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บทที่ 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

สภาวะสังคมไทยในปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัสูงท่ีผูค้นตอ้งด าเนินชีวิตกนัอยา่งเร่งรีบมาก ขึ้น

เป็นผลมาจากการขยายตวัของเศรษฐกิจท าให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองเปล่ียนไปจากเดิมค่อน 

ขา้งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีตอ้งการอาหารท่ีรับประทานง่าย สะดวก 

รวดเร็ว รวมถึงการรับเอามาของวฒันธรรมตะวนัตกในการบริโภคอาหารรับประทานด่วน ท่ี

สามารถ เขา้ไปสั่งซ้ือและไดรั้บประทานทนัทีเพื่อตอบสนองการใชชี้วิตท่ีเร่งรีบของในสังคมเมือง

ยคุใหม่ โดย ธุรกิจในลกัษณะอาหารจานด่วนน้ีมกัจะอยูใ่นรูปแบบของธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) 

ท่ีไดรั้บความ นิยมและมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว เดอะ พิซซ่า คอมปะนี (The Pizza Company) เป็น

ร้านอาหารประเภทพิซซ่าจดัการโดย The Minor Food Group มีจุดเร่ิมตน้เม่ือปี 1981 คร้ังเป็นบริษทั

ผูรั้บเฟรนไชส์ของพิซซ่าฮทัของประเทศไทย ต่อมาในปี 2001 หมดสัญญากบัทางพิซซ่าฮทั ท าให ้

The Minor Food Group จึงหันมาท าร้านพิซซ่าเป็นของตวัเองในช่ือ "เดอะ พิซซ่า คอมปะนี" โดย

มีแฟรนไชส์ในหลายประเทศ บริหารโดยบริษทัท่ีกรุงเทพ มีสาขาในต่างประเทศ อย่างเช่นใน คูเวต 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดิอาราเบีย จีน ฟิลิปปินส์ และ กมัพูชา ปัจจุบนัเดอะ พิซซ่า คอมปะนี มี

สาขาทั้งหมด 400 สาขา ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือหา้งสรรพสินคา้ ซีคอน บางแค มีท าเลท่ีตั้งอยู่ท่ี 607 ถนน

เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 บนพื้นท่ีกวา่ 40 ไร่ รองรับการ

เดินทางดว้ยหลากหลายเส้นทาง พร้อมการออกแบบตกแต่งสไตลโ์มเดิร์น เนน้ความโปร่งโล่งสบาย

จากแสงธรรมชาติ เปิดมุมมองใหเ้ห็นไดถึ้งกนัทั้ง 5 ชั้น บนพื้นท่ี 300,000 ตารางเมตร 

เน่ืองจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากสภาวะ

เศรษฐกิจและการด ารงอยูข่องผูค้นในสภาวะท่ีเร่งรีบท าใหผู้บ้ริโภคนิยมอาหารจ่านด่วนมากขึ้นและ

กระแสวฒันธรรมทีผลกัดันให้ทุกคนสนใจอาหารจานด่วนมากขึ้นจนกลายเป็นแฟชั่นส่งผลให้

ธุรกิจอาหารจานด่วนเกิดขึ้นมากมาย ปัจจุบนัการแข่งขนัในตลาดฟาสต์ฟู้ดมีสูงมากท าให้กิดการ

แย่งส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีรุนแรง รวมทั้งร้านพิซซ่าท่ีเกิดขึ้นมามีหลากหลายแบรนด์ ท าให้ เดอะ 

พิซซ่า คอมปะนี จ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนกลยทุเ์พื่อใหเ้อาชนะการแข่งขนัได ้จึงท าใหก้ารแข่งขนั



2 
 

ทางการตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ผูป้ระกอบการแต่ละรายต่างมุ่งพฒันาคุณภาพอาหาร มีการ

ดดัแปลงรสชาติเพิ่มประเภทอาหาร เพื่อสร้างความแปลกใหม่ควบคู่ไปกบัการปรับปรุงดา้นบริการ  

ดงันั้น จากเหตุผลดงักล่าวช้ีให้เห็นว่าธุรกิจฟาสต์ฟู้ดไดรั้บความนิยมอย่างมาก โดยมีการ

พฒันาผลิตภณัท์เพิ่มขึ้นและมีกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเน่ืองท าให้ผูวิ้จยัสนใจถึงปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ท่ีห้างสรรพสินคา้ซีคอนบางแค 

และหวงัว่างานวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจพิซซ่า ไดน้ าขอ้มูลน้ีไปประกอบการตดัสินใจและ

วางแผนกลยทุธ์ดา้นการตลาดในอนาคต 

ค าถามการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ซีคอนบาง

แค กรุงเทพมหานครมีอะไรบา้ง 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน เดอะ 

พิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร มีปัจจยัอะไรบา้ง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ท่ี

หา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน เดอะ 

พิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

ในการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการร้านเดอะพิซซ่าคอม

ปะนีท่ีหา้งซีคอนบางแคกรุงเทพมหานครมีกรอบแนวคิดในการท าวิจยัไดมี้ก าหนดตวัแปรตน้ ตวั

แปรร่วม และตวัแปรตามเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานวิจยัและเป็นแนวทางในการคน้หา

ค าตอบ 
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ตัวแปรต้น                                                                                                                                           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 กรอบความคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 

สมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน เดอะ พิซ

ซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3  อาชีพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. สถานภาพ 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2538, น. 41-42) 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5. ดา้นบุคคลากร 

