในการให้บริ การ

4.22

0.83

มากที่สุด

พนักงานมีความกระตือรื อร้นและเอาใจใส่

3.90

0.82

มาก

พนักงานมีการให้คาแนะนาดี

3.96

0.85

มาก

ด้านบุคลากร

0.80
พนักงานมีการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี 4.00
4.02
0.57
รวม
ตางรางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านบุคลากร

มาก
มาก

จากตารางที่ 4.11 พบว่าค่าเฉลี่ย ( Means) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations)
และระดับความคิดเห็นในส่วนของปัจจัยด้านบุคลากรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การ
ร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้า ซีคอน บางแค อยูใ่ นระดับ มาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.02
และเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อแล้วพบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับ มาก เรี ยงลาดับได้ดงั นี้ พนักงานมี
มารยาทในการให้บริ การ ค่าเฉลี่ย 4.22 พนักงานแต่งกายเรี ยบร้อย ค่าเฉลี่ย 4.03 พนักงานมีการแก้ไข
ปัญหาให้ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี ค่าเฉลี่ย 4.00 พนักงานมีการให้คาแนะนาดี 3.96 และ พนักงานมีความ
กระตือรื อร้นและเอาใจใส่ 3.90 ตามลาดับจากมากไปหาน้อย

32

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P)

̅
𝒙

S.D.

การแปลค่า

ร้านมีความสวยงาม สะอาด และ ทันสมัย

3.97

0.80

มาก

อุปกรณ์ที่จดั วางบนโต๊ะอาหารมีความเป็ นระเบียบ

4.14

0.80

มาก

บรรยากาศภายในร้านดี เช่น มีความสว่างเพียงพอ

3.96

0.79

มาก

รู ปแบบการจัดโต๊ะและเก้าอี้มีความเหมาะสม

3.92

0.77

มาก

3.99

0.56

มาก

ด้านลักษณะทางกายภาพ

รวม

ตางรางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านลักษณะทางกายภาพ
จากตารางที่ 4.12 พบว่าค่าเฉลี่ย ( Means) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations)
และระดับความคิดเห็นในส่วนของปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ ของ
ผูใ้ ช้บริ การร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้า ซีคอน บางแค อยูใ่ นระดับ มาก ด้วย
ค่าเฉลี่ย 3.99 และเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับ มาก เรี ยงลาดับได้ดงั นี้
อุปกรณ์ที่จดั วางบนโต๊ะอาหารมีความเป็ นระเบียบ ค่าเฉลี่ย 4.14 ร้านมีความสวยงาม สะอาดและ
ทันสมัย ค่าเฉลี่ย 3.97 บรรยากาศภายในร้านดี เช่น มีความสว่างเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 3.96 และ รู ปแบบ
การจัดโต๊ะและเก้าอี้มีความเหมาะสม 3.92 ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P)

̅
𝒙

S.D.

การแปลค่า

ขั้นตอนการรับออเดอร์อาหารมีความรวดเร็ ว
ถูกต้อง

3.99

0.73

มาก

ขั้นตอนการทอนเงินมีความรวดเร็ วถูกต้อง

4.14

0.83

มาก

ขั้นตอนการออกใบเสร็ จมีความรวดเร็ วและถูกต้อง

3.94

0.76

มาก

มีวิธีการชาระเงินที่หลากหลายช่องทาง

3.96

0.82

มาก

รวม

4.00

0.58

มาก

ด้านกระบวนการให้ บริการ

ตางรางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านกระบวนการให้บริ การ
จากตารางที่ 4.13 พบว่าค่าเฉลี่ย ( Means) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations)
และระดับความคิดเห็นในส่วนของปัจจัยด้านกระบวนการให้บริ การมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของ
ผูใ้ ช้บริ การร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้า ซีคอน บางแค อยูใ่ นระดับ มาก ด้วย
ค่าเฉลี่ย 4.00 และเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อแล้วพบว่า ทุกข้ออยูใ่ นระดับ มาก เรี ยงตามลาดับดังนี้
ขั้นตอนการทอนเงินมีความรวดเร็ วถูกต้อง ค่าเฉลี่ย 4.14 ขั้นตอนการรับออเดอร์อาหารมีความ
รวดเร็วถูกต้อง ค่าเฉลี่ย 3.99 มีวิธีการชาระเงินที่หลากหลายช่องทาง ค่าเฉลี่ย 3.96 และ ขั้นตอนการ
ออกใบเสร็ จมีความรวดเร็วและถูกต้อง ค่าเฉลี่ย 3.94 ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P)

S.D.