6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

7. ดา้นกระบวนการ 

(Kotler, 2000) 

 

การตัดสินใจของผู้ใช้บริการร้านเดอะพซิซ่า คอม

ปะนี ท่ีห้างซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร 

1.การรับรู้ถึงความตอ้งการ 

2. การแสวงหาขอ้มูล 

3.การประเมินทางเลือก 

4.การตดัสินใจซ้ือ 

5.พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

(Kotler, 2000) 
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สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

ร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตในการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีเคยบริโภคร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ท่ี

หา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 

 2. กลุ่มตวัอยา่ง 

 การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน

ของผูบ้ริโภคร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ท่ีห้างสรรพสินคา้ซีคอนบางแค ดงันั้นผูวิ้จยัจึงใช้วิธีการ

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตร

ก าหนดขนาดตวัอย่างของ สูตร  W.G.cochran (1953) โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

และระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ซ่ึงสูตรในการค านวณท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

𝑛 =
p(1 − p)𝑧2

𝑒2
 

 

n   คือ   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

p   คือ   สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร 

e   คือ   ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 

Z   คือ   คะแนนมาตรฐานจากการค านวณระดบัความเช่ือมัน่ 

             ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  คะแนนมาตรฐาน = 1.96 
   

แทนค่า  

    n     =     
0.51−0.51.962

0.052  

           =    384 
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 โดยขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 384 คน โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัความ
คลาดเคล่ือนร้อยละ 5 เพื่อป้องกนัความคลาดเคล่ือนของขอ้มูลผูวิ้จยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
400 ตวัอยา่ง 
2.ขอบเขตดา้นเน้ือหา   
  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทาง
ในการจดัจ าหน่าย (Place) สุดทา้ยคือ กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion) ดา้นบุคคล (People) การ
สร้าง และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ดา้นกระบวนการ 
(Process) 
  ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเช่ือถือ
ไวว้างใจได ้การตอบสนองต่อลูกคา้ การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
1.  ตัวแปรต้น (Independent Variable)  
1.1ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ 
- อาชีพ 
- ระดบัการศึกษา 
- สถานภาพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
1.2 ส่วนประสมทางการตลาดทางการตลาดบริการ (7Ps) 

- ผลิตภณัฑ ์ 
- ราคา  
- ช่องทางในการจดัจ าหน่าย  

  - การส่งเสริมการตลาด 
  - บุคคลากร 
  - การสร้าง และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
  - กระบวนการ 
2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
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2.1 การตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งซีคอนบางแคกรุงเทพมหานคร 
นิยามค าศัพท์ 

ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรมาก าหนดค านิยามค าค าศพัทเ์พื่อน าไปสร้างเคร่ืองมือวิจยัใหไ้ดค้  าตอบตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

และสมาชิกทุกหน่วยของผูท่ี้บริโภคร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค 

  

ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมีส่วนช่วยในการสร้าง

ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางในการจัด

จ าหน่าย (Place) สุดทา้ยคือ กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion) ด้านบุคคล (People) การสร้าง 

และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ดา้นกระบวนการ (Process) 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  หมายถึง คูณภาพของอาหาร ความสะอาด ความอร่อย หรือบรรจุ
ภณัฑ ์ท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจดัหา การใชห้รือการบริโภคท่ีสามารถท าใหลู้กคา้เกิด
ความพึงพอใจ  

ปัจจัยด้านราคา  หมายถึง  ราคาส าหรับการใหบ้ริการ ร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  หมายถึง  ช่องทางหนา้ร้านท่ีแสดงถึงความสะดวกสบาย
ในการใชบ้ริการ เช่น การเดินทางสะดวก 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  หมายถึง  สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคสามารถเลือกใชบ้ริการได้

อยา่งสะดวกสบาย คือท่ีซีคอน บาแค และสามารถซ้ือไดใ้นแอพพลิเคชัน่สั่งอาหารทัว่ไป 

 ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด  หมายถึง  การใช้กลยุทธ์ ลด แลก แจก แถม เพื่อดึงดูดให้

ผูใ้ชบ้ริการมาใชบ้ริการร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค  

ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน หมายถึง พนกังานท่ีให้บริการมีความสุภาพเรียบร้อย มีการ

ใหค้  าแนะน าต่างท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจ   

ปัจจัยด้านกระบวนการ หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ ระเบียบวิธีการการปฏิบติังานใน

ดา้นการบริการท่ีน าเสนอใหก้บัผูบ้ริโภคไดเ้ขา้ใจในการใชบ้ริการ 
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ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ความสะอาดของร้าน ความ

ปลอดภยั ความใหม่ เช่น ชอ้นส้อม หรือ บรรยากาศของร้านท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึ่งพอใจ  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 1. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน เดอะ พิซซ่า คอม

ปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจสามารถน ามาปรับกล

ยทุธ์และวางแผนการตลาดกบักลุ่มเป้าหมายไดเ้พิ่มมากขึ้น 

2. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็น

ประโยชน์กบัผูท่ี้ตอ้งการเปิดร้านหรือซ้ือแฟรนไชส์ของบริษทัพิซซ่าคอมปะนีต่อไป 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ท่ี

หา้งสรรพสินคา้ซีคอน บางแค กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาประกอบการน าเสนอผลการวิจยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และเพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยแบ่งหัวขอ้ออกเป็น 5 ส่วน  

ส่วนท่ี 1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมโดยรวม 

ส่วนท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด 7P’s  

ส่วนท่ี 3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

 ส่วนท่ี 4 ประวติับริษทั ไมเนอร์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

ส่วนท่ี 5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส่วนท่ี 1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมโดยรวม 

 ปัจจุบนัผูค้นในประเทศไทย ใชชี้วิตอยา่งเร่งด่วน จึงท าให้ส่งผลต่อการรับประทานอาหาร

ท่ีเร่งรีบ จึงนิยมบริโภคอาหารจานด่วน หรือ Fast Food นัน่เอง โดยธุรกิจอาหารจานด่วน ก็มี

มากมายใหเ้ลือกรับประทาน โดยจะน าเสนอธุรกิจท่ีไดรั้บความนิยมภายในประเทศไทย ไดแ้ก่ เค

เอฟซี, แมคโดนลัด,์ ซบัเวย,์เชสเตอร์ กิล , เบอร์เกอร์คิง และ อ่ืนๆอีกมากมาย  ฟาสตฟ์ูดกลายเป็น

ส่วนหน่ึงของคนทุกเพศทุกวยัไปเรียบร้อยแลว้ อนัเน่ืองมาจากสังคมการบริโภคเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็ว บวกกบัร้านอาหารประเภทน้ีขยายตวัอยา่งรวดเร็วนบัตั้งแต่เหนือจรดใต ้อีกทั้งปริมาณการ

บรรจุของผลิตภณัฑอ์ยา่งเบอร์เกอร์ เฟรนฟรายส์ หรือฟาสตฟ์ูดชนิดอ่ืนๆ เหมาะสมส าหรับการ

บริโภค 1 ม้ือ ส่งผลใหธุ้รกิจอาหารตะวนัตกชนิดน้ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ประเทศไทยไดผ้า่นการ

ปฏิรูปทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมอยา่งรวดเร็ว การเปล่ียนแปลงท่ีวา่คือรสนิยม ความพอใจ ซ่ึง

ก่อใหเ้กิดวิถีชีวิตแห่งความทนัสมยั ท่ีดูเหมือนจะมีอิทธิพลอยา่งมากต่อความตอ้งการอาหาร

ประเภทน้ี หลงัจากการเจริญเติบโตของประเทศท่ีถูกพฒันาขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ท าใหท้างเลือกของการ

ขยายสาขามีมากขึ้นเช่นเดียวกนั โดยเฉพาะการเดินคู่ไปกบัหา้งสรรพสินคา้และเปิดร้านเด่ียวตาม

ยา่นชอปป้ิงดว้ยจุดประสงคเ์ดียวกนั เพื่อให้เขา้ถึงลูกคา้มากท่ีสุด ทั้งน้ีทั้งนั้นเพื่อรักษาและเพิ่มส่วน
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แบ่งทางการตลาด ปัจจุบนั เดอะ พิซซ่า คอมปะนี มีจ านวนสาขามากกวา่ 500 แห่งใน 10 ประเทศ

ทัว่โลก และมี 277 สาขาทัว่ประเทศไทย 

ส่วนท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาด 7P’s  

ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 

( Service  Mix ) ของ Philip  Kotler  ไวว้า่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีใหบ้ริการซ่ึงจะไดส่้วน

ประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  7Ps  ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

1.ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึงเป็นสินคา้หรือกลยทุธ์ตวัแรกของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ความส าคญัท่ีสุดท่ีนกัการตลาดจะตอ้งหยบิยกขึ้นมา พิจารณาก่อนโดยการเลือกผลิตภณัฑใ์หต้รงกบั

ความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย เพื่อสะดวกในการพฒันาส่วนประสมทางการตลาดตวัอ่ืนๆ ให้

สัมพนัธ์กนัหรือแมผ้ลิตภณัฑจ์ะเป็นองประกอบตวัเดียวในส่วนประสมของการตลาดก็ตาม แต่เป็น

ตวัส าคญัท่ีมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งพิจารณาอีกมากมาย ดงัน้ี เช่นความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์

(Produce Variety) ช่ือตราสินคา้ของผลิตภณัฑ ์(Brand Name) คุณภาพ ของผลิตภณัฑ ์(Quality) การ

รับระกนัผลิตภณัฑ ์(Warranties) และการรับคืนผลิตภณัฑ ์(Returns) 

  1.1 ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์หมายถึง การสร้างความหลากหลายในสายผลิตภณัฑ ์

ใหค้รอบคลุมทุกความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้แต่ละกลุ่ม เพื่อใหลู้กคา้แต่ละคนมีทางเลือก

มากขึ้น และสามารถตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ใหต้รงจุดท่ีสุดมากกวา่คู่แข่งขนั โดยมีความเช่ือ

วา่ หากสินคา้/บริการของเรามีความหลากหลาย มีทางเลือกใหก้บัลูกคา้มากมายแลว้ น่าจะเป็นการ

กระตุน้ใหลู้กคา้เพิ่มปริมาณการซ้ือมากขึ้น เน่ืองจากไดข้องท่ีตรงใจตนเองมากขึ้น อนัจะส่งผลถึง

ความพอใจท่ีสูงมากขึ้นในท่ีสุด 

 1.2 คุณภาพ หมายถึง คุณลกัษณะต่างๆทั้งหมดของสินคา้หรือบริการ ซ่ึงแสดงถึง

ความสามารถในการสร้างสนองต่อความตอ้งการ และเป็นไปตามความตอ้งการหรือเป็นไปตามท่ี

ก าหนดไว ้จนสามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ได ้

 1.3 การออกแบบผลิตภณัฑ ์หมายถึง การออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ผลิตขึ้นดว้ยกรรมวิธี