̅
𝒙

การแปลค่า

ด้านผลิตภัณฑ์

4.12

0.44

มาก

ด้านราคา

3.92

0.62

มาก

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

3.93

0.59

มาก

ด้านการส่งเสริ มการตลาด

4.06

0.49

มาก

ด้านบุคลากร

4.02

0.57

มาก

ด้านลักษณะทางกายภาพ

3.99

0.56

มาก

ด้านกระบวนการให้บริ การ

4.00

0.58

มาก

รวม
4.06
0.42 มาก
ตารางที่4.14 การเปรี ยบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ ของ
ผูใ้ ช้บริ การร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้า ซีคอนบางแค เป็ นรายด้าน
จากตารางที่ 4.14 พบว่าค่าเฉลี่ย ( Means) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations)
และระดับความคิดเห็นในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) อยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ
ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย 4.12 ด้านการส่งเสริ มการตลาด ค่าเฉลี่ย 4.06 ด้านบุคลากร ค่าเฉลี่ย 4.02
ด้านกระบวนการให้บริ การ ด่าเฉลี่ย 4.00 ด้านลักษณะทางกายภาพ ค่าเฉลี่ย 3.99 ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ค่าเฉลี่ย 3.93 ด้าน และด้านราคา ค่าเฉลี่ย 3.92 ตามลาดับจากมากไปหาน้อย

35

̅
𝒙

S.D.

การแปลค่า

การจัดโปรโมชัน่ หรื อส่ วนลดที่น่าสนใจทาให้ท่าน
เกิดความต้องการที่จะมาใช้บริ การ

3.98

0.75

มาก

การโฆษณาสิ นค้าในโทรทัศน์หรื อกิจกรรม
ส่งเสริ มการตลาดทาให้เกิดความต้องการที่จะมาใช้
บริ การ

3.98

0.85

มาก

รวม

3.98

0.67

มาก

ด้ านการรับรู้ ถึงปัญหาและความต้ องการ

ตางรางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการรับรู ้ถึงปัญหาและความต้องการ
จากตารางที่ 4.15 พบว่าค่าเฉลี่ย ( Means) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations)
และระดับความคิดเห็นในส่วนของของปัจจัยด้านการรับรู ้ถึงปัญหาและความต้องการที่มีอิทธิพล
การตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งซีคอนบางแค กรุ งเทพมหานคร อยูใ่ น
ระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.98 และเมื่อแยกพิจารณารายข้อแล้วพบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับเท่ากันดังนี้
การจัดโปรโมชัน่ หรื อส่ วนลดที่น่าสนใจทาให้ท่านเกิดความต้องการที่จะมาใช้บริ การ ค่าเฉลี่ย 3.98
การโฆษณาสิ นค้าในโทรทัศน์หรื อกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดทาให้เกิดความต้องการที่จะมาใช้
บริ การ ค่าเฉลี่ย 3.98
ด้านการค้นหาข้อมูล

̅
𝒙

S.D.

การแปลค่า

ท่านได้มีการสอบถามจากบุคคลอื่นก่อนเข้ามาใช้
บริ การ

3.86

0.796

มาก

ท่านได้มีการสารวจจากข้อมูลข่าวสารบนสื่ อ
ออนไลน์ก่อนเข้ามาใช้บริ การ

3.92

0.859

มาก

รวม

3.88

0.64

มาก

ตางรางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการค้นหาข้อมูล
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จากตารางที่ 4.16 พบว่าค่าเฉลี่ย ( Means) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations)
และระดับความคิดเห็นในส่วนของของปัจจัยด้านการค้นหาข้อมูลที่มีอิทธิพลการตัดสิ นใจของ
ผูใ้ ช้บริ การร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งซีคอนบางแค กรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับมาก ด้วย
ค่าเฉลี่ย 3.88 และเมื่อแยกพิจารณารายข้อแล้วพบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับ มาก เรี ยงลาดับ ดังนี้ ท่านได้
มีการสารวจจากข้อมูลข่าวสารบนสื่ อออนไลน์ก่อนเข้ามาใช้บริ การ ค่าเฉลี่ย 3.92 และ ท่านได้มีการ
สอบถามจากบุคคลอื่นก่อนเข้ามาใช้บริ การ ค่าเฉลี่ย3.86 ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
ด้านการประเมินทางเลือกก่อนเข้าใช้บริ การ
S.D.
การแปลค่า
̅
𝒙
ท่านได้ตรวจสอบหรื อเปรี ยบเทียบกับร้านอื่นก่อน
เข้ามาใช้บริ การ

3.84

0.795

มาก

ท่านได้ตรวจสอบความสะดวกสบายในการเข้ามา
ใช้บริ การ เช่น เดินทางสะดวก หรื อ อยูใ่ น
ห้างสรรพสิ นค้าที่มีที่จอดรถเพียงพอ

4.11

0.794

มาก

รวม

3.97

0.65

มาก

ตางรางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการประเมินทางเลือกก่อนเข้าใช้บริ การ
จากตารางที่ 4.17 พบว่าค่าเฉลี่ย ( Means) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations)
และระดับความคิดเห็นในส่ วนของของปัจจัยด้านการประเมินทางเลือกก่อนเข้าใช้บริ การ ที่มี
อิทธิพลการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งซีคอนบางแค กรุ งเทพมหานคร
อยูใ่ นระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.97 และเมื่อแยกพิจารณารายข้อแล้วพบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับ มาก
เรี ยงลาดับ ดังนี้ ท่านได้ตรวจสอบความสะดวกสบายในการเข้ามาใช้บริ การ เช่น เดินทางสะดวก
หรื อ อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้าที่มีที่จอดรถเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 4.11 และ ท่านได้ตรวจสอบหรื อ
เปรี ยบเทียบกับร้านอื่นก่อนเข้ามาใช้บริ การ ค่าเฉลี่ย 3.84 ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
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ด้านการตัดสิ นใจใช้บริ การ

̅
𝒙

S.D.