ทางดา้นอุตสาหกรรม และส่ิงแวดลอ้มต่างๆท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรม โดยมีการวิเคราะห์หาขอ้มูล

ต่างๆเก่ียวกบัหนา้ท่ีใชส้อยของผลิตภณัฑ ์ขอ้มูลเก่ียวกบัตลาดแลว้น ามาปรับปรุงผลิตภณัฑเ์พื่อผลิต

เป็นจ านวนมากๆใหอ้ยูใ่นความนิยมของตลาดในราคาพอสมควร เช่น ระดบัคุณภาพ รูปแบบ 
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ลกัษณะการบรรจุหีบห่อ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ของผูซ้ื้อการออกแบบจะ

มีความส าคญัมากส าหรับสินคา้การออกแบบผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจจะดึงดูด ความสนใจและเป็นท่ี

ตอ้งการของผูซ้ื้อ 

1.4 ตราสินคา้ (Brands) ส่ิงท่ีจะสามารถออกแบบ หรือ สร้างออกมาในรูปแบบสัญลกัษณ์ท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ของส่ิงนั้น ๆ บา้งเป็นช่ือ บา้งเป็นสัญลกัษณ์ต่าง ๆ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงตวัตนของส่ิงส่ิง

นั้น เปรียบเสมือนการส่ือสารความเป็นตวัตนของส่ิงเหล่านั้น 

 1.5 การใหบ้ริการ(Service) การกระท าหรือด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของบุคคลหรือองคก์รใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสมความมุ่งหมายท่ีบุคคลหรือองคก์ร

นั้นตอ้งการ เน่ืองจากผลส าเร็จของการบริการขึ้นอยูก่บั “ความพึงพอใจ” ซ่ึงเป็นเร่ืองของ 

“ความรู้สึก” ไม่มีหน่วยวดั นิยามของค าวา่บริการจึงขึ้นอยู่กบัการพยายามอธิบายเพื่อใหเ้ขา้ใจ

ตรงกนั 

2. ราคา หมายถึง  จ านวนเงินท่ีใชใ้นการแลกเปลี่ยนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ ์(สินคา้และหรือ

บริการ)  โดยผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงกนัราคาเป็นปัจจยัหน่ึงของส่วนประสมการตลาดท่ีจะก่อใหเ้กิด

ความพึงพอใจต่อผูบ้ริโภค  หากประเมินวา่ผลิตภณัฑน์ั้นมีมูลค่า (Value) และก่อใหเ้กิด

อรรถประโยชน์ (Utility) เหมาะสมกบัราคาหรือจ านวนเงินท่ีจ่ายไป 

2.1 ราคาผลิตภณัฑ ์หมายถึง โดยทัว่ไปองคก์รธุรกิจจะก าหนดราคาจ าหน่ายผลิตภณัฑโ์ดยพิจารณา

จากตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนการด าเนินงานขององคก์ร ซ่ึงในท่ีน้ีรวมถึงตน้ทุนในการกระจาย

ผลิตภณัฑ ์การส่งเสริมการตลาด ตน้ทุนทางการตลาดดา้นอ่ืนๆ และการก าหนดราคาจากอตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนและความเส่ียงต่างๆ ทางธุรกิจอยา่งรอบดา้น 

 2.2 การใหส่้วนลด หมายถึง เป็นส่วนท่ีลดใหจ้ากราคาท่ีผูข้ายใหก้บัผูซ้ื้อเพื่อใหผู้ซ้ื้อ 

ส่งเสริมการตลาด เช่น ส่วนลดปริมาณ ส่วนลดการคา้ ส่วนลดเงินสด ส่วนลดตามฤดูกาลการน า 

สินคา้เก่ามาแลก ส่วนลดใหส้ าหรับการส่งเสริมทางการตลาดและส่วนยอมใหส้ าหรับการเป็น 

นายหนา้ 

 3. การจดัจ าหน่าย (Place)หมายถึง  การน าสินคา้ไปใหถึ้งมือของลูกคา้ โดยยดึหลกัความมี

ประสิทธิภาพ ความถูกตอ้ง ความปลอดภยั และความรวดเร็ว วิธีขายหรือกระจายสินคา้ท่ีสามารถท า
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ใหเ้กิดผลก าไรมากท่ีสุด ตอ้งกระจายสินคา้ใหต้รงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด ซึงกิจกรรมท่ีช่วยในการ

กระจาย สินคา้ ประกอบดว้ยการขนส่งการคลงัสินคา้และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั 

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การโฆษณา (Advertising) เป็นการส่ือสารขอ้มูลท่ีไม่

ใชบุ้คคล ซ่ึงจะตอ้งเสีย ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและเป็นการจูงใจเก่ียวกบัสินคา้และบริการหรือ

ความคิด การโฆษณาจึง ประกอบดว้ยการติดต่อส่ือสารโดยใชส่ื้อ(Media) ส่วนใหญ่จะเป็นการ

ติดต่อส่ือสารกบักลุ่มผูรั้บ 19 ข่าวสารจ านวนมาก(Mass selling) เป็นการเสนอขายความคิดสินคา้

หรือบริการ ซ่ึงอาจอยูใ่น รูปแบบการแจง้ข่าวสารการจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการ หรือการเตือนความ