การแปลค่า

ท่านตัดสิ นใจใช้บริ การเพราะชื่อเสี ยงของร้าน

3.89

0.781

มาก

ท่านตัดสิ นใจใช้บริ การเพราะมีการจัดโปรโมชัน่ ที่
ดึงดูดใจ

4.12

0.834

มาก

รวม

4.00

0.66

มาก

ตางรางที่ 4.18 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการตัดสิ นใจใช้บริ การ
จากตารางที่ 4.18 พบว่าค่าเฉลี่ย ( Means) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations)
และระดับความคิดเห็นในส่วนของของปัจจัยด้านการตัดสิ นใจใช้บริ การ ที่มีอิทธิพลการตัดสิ นใจ
ของผูใ้ ช้บริ การร้านเดอะพิซซ่ า คอมปะนี ที่หา้ งซีคอนบางแค กรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับมาก
ด้วยค่าเฉลี่ย 4.00 และเมื่อแยกพิจารณารายข้อแล้วพบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับ มาก เรี ยงลาดับ ดังนี้
ท่านตัดสิ นใจใช้บริ การเพราะมีการจัดโปรโมชัน่ ที่ดึงดูดใจ ต่าเฉลี่ย 4.12 ท่านตัดสิ นใจใช้บริ การ
เพราะชื่อเสี ยงของร้าน ค่าฉลี่ย 3.89 ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ

̅
𝒙

S.D.

การแปลค่า

ท่านจะแนะนาคนใกล้ชิดให้เข้ามาใช้บริ การ

3.83

0.813

มาก

อนาคตท่านจะกลับมาใช้บริ การร้านอีกครั้ง

4.15

0.796

มาก

รวม

3.99

0.67

มาก

ตางรางที่ 4.19 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ
จากตารางที่ 4.19 พบว่าค่าเฉลี่ย ( Means) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations)
และระดับความคิดเห็นในส่ วนของของปัจจัยด้านพฤติกรรมหลังการซื้อที่มีอิทธิพลการตัดสิ นใจ
ของผูใ้ ช้บริ การร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งซีคอนบางแค กรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับมาก
ด้วยค่าเฉลี่ย 3.99 และเมื่อแยกพิจารณารายข้อแล้วพบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับ มาก เรี ยงลาดับ ดังนี้
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อนาคตท่านจะกลับมาใช้บริ การร้านอีกครั้ง ค่าเฉลี่ย 4.15 และ ท่านจะแนะนาคนใกล้ชิดให้เข้ามาใช้
บริ การ ค่าเฉลี่ย 3.83 ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
การตัดสิ นใจ

̅
𝒙

S.D.

การแปลค่า

ด้านการรับรู ้ถึงปัญหาและความต้องการ

3.98

0.67

มาก

ด้านการค้นหาข้อมูล

3.88

0.64

มาก

ด้านการประเมินทางเลือกก่อนเข้าใช้บริ การ

3.97

0.65

มาก

ด้านการตัดสิ นใจใช้บริ การ

4.00

0.66

มาก

ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ

3.99

0.67

มาก

รวม

3.96

0.50

มาก

ตางรางที่ 4.20 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการตัดสิ นใจ
จากตารางที่ 4.20 พบว่าค่าเฉลี่ย ( Means) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations)
และระดับความคิดเห็นในส่วนของของปัจจัยด้านการตัดสิ นใจผูใ้ ช้บริ การร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี
ที่หา้ งซีคอนบางแค อยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ ด้านการตัดสิ นใจใช้บริ การ ค่าเฉลี่ย 4.00 ด้าน
พฤติกรรมหลังการซื้ อ ค่าเฉลี่ย 3.99 ด้านการรับรู ้ถึงปัญหาและความต้องการ ค่าเฉลี่ย 3.98 ด้านการ
ประเมินทางเลือกก่อนเข้าใช้บริ การ ค่าเฉลี่ย 3.97 และ ด้านการค้นหาข้อมูล ค่าเฉลี่ย 3.88 ตามลาดับ
จากมากไปหาน้อย
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4.3 ผลการวิเคราะห์ ด้วยสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์
สมมติฐานทั้ง 2 ข้อ โดยมีการใช้ สถิติวิจัยดังนี้
4.3.1 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับ
การศึกษาและรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่
ห้างสรรพสิ นค้า ซีคอน บางแค กรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจใช้บริ การร้าน เดอะ พิซ
ซ่า คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้า ซีคอน บางแค ในกรุ งเทพมหานคร ที่ไม่แตกต่างกัน
𝐻0 : ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจใช้ใช้บริ การร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
ที่หา้ งสรรพสิ นค้า ซีคอน บางแค ในกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจใช้บริ การใช้บริ การร้าน เดอะ พิซซ่า
คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้า ซีคอน บางแค ในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ตัวแปร

เพศ

จานวน

xˉ

S.D.