ทรงจ าสามารถระบุ ผูอุ้ปถมัภร์ายการคือผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีโฆษณาและผูอุ้ปถมัภ์

รายการตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ส าหรับส่ือโฆษณาการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการโฆษณา (Setting the 

advertising objectives) วตัถุประสงคด์า้นการติดต่อส่ือสาร (Communication objectives) เพื่อแจง้

ข่าวสาร(To inform) เพื่อจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการ (To persuade) เพื่อเตือนความทรงจ า (To 

remind) 

5.ดา้นบุคคลากร (People)  คือ การจดัการเก่ียวกบัคนหรือพนกังานของธุรกิจ เพราะคนคือ

ส่ิงส าคญัอยา่งมากในธุรกิจบริการ เน่ืองจาก ธุรกิจบริการลูกคา้จะมีส่วนร่วมระหวา่งการใชบ้ริการ 

ท าใหพ้นกังานตอ้งมีการปฏิสัมพนัธ์ลูกคา้ ดงันั้นการคดัเลือกคนท่ีเหมาะสมจึงเป็นส่วนส าคญัใน

การสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้ ต่างจากการขายสินคา้ (Product) ท่ีส่วนมาก “คน” จะไปเก่ียวกบั

การผลิตและการบริหารมากกวา่ ไม่ไดเ้จอกบัลูกคา้โดยตรงแบบธุรกิจบริการ (Service) 

 6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ(Physical Evidence) คือ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีลูกคา้ท่ีมาใช้

บริการตอ้งพบเจอ ส าหรับ 7P ในส่วนของ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ คือ การปรับปรุงส่ิงท่ีสามารถ

สัมผสัไดด้ว้ยประสาทสัมผสัทั้ง 5 ของลูกคา้ ไดแ้ก่ การมองเห็น การไดก้ล่ิน การไดย้นิ การรับรู้รส 

และความรู้สึกทางร่างกาย  ไดแ้ก่ Logo, ป้ายบอกขอ้มูลของบริการ, ป้ายบอกทาง, ลานจอดรถ, โต๊ะ

และเกา้อ้ี, ใบเสร็จ, การแต่งตวัของพนกังาน, เสียงรบกวน, กล่ินภายในร้าน, ภูมิทศัน์รอบๆ, การ

ตกแต่งร้าน, ส่ิงแวดลอ้มรอบๆร้าน, อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการใหบ้ริการ  

 7. ดา้นกระบวนการ (process) คือ กระบวนการในการให้บริการของธุรกิจ โดย 7P ในส่วน

ของ Process จะเก่ียวกบัทุกเร่ืองของ กลยทุธ์เก่ียวกบัขั้นตอนการท างาน อยา่งเช่น ขั้นตอนการ

ใหบ้ริการ และมาตรฐานของการใหบ้ริการ เน่ืองจาก งานบริการตอ้งมีขั้นตอนการท างานเป็น

มาตรฐานท่ีชดัเจน เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนัของพนกังาน โดยพนกังานท่ีใหบ้ริการควรเขา้ใจ
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ขั้นตอนการใหบ้ริการอยา่งดี รู้วา่เร่ิมท่ีตรงไหนและจบท่ีตรงไหน การท่ีพนกังานคนหน่ึงท าแบบ

หน่ึง และพนกังานอีกคนท าอีกแบบหน่ึง จนท าใหบ้ริการแบบเดียวกนัไดรั้บผลท่ีต่างกนั จะท าให้

ลูกคา้รู้สึกวา่เป็นบริการท่ีไม่มีความสม ่าเสมอซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อความเช่ือมัน่และการกลบัมาใช้

บริการ 

ส่วนท่ี 3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการตัดสินใจ 

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Decision Process)แมผู้บ้ริโภคจะมีความแตกต่างกนั มีความ

ตอ้งการแตกต่างกนัแต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) 

ปัญหาเกิดขึ้นเม่ือบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหวา่งสภาพท่ีเป็นอุดมคติ ( Ideal) คือ สภาพท่ีเขา

รู้สึกวา่ดีต่อตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนากบัสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริง (Reality) ของส่ิงต่างๆ ท่ีเกิด

ขึ้นกบัตนเอง จึงก่อใหเ้กิดความตอ้งการท่ีจะเติมเตม็ส่วนต่างระหวา่งสภาพอุดมคติกบัสภาพท่ีเป็น

จริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่ ปัญหาของ

ผูบ้ริโภคอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุ ต่อไปน้ี 

1.1    ส่ิงของท่ีใช้อยู่เดิมหมดไป เม่ือส่ิงของเดิมท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาเร่ิมหมดลง จึงเกิดความตอ้งการ

ใหม่จากการขาดหายของส่ิงของเดิมท่ีมีอยู ่ผูบ้ริโภคจึงจ าเป็นตอ้งการหาส่ิงใหม่มาทดแทน 

1.2    ผลของการแก้ปัญหาในอดีตน าไปสู่ปัญหาใหม่ เกิดจากการท่ีการใชผ้ลิตภณัฑอ์ยา่งหน่ึงใน

อดีตอาจก่อใหเ้กิดปัญหาตามมา เช่น เม่ือสายพานรถยนตข์าดแต่ไม่สามารถหาสายพานเดิมได ้จึง

ตอ้งใชส้ายพานอ่ืนทดแทนท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ท าใหร้ถยนตเ์กิดเสียงดงั จึงตอ้งไปหาสเปรยม์าฉีด