การตัดสิ นใจใช้บริ การร้าน

ชาย

221

3.88

0.36

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี

หญิง

179

4.07

0.61

t

Sig.

-3.691

0.000*

ตารางที่ 4.21 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างเพศกับการตัดสินใจ
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานี
บริ การน้ ามันบางจาก พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจใช้บริ การร้าน เดอะ พิซ
ซ่า คอมปะนี แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ 𝐻0 และยอมรับสมมติฐาน 𝐻1
สมมติฐานข้อที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้าน เดอะ พิซซ่า คอม
ปะนี แตกต่างกัน
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𝑯𝟎 : อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่
ห้างสรรพสิ นค้า ซีคอน บางแค ในกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
𝑯𝟏 : อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่
ห้างสรรพสิ นค้า ซีคอน บางแค ในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.22 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่ างระหว่ าอายุกบั การตัดสิ นใจ
แหล่งความแปรปรวน
SS
ระหว่างกลุ่ม
6.646
ภายในกลุ่ม
94.095
รวม
100.741
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

df
4
395
399

MS
1.662
0.238

F
6.975

Sig.
0.000*

จากตารางที่ 4.22 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุกบั การตัดสิ นใจใช้บริ การร้าน
เดอะ พิซซ่า คอมปะนีพบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเดอะ พิซซ่า
คอมปะนีแตกต่างกัน จึงปฏิเสธ 𝐻0 และยอมรับสมมติฐาน 𝐻1
เพื่อให้ทราบความแตกต่างระหว่างอายุกบั การตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี
ที่แตกต่างกัน โดยจาแนกตามอายุเป็ นรายคู่ โดยทาการทดสอบว่าคู่ใดมีการตัดสิ นใจใช้บริ การ
แตกต่างกันบ้าง ทาการทดสอบด้วยการเปรี ยบเทียบพหุคูณ ( Multiple Comparisons) โดยใช้วิธีการ
ทดสอบ LSD Test ตามตารางที่ 4.23 ดังต่อไปนี้
อายุ
อายุ ต่ากว่า 20 ปี
อายุ 20 - 30 ปี
อายุ 31 – 40 ปี
อายุ 41 - 50 ปี
อายุ 50 ปี ขึ้นไป
* p < 0.05

อายุ ต่ากว่า 20
ปี
-

อายุ 20 - 30
ปี
.07959
-

อายุ 31 – 40
ปี
.04882
-.03077
-

อายุ 41 - 50 ปี อายุ 50 ปี ขึน้
ไป
.42489*
.89314*
.34530*
.81355*
.37607*
.84432*
.46825
-
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จากตารางที่ 4.23 แสดงการเปรี ยบเทียบคู่อายุกบั การตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเดอะ พิซซ่า
คอมปะนีแตกต่างกัน ด้วยวิธี LSD ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน
ได้แก่ อายุ ต่ากว่า 20 ปี ,อายุ 20 - 30 ปี ,อายุ 31 – 40 ปี มีการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเดอะ พิซซ่า คอม
ปะนีมากกว่า อายุ 41 - 50 ปี และ อายุ 50 ปี ขึ้นไป
สมมติฐานข้อที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเดอะ
พิซซ่า คอมปะนีในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
𝐻0 : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเดอะ พิซซ่า คอม
ปะนีในกรุ งเทพมหานครและไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี
ในกรุ งเทพมหานครและแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.24 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างการศึกษากับการตัดสิ นใจ
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม

SS

df

MS

F

Sig

3.283

2

1.642

6.688

0.001*

ภายในกลุ่ม

97.457

397

.245

รวม

100.741

399

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการศึกษากับการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจใช้บริ การร้าน
เดอะ พิซซ่า คอมปะนีแตกต่างกัน จึงปฏิเสธ 𝐻0 และยอมรับสมมติฐาน 𝐻1
เพื่อให้ทราบความแตกต่างระหว่างการศึกษากับการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเดอะ พิซ ซ่า
คอมปะนีที่แตกต่างกัน โดยจาแนกตามการศึกษาเป็ นรายคู่ โดยทาการทดสอบว่าคู่ใดมีการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การแตกต่างกันบ้าง ทาการทดสอบด้วยการเปรี ยบเทียบพหุคูณ ( Multiple Comparisons) โดย
ใช้วิธีการทดสอบ LSD Test ตามตารางที่ 4.25 ดังต่อไปนี้
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ระดับการศึกษา