สายพานเพื่อลดการเสียดทาน 

2.การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) 

เม่ือเกิดปัญหา ผูบ้ริโภคก็ตอ้งแสวงหาหนทางแกไ้ข โดยหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตดัสินใจ 

จากแหล่งขอ้มูลต่อไปน้ี 

2.1   แหล่งบุคคล ( Personal Search)เป็นแหล่งข่าวสารท่ีเป็นบุคคล เช่น ครอบครัว มิตรสหาย กลุ่ม

อา้งอิง ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น หรือผูท่ี้เคยใชสิ้นคา้นั้นแลว้ 
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2.2   แหล่งธุรกจิ ( Commercial Search)เป็นแหล่งข่าวสารท่ีได ้ณ.จุดขายสินคา้ บริษทัหรือร้านคา้

ท่ีเป็นผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ าหน่าย หรือจากพนกังานขาย 

2.3   แหล่งข่าวทั่วไป ( Public Search)เป็นแหล่งข่าวสารท่ีไดจ้ากส่ือมวลชนต่างๆ เช่น โทรทศัน์ 

วิทย ุรวมถึงการสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

2.4   จากประสบการณ์ของผู้บริโภคเอง (Experimental Search)เป็นแหล่งข่าวสารท่ีไดรั้บจากการ

ลองสัมผสั ตรวจสอบ การทดลองใช ้

3. การประเมินทางเลือก ( Evaluation of Alternative) 

เม่ือผูบ้ริโภค ไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ ก็จะประเมินทางเลือกและตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด 

วิธีการท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบั

คุณสมบติัของแต่ละสินคา้และคดัสรรในการท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือจากหลากหลายตรายี่หอ้ใหเ้หลือ

เพียงตรายีห่้อเดียว อาจขึ้นอยู่กบัความเช่ือนิยมศรัทราในตราสินคา้นั้นๆ หรืออาจขึ้นอยู่กบั

ประสบการณ์ของผูบ้ริโภคท่ีผา่นมาในอดีตและสถานการณ์ของการตดัสินใจรวมถึงทางเลือกท่ีมีอยู่

ดว้ยทั้งน้ี มีแนวคิดในการพิจารณา เพื่อช่วยประเมินแต่ละทางเลือก เพื่อให้ตดัสินใจไดง้่ายขึ้น 

3.1    คุณสมบัติ (Attributes) และประโยชน์ของสินคา้ท่ีไดรั้บ (Benefit) คือ การพิจารณาถึง

ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ และคุณสมบติัของสินคา้วา่ สามารถท าอะไรไดบ้า้งหรือมีความสามารถแค่

ไหนผูแ้ต่ละรายจะมองผลิตภณัฑว์า่เป็นมวลรวมของลกัษณะต่างๆ ของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงผูบ้ริโภคจะ

มองลกัษณะแตกต่างของลกัษณะเหล่าน้ีวา่เก่ียวขอ้งกบัตนเองเพียงใด และเขาจะใหค้วามสนใจมาก

ท่ีสุดกบัลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของเขา 

3.2    ระดับความส าคัญ (Degree of Importance) คือการพิจารณาถึงความส าคญัของคุณสมบติั ( 

Attribute Importance) ของสินคา้เป็นหลกัมากกวา่พิจารณาถึงความโดดเด่นของสินคา้ ( Salient 

Attributes) ท่ีเราไดพ้บเห็น ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัลกัษณะต่างๆของผลิตภณัฑใ์นระดบัแตกต่าง

กนัตามความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเขา 

3.3    ความเช่ือถือต่อตรายี่ห้อ (Brand Beliefs) คือการพิจารณาถึงความเช่ือถือต่อยีห่อ้ของสินคา้

หรือภาพลกัษณ์ของสินคา้ (Brand Image) ท่ีผูบ้ริโภคไดเ้คยพบเห็น รับรู้จากประสบการณ์ในอดีต 
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ผูบ้ริโภคจะสร้างความเช่ือในตรายีห่้อขึ้นชุดหน่ึงเก่ียวกบัลกัษณะแต่ละอยา่งของตรายีห่้อ ซ่ึงความ

เช่ือเก่ียวกบัตรายีห่้อมีอิทธิพลต่อการประเมินทางเลือกของผูบ้ริโภค 

3.4    ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินวา่ มีความพอใจต่อสินคา้แต่ละยีห่อ้แค่ไหน 

ผูบ้ริโภคมีทศันคติในการเลือกตรา โดยผูบ้ริโภคจะก าหนดคุณสมบติัผลิตภณัฑท่ี์เขาตอ้งการแลว้

ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการกบัคุณสมบติัของตราต่างๆ 

4. การตัดสินใจซ้ือ ( Decision Marking) 

โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะตอ้งการขอ้มูลและระยะเวลาในการตดัสินใจส าหรับผลิตภณัฑแ์ต่

ละชนิดแตกต่างกนั คือ ผลิตภณัฑบ์างอยา่งตอ้งการขอ้มูลมาก ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเปรียบเทียบ

นาน แต่บางผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคก็ไม่ตอ้งการระยะเวลาการตดัสินใจนาน 

5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ( Post purchase Behavior) 

หลงัจากมีการซ้ือแลว้ ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรั้บความพอใจ

หรือไม่พอใจก็ได ้ถา้พอใจผูบ้ริโภคไดรั้บทราบถึงขอ้ดีต่างๆของสินคา้ท าใหเ้กิดการซ้ือซ ้าไดห้รือ