ต่ากว่าปริ ญญาตรี

ปริ ญญาตรี

สูงกว่าปริ ญญาตรี

ต่ากว่าปริ ญญาตรี

-

.19346*

.14265

ปริ ญญาตรี

-

-.05081

สูงกว่าปริ ญญาตรี

-

-

* p < 0.05
จากตารางที่ 4.25 แสดงการเปรี ยบเทียบคู่ระดับการศึกษากับการตัดสิ นใจใช้บริ การร้าน
เดอะ พิซซ่า คอมปะนีแตกต่างกันด้วยวิธี LSD ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่
จบการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี มากกว่าผูท้ ี่มี
ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี และสูงกว่าปริ ญญาตรี
สมมติฐานข้อที่ 1.4 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเดอะ
พิซซ่า คอมปะนีแตกต่างกัน
𝐻0 : สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเดอะ พิซซ่า คอม
ปะนีในกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเดอะ พิซซ่า คอม
ปะนีในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.26 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างสถานภาพสมรสกับการตัดสิ นใจ
แหล่งความแปรปรวน
SS
ระหว่างกลุ่ม
.477
ภายในกลุ่ม
100.264
รวม
100.741
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

df
2
397
399

MS
.238
.253

F
.944

Sig
.390

จากตารางที่ 4.26 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานี
บริ การน้ ามันบางจากไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ 𝐻1 และยอมรับสมมติฐาน 𝐻0
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สมมติฐานข้อที่ 1.5 อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเดอะ พิซซ่า คอม
ปะนีในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
𝐻0 : อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานีบริ การร้านเดอะ พิซซ่า คอม
ปะนีในกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานีบริ การร้านเดอะ พิซซ่า คอม
ปะนีในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน

ตารางที่ 4.27 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่าอาชีพกับการตัดสิ นใจ
แหล่งควาแปรปรวน

SS

df

MS

F

ระหว่างกลุ่ม

5.672

4

1.418

ภายในกลุ่ม

95.069

395

.241

100.741

399

รวม

Sig
5.892

.000*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.27 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเดอะ
พิซซ่า คอมปะนีแตกต่างกัน จึงปฏิเสธ 𝐻0 และยอมรับสมมติฐาน 𝐻1
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เพื่อให้ทราบความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเดอะ พิซซ่า คอม
ปะนีที่แตกต่างกัน โดยจาแนกตามอาชีพเป็ นรายคู่ โดยทาการทดสอบว่าคู่ใดมีการตัดสิ นใจใช้
บริ การแตกต่างกันบ้าง ทาการทดสอบด้วยการเปรี ยบเทียบพหุคูณ ( Multiple Comparisons) โดยใช้
วิธีการทดสอบ LSD ตามตารางที่ 4.28 ดังต่อไปนี้
อาชีพ

1.ข้าราชการ 2. ธุรกิจ
/รัฐวิสาหกิจ ส่วนตัว

3.พนักงาน /
ลูกจ้าง
บริ ษทั เอกชน

4.
5.
นักเรี ยน / พ่อบ้าน/
นักศึกษา แม่บา้ น

1.ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

-

.01667

-.04502

-.24512

.47500

-

-.06169

-.26179*

.45833

-

-.20010*

.52002*

-

.72012*

2. ธุรกิจส่วนตัว
3. พนักงาน / ลูกจ้าง
บริ ษทั เอกชน
4. นักเรี ยน / นักศึกษา
5. พ่อบ้าน/แม่บา้ น

-

* p < 0.05
จากตารางที่ 4.28 แสดงการเปรี ยบเทียบคู่อาชีพกับการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเดอะ พิซซ่า
คอมปะนีแตกต่างกัน ด้วยวิธี LSD ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่เป็ น นักเรี ยน
/ นักศึกษา จะมีการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนีมากกว่าผูท้ ี่มีอาชีพ พนักงาน /
ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน ธุรกิจส่วนตัว ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ และ พ่อบ้าน/แม่บา้ น
สมมติฐานข้อที่ 1.6 รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเดอะ
พิซซ่า คอมปะนีในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
𝐻0 : รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเดอะ พิซซ่า
คอมปะนีในกรุ งเทพมหานครและไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเดอะ พิซซ่า
คอมปะนีในกรุ งเทพมหานครและแตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.29 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการ
ตัดสิ นใจ
แหล่งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig

ระหว่างกลุ่ม

1.298

4

.325

1.289

.274

ภายในกลุ่ม

99.443

395

.252

รวม

100.741

399

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.29 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเดอะ
พิซซ่า คอมปะนีไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ 𝐻1 และยอมรับสมมติฐาน 𝐻0
ตารางที่ 4.30 วิเคราะห์สมการเชิงถดถอย ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้าซีคอนบางแค
การตัดสินใจใช้ บริการร้ านเดอะ พิซซ่ า คอมปะนี
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
B

Std.
Error

Beta

t

Sig

(Constant)