อาจมีการแนะน าใหเ้กิดลูกคา้รายใหม่ แต่ถา้ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคก็อาจเลิกซ้ือสินคา้นั้นๆในคร้ังต่อไป

และอาจส่งผลเสียต่อเน่ืองจากการบอกต่อ ท าใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้นอ้ยลงตามไปดว้ย 

ส่วนท่ี 4 ประวัติบริษัท ไมเนอร์อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 

The Pizza Company บริหารงานโดยบริษทั The Minor Food Group จ ากดั (มหาชน) ซ่ึง

เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เล่อร์ , แดร่ี ควีน, เบอร์เกอร์ คิง, ไทย

เอก็ซ์เพรส, เดอะ คอฟฟ่ี คลบั, ริเวอร์ไซด ์กริลล ์ฟิช และเบนิฮานา รวมถึงร้านอาหารท่ีอยูภ่ายใต้

เครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจ  จุดเร่ิมตน้ของ The Pizza Company เร่ิมมาจากการซ้ือลิขสิทธ์ิ Pizza 

Hut ของ Pepsi Co. จากผลการด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จของ Pizza Hut ซ่ึงเกิดจากการท่ี

บริษทัดูแลและเอาใจใส่เนน้ทางดา้นพนกังาน ท าใหบ้ริษทัแม่ขอลิขสิทธ์ิคืนเพื่อน ากลบัไป

บริหารงานเอง The Minor Food Group ท่ีเป็นผูบุ้กเบิกตั้งแต่ตน้เห็นวา่ยงัมีพนกังานท่ีมี

ความสามารถและตอ้งการจะอยูก่บับริษทั จึงตดัสินใจด าเนินกิจการต่อภายใตแ้บรนด ์“The Pizza 

Company” โดยสร้างแบรนด์ของตนเอง เพื่อผูบ้ริโภคชาวไทยในปี 2544 โดยใชป้ระสบการณ์การ

ด าเนินงานเดิมท่ีมีอยูจ่นท าใหปั้จจุบนัมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยูท่ี่ 70% และ The Minor Food 

Group ก าลงัขยายตลาดไปยงัประเทศในกลุ่มตะวนัออกกลาง 
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ส่วนท่ี 5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ทิวาพร ส าเนียงดี(2558)ไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกสั่งอาหาร

จาก เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีช่วงอายุระหวา่ง 35-42ปีและมีรายไดอ้ยูท่ี่ระดบั 30,001 

บาทขึ้นไป ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะภาพ โสด มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรีอาชีพ

พนกังานเอกชนและมีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่30,001 บาทขึ้นไป  

ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการสั่งอาหารโดยเฉล่ียต่อครั้งอยูท่ี่ 

301-600 บาท มีจ านวนผูบ้ริโภคโดยเฉล่ียต่อครั้งอยูท่ี่ 3-4 คน โดยส่วนใหญ่จะจ่ายเป็นเงินสด ใช้

ระยะเวลาจดัส่งอาหาร ต ่ากว่า-30นาทีโดยคิดเป็นร้อยละ 75.50 และพบวา่เหตุผลในการเลือกสั่ง

อาหาร เพราะมีโปรโมชัน่ท่ีดึงดูดใจและรองลงมาคือ ช่ืนชอบในรสชาติโปรโมชัน่ท่ีช่ืนชอบนั้นคือ

การซ้ือ1 แถม 1 และนิยมสั่งอาหารผา่นทางโทรศพัทมื์อถือมากท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ไม่พบปัญหาจากการสั่งอาหารและรองลงมาคือเวบ็ไซตย์ากต่อการใชง้าน ส่วนในภาพรวมของการ

ใชบ้ริการออนไลน์นั้น ผูต้อบ แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมาก ดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด คือ ผูต้อบแบบสอบถามให ้ความส าคญัอยูท่ี่ระดบัส าคญัมากโดยเม่ือจ าแนกและ

เรียงล าดบัระดบัคะแนนจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด ไดด้งัน้ีดา้นผลิตภณัฑด์า้นลกัษณะทางกายภาพ 

ช่องทางการจดัจ าหน่ายกิจกรรมส่งเสริมการขาย และ กระบวนการราคาบุคลากร โดยเม่ือท าการ

ทดสอบสมมุติฐานทางดา้นปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจทางดา้น

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัในภาพรวม 

 ณฐชัา จนัทร์สุวรรณ(2559) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารเดอะ 

พิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขาบางแค ผลการวิจยพับวา่ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่

เป็นเพศชายอาย ุ20-30 ปี มีอาชีพเป็นนกัเรียน/ นกัศึกษา มีรายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท มีการศึกษา

ระดบั ปริญญาตรีมีสถานภาพโสด และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คน จากพฤติกรรม

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมาใชบ้ริการท่ีร้านอาหารเดอะ พิซซ่าคอมปะนี  

 ผลการวิจยัพบวา่ พบวา่ผูต้อบ แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความถี่ในการใชบ้ริการประมาณ 

2-4 คร้ังต่อเดือน และส่วนใหญ่ชอบรับประทานอาหารประเภทพิซซ่า โดยส่วนใหญ่นิยมไปใช้

บริการร้านอาหารเดอะพิซซ่าคอมปะนีในวนัเสาร์ในช่วงเวลา 16.01 น. – 19.00 น. โดยจะใชบ้ริการ