0.547

0.173

3.162

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ( Product)

0.061

0.046

0.054

1.321

0.187

ปัจจัยด้านราคา ( Price)

0.038

0.036

0.048

1.045

0.297

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ( Place)

0.064

0.038

0.075

1.660

0.098

ปัจจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด ( Promotion)

0.106

0.046

0.104

2.278

0.023*

ปัจจัยด้านบุคลากร ( People)

0.170

0.046

0.195

3.730

0.000*

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ( Physical Evidence)

0.198

0.042

0.222

4.758

0.000*

ปัจจัยด้านกระบวนการ ( Process)

0.216

0.043

0.249

5.005

0.000*
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𝑅 2 = 0.578 SEE = 0.32628 F = 79.184*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.30 พบว่า ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัว
ร่ วมกันอธิบายความผันแปรของการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี กรุ งเทพมหานคร
ได้ร้อยละ 57.80 โดยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ได้
ดีที่สุดคือ ด้านกระบวนการ ( Beta = 0.249) ด้านลักษณะทางกายภาพ ( Beta = 0.222) ด้านบุคลากร
( Beta = 0.195) และ ด้านการส่งเสริ มการตลาด ( Beta = 0.104) ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาเรื่ อง เรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การร้าน
เดอะพิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้าซีคอนบางแคกรุ งเทพมหานคร
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 ข้ อมูลเบื้องต้ นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาข้อมูลปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ ง
สรรพสิ นค้า ซีคอนบางแค กรุ งเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 221 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 55.3 อายุ มีอายุอยูใ่ นช่วงระหว่าง อายุ 21 – 30 ปี จานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.8 และ
ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี จานวน 246 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.5 มีสถานภาพโสด 336 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 84 มีอาชีพเป็ น พนักงาน/บริ ษทั ลูกจ้างเอกชน จานวน 201 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.2 และ
ระดับรายได้ 10,001 – 20,000 บาท จานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.8 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย
ส่วนบุคคลซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ ระดับรายได้ต่อเดือน ที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้า ซี
คอน บางแค กรุ งเทพมหานคร
5.1.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ ของผูใ้ ช้บริ การร้าน
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้า ซีคอนบางแค กรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ ของ
ผูใ้ ช้บริ การร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้า ซีคอนบางแค มากที่สุด คือ ด้าน ด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ด้านช่องทางจัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ด้านการส่งเสริ ม
การตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.93 และด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ตามลาดับ
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ตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัว ร่ วมกันอธิบายความผันแปรของการตัดสิ นใจผูใ้ ช้บริ การร้านเดอะ
พิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้า ซีคอนบางแค ได้ร้อยละ 57.80 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้าซีคอนบางแคกรุ งเทพมหานคร
คือ ปัจจัยด้าน กระบวนการ ( β = 0.249 ) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ( β = 0.222 ) ปัจจัยด้าน
บุคลากร ( β = 0.195) และปัจจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด ( β = 0.104 ) โดยมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีอานาจในการทานายการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอยูใ่ นรู ปแบบ
สมการดังนี้
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
1. ปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพและอาชีพ พบว่า
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี
ที่หา้ งสรรพสิ นค้าซีคอนบางแค กรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ศตพร กรรมสิ ทธิ์ (2561) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ ของผูบ้ ริ โภคเปรี ยบเทียบระหว่าง พิซซ่าฮัท และ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ใน
เขตจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวใว้วา่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ในเขตจังหวัดปทุมธานี
2. ผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจใช้บริ การ ร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้า ซีคอนบาง
แค กรุ งเทพมหานคร
ด้านส่ งเสริ มการตลาดในระดับความสาคัญมาก เนื่ องจาก การจัดโปรโมรชัน่ ต่างๆดึงดูด
ความสนใจให้กบั ลูกค้าเช่น การโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆเช่นช่องทางออนไลน์ ผ่านสื่ อโซเชียล
หรื อการจัดโปรโมชัน่ เหมาะสมกับช่วงเทศกาล และมีคูปองดึงดูดใจ โดยเฉพาะการจัดโปรโมชัน่
ซื้อ 1 แถม 1 ที่ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากดึดูดใจลูกค้า
ปัจจัยด้านบุคลากรในระดับความสาคัญมาก เนื่องจาก พนักงานมีการแต่งการเรี ยบร้อย และ
มีความกระตือรื อร้นในการเอาใจใส่ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีทาให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจในการเข้ามาใช้บริ การ
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ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพในระดับความสาคัญมาก เนื่องจากบรรยากาศของร้านมี
ความสะอาด สวยงาม และทันสมัย มีแสงสว่างเพียงพอ และประกอบกับอุปกรณ์ที่จดั วางบนโต๊ะ
อาหารมีความเป็ นระเบียบ รู ปแบบการจัดโต๊ะและเก้าอี้มีความเหมาะสม
ปัจจัยด้านกระบวนการในระดับความสาคัญมาก เนื่ องจาก ขั้นตอนการรับออเดอร์อาหารมี
ความรวดเร็ วถูกต้องหลังจากที่เข้าไปใช้บริ การทาให้ลูกค้าไม่ตอ้ งรอนาน สามารถสอบถาม
เมนูอาหารได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงขั้นตอนการทอนเงิน และการชาระเงินหลากหลายช่องทางทา
ให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบาย
ผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธันยพร ตูจ้ ินดา (2562) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ ศูนย์บริ การโตโยต้า เค.มอเตอร์ สาขาเพชรเกษม ได้กล่าวใว้วา่
ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริ การมีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บริ การ ศูนย์บริ การโตโยต้า เค.มอเตอร์ สาขาเพชรเกษม
5.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่ องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การร้านเดอะพิซซ่า คอม
ปะนี ที่หา้ งสรรพสิ นค้าซีคอนบางแคกรุ งเทพมหานคร
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งนี้
1. ด้านอาหารมีรสชาติอร่ อย พบว่า อยูใ่ นระดับที่มากที่สุด เพราะฉะนั้น ควรมีการพัฒนา
รสชาติอาหารและต้องมีการควบคุมมาตรฐานคุณภาพของอาหารให้มีความสด สะอาด ปลอดภัย
เพื่อให้อาหาร มีคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจผูใ้ ช้บริ การ
2. ด้านการส่งเสริ มการตลาด พบว่าการจัดรายการส่งเสริ มการขายด้วยการแจกคูปอง
ส่วนลดพิเศษ หรื อแถมฟรี เมนูอาหารให้กบั ลูกค้า การโฆษณาทางหนังสื อพิมพ์และโทรทัศน์
นอกจากนี้ควรมีการมุ่งเน้นในเรื่ องสื่ อ ณ จุดขาย ได้แก่ป้ายโฆษณาในร้านและนอกร้านและพัฒนา
ศักยภาพในการให้คาแนะนาแก่ลูกค้าในการจูงใจให้เกิดการซื้อ ณ จุดขาย
3. ควรปรับปรุ งให้มีราคาเหมาะสมกับปริ มาณอาหาร ควรกาหนดราคาตามกาลังของ
ผูใ้ ช้บริ การเป็ นสาคัญและเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด
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4. ทางด้านผูป้ ระกอบธุรกิจควรมีการอบรมพนักงานขายให้มี ความชานาญ และให้ขอ้ มูล
ความรู ้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการบริ การให้กบั พนักงานขายอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้พนักงานสามารถ
ปฏิบตั ิงานและแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างดี
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยทางการตลาดและการกลับมาใช้บริ การซ้ าของลูกค้าร้านอาหาร
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ในพื้นที่อื่นๆ เช่นเรื่ องความภักดีต่อตราสิ นค้า เพื่อเปรี ยบเทียบปัจจัยทางการ
ตลาดในแต่ละพื้นที่และใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิ ทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผูป้ ระกอบการ รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ
2. ควรมีการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่มีผลต่อการกลับมาใช้บริ การซ้ าของลูกค้า
ร้านอาหารเดอะ พิซซ่า คอมปะนีที่หา้ งสรรพสิ นค้า ซีคอนบางแค เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับกล
ยุทธ์ทางการตลาด
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
แบบสอบถามเรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ที่
ห้างสรรพสิ นค้าซีคอนบางแค กรุ งเทพมหานคร
แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ข้อมูลของจะถูกนาไปใช้เฉพาะทางด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาเท่านั้น
...........................................................
ส่ วนที่ 1 สถานภาพส่ วนบุคคล
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย
1. เพศ
□ 1.ชาย

ลงไปในช่ อง □ เพียง 1 ช่ อง ตามความเป็ นจริง
□ 2.หญิง

2. อายุ
□ 1. ต่ากว่า 20 ปี
□ 3. 31 – 40 ปี
□ 5. 50 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา

□ 2. 20 - 30 ปี
□ 4. 41 - 50 ปี

□ 1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
□ 3. สูงกว่าปริ ญญาตรี
4.สถานภาพ

□ 2. ปริ ญญาตรี

□ 1.โสด
□ 3. หม่าย/อย่าร้าง

□ 2.สมรส
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5. อาชีพ
□ 1.ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
□ 3. พนักงาน / ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน
□ 5. พ่อบ้าน/แม่บา้ น
6. ระดับรายได้ต่อเดือน
□ 1. รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท
□ 3. รายได้ 20,001 – 30,000 บาท
□ 5.รายได้มากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป

□ 2. ธุรกิจส่วนตัว
□ 4. นักเรี ยน / นักศึกษา

□ 2. รายได้ 10,001 – 20,000 บาท
□ 4. รายได้ 30,001 - 50,000 บาท

ส่ วนที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีพลต่อพฤติกรรมการใช้ บริการร้ านเดอะพิซซ่ าคอม
ปะนี ที่ห้างซีคอนบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย

ลงไปในช่ องระดับความพึงพอใจของท่านเพียงคาตอบเดียว
คาถาม

ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ข้อ

7

ด้านผลิตภัณฑ์
เมนูอาหารมีให้เลือกหลากหลาย

8

อาหารมีรสชาติอร่ อย

9

อาหารมีความสะอาดและได้มาตรฐาน

10 อาหารมีความสดใหม่เสมอ
ด้านราคา
สิ นค้ามีราคาเหมาะสมกับขนาด ปริ มาณ และ
11
รสชาติ
12 ราคาอาหารถูกกว่าเมื่อเทียบกับร้านอื่นๆ
13 มีการแสดงราคาอาหารชัดเจน
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คาถาม
ข้อ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
พื้นที่ของร้านมีความเพียงพอในการรองรับลูกค้า
มีจานวนสาขาเพียงพอต่อการใช้บริ การ
มีทาเลใกล้บา้ น
มีที่จอดรถเพียงพอสะดวกสบาย
ด้านการส่ งเสริมการตลาด
มีการจัดโปรโมชัน่ ลดราคาเหมาะสมกับช่วง
เทศกาลต่างๆ
มีการออกสื่ อโฆษณาที่เข้าถึงผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่อง
คูปองหรื อส่ วนลดในการสั่งอาหารที่ดึงดูดใจ
การทาโปรโมชัน่ ซื้อ 1 แถม 1
มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้รู้จกั หลากหลาย
ช่องทาง
ด้ านบุคลากร
พนักงานแต่งกายเรี ยบร้อย
พนักงานมีมารยาทในการให้บริ การ
พนักงานมีความกระตือรื อร้นและเอาใจใส่
พนักงานมีการให้คาแนะนาดี
พนักงานมีการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ร้านมีความสวยงาม สะอาด และ ทันสมัย
อุปกรณ์ที่จดั วางบนโต๊ะอาหารมีความเป็ นระเบียบ
บรรยากาศภายในร้านดี เช่น มีความสว่างเพียงพอ
รู ปแบบการจัดโต็ะและเก้าอี้มีความเหมาะสม

5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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คาถาม
ข้อ
32

33
34
35

5
4 3
2
1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ด้านกระบวนการให้ บริการ
ขั้นตอนการรับออเดอร์อาหารมีความรวดเร็ ว
ถูกต้อง
ขั้นตอนการทอนเงินมีความรวดเร็ วถูกต้อง
ขั้นตอนการออกใบเสร็ จมีความรวดเร็ วและถูกต้อง
มีวิธีการชาระเงินที่หลากหลายช่องทาง

ส่ วนที่ 3 กระบวนการตัดสิ นใจของผู้ใช้ บริการร้ าน เดอะ พิซซ่ า คอมปะนี ที่ห้างสรรพสิ นค้ าซีคอน
บางแค กรุงเทพมหานคร
กรุณาทาเครื่ องหมาย ✓ ลงใน ( ) หน้ าข้อความที่ท่านต้องการเลือก ให้ ตรงกับความเป็ นจริงและ
ความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด
ข้อ

36

37

38

คาถาม

การตระหนักถึงความต้องการ
การจัดโปรโมชัน่ หรื อส่ วนลดที่น่าสนใจทาให้
ท่านเกิดความต้องการที่จะมาใช้บริ การ
การโฆษณาสิ นค้าในโทรทัศน์หรื อกิจกรรม
ส่งเสริ มการตลาดทาให้เกิดความต้องการที่จะมา
ใช้บริ การ
การค้ นหาข้ อมูล
ท่านได้มีการสอบถามจากบุคคลอื่นก่อนเข้ามาใช้
บริ การ

5
4
มาก มาก
ที่สุด

3
2
1
ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ที่สุด
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ข้อ

คาถาม

39

ท่านได้มีการสารวจจากข้อมูลข่าวสารบนสื่ อ
ออนไลน์ก่อนเข้ามาใช้บริ การ
ด้านการประเมินทางเลือกก่อนเข้าใช้ บริการ
ท่านได้ตรวจสอบหรื อเปรี ยบเทียบกับร้านอื่นก่อน
เข้ามาใช้บริ การ
ท่านได้ตรวจสอบความสะดวกสบายในการเข้ามา
ใช้บริ การ เช่น เดินทางสะดวก หรื อ
อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้าที่มีที่จอดรถเพียงพอ
ด้านการตัดสินใจใช้ บริการ
ท่านตัดสิ นใจใช้บริ การเพราะชื่อเสี ยงของร้าน
ท่านตัดสิ นใจใช้บริ การเพราะมีการจัดโปรโมชัน่ ที่
ดึงดูดใจ
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ
ท่านจะแนะนาคนใกล้ชิดให้เข้ามาใช้บริ การ
อนาคตท่านจะกลับมาใช้บริ การร้านอีกครั้ง

40

41

42
43
44
45

5
4 3
2
1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

*** ขอบพระคุณที่ท่านกรุ ณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ***
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