อยูร่ะยะเวลาประมาณ 1-2 ชัว่โมง ซ่ึงบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจคือครอบครัว ความพึง
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พอใจของผูใ้ชบ้ริการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเรียงล าดบัจาก มากไปนอ้ย คือดา้นผลิตภณัฑ์

รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ ใหบ้ริการ ดา้นสถานท่ีในการ

ใหบ้ริการ ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะกายภาพภายนอก 
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บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การด าเนินการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิธีการเก็บ

ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษาเก่ียวกบั เก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแคกรุงเทพมหานคร 

โดยผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. การสุ่มตวัอยา่ง 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

6. การทดสอบเคร่ืองมือ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ท่ี

หา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร 

 2. ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนผูท่ี้ใชบ้ริการร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 

ท่ีหา้งซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร ท่ีแน่นอนดงันั้นผูวิ้จยัจึงใชวิ้ธีการก าหนดขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใชสู้ตรก าหนดขนาดตวัอยา่งของ 

สูตร  W.G.cochran (1953) ดงัน้ี 

                                                             
  𝑛=𝑃 (1 − 𝑃) 𝑧2

𝑒2                               

n   คือ   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
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p   คือ   สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร 

e   คือ   ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 

Z   คือ   คะแนนมาตรฐานจากการค านวณระดบัความเช่ือมัน่ 

             ความเช่ือมัน่ 95 % คะแนนมาตรฐาน = 1.96 

                                          n =
0.5(1−0.5)1.962

0.052  

                                               =    384 

โดยขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 384 คน โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัความคลาด

เล่ือนร้อยละ 5 เพื่อป้องกนัความคลาดเคล่ือนของขอ้มูลผูวิ้จยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 

ตวัอยา่ง 

2. การสุ่มตัวอย่าง 

ผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบอาศยัความน่าจะเป็น (Probability Sampling ) โดยในการ

เลือกผูวิ้จยัเลือกการสุ่มแบบ การสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling )   การสุ่ม

ตามระดบัชั้นต่างไม่เป็นสัดส่วน เป็นการสุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เป็นสัดส่วนตามจ านวนของประชากรใน

แต่ละชั้น ซ่ึงผูวิ้จยัจะเป็นผูก้  าหนดสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละชั้นเอง โดยไม่ไดค้  านวณหา

ตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละชั้น โดยสามารถค านวณหากลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี  

ประชากรในเขต บางแค ปี 2562 มีจ านวนทั้งหมด 193,491 คน โยแบ่งเป็นแขวงไดด้งัน้ี  

 แขวงบางแค  38,955 = 20 % = 80 คน 

 แขวงบางแคเหนือ 60,111 = 31 % = 124 คน 

 แขวงบางไผ่  39,996 = 21 % = 84 คน 

 แขวงหลกัสอง  54,429 = 28 % = 112 คน  

โดยสรุปไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน จาก 4 แขวงในเขตบางแค หลงัจากไดจ้ านวนประชากร

แลว้ใชก้าร การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย  (Simple random sampling) ในการแจกแบบสอบถาม 
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3. เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชสุ่้มตวัอยา่ง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยัไดส้ร้าง

ขึ้นเพื่อเป็นการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี 

กรุงเทพมหานคร ไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น  โดยมี

ลกัษณะค าถามปลายปิด ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ  การศึกษา,สถานภาพ, อาชีพ และรายไดโ้ดยผูต้อบ

แบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 

ส่วนท่ี 2   เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ท่ีมีอิทธิพล

ต่อการใชบ้ริการร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งซีคอนบางแค จงัหวดักรุงเทพมหานคร ประกอบ

ดว้ย,ดา้นผลิตภณัฑ,์ดา้นราคา,ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย,ดา้นการส่งเสริมการขาย,ดา้นบุคลากร

,ดา้นลกัษณะทางกายภาพ,ดา้นกระบวนการ 

ส่วนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบั การตดัสินใจใชบ้ริการร้าน เดอะ พิซซ่า 

คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค 

ซ่ึงส่วน 2 – 3 เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นมาตรฐานประเมินค่า 5 ระดบัความคิดเห็น โดย

เรียงล าดบั จากระดบัท่ี 5 คือความส าคญัมากท่ีสุด ไปจนถึงระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด คือระดบั 1 

ดงัน้ี 

      5  หมายถึง  ส าคญัมากท่ีสุด 

      4  หมายถึง  ส าคญัมาก 

      3  หมายถึง  ส าคญัปานกลาง 

      2  หมายถึง  ส าคญันอ้ย 

      1  หมายถึง  ส าคญันอ้ยท่ีสุด 

  

 การจดัชั้นหรือเกณฑค์ะแนนเฉล่ียส าหรับแต่ละรายการวา่อยูร่ะดบัใด ใชวิ้ธีการดงัน้ี 
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 อนัตรภาค = 
พิสัย

จ านวนระดบัชนั
 

   = 
5−1

5
 

   = 0.8 

เกณฑก์ าหนดระดบัค่าคะแนนเพื่อน ามาจดักลุ่ม โดยค่าเฉล่ียของแต่ละรายการคือ น า

คะแนนทั้งหมดของแต่ละรายการมาหาคาเฉล่ียแลว้น ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑค์ะแนนเพื่อระบุวา่ 

รายการใดอยู่เกณฑใ์ดบา้งแบ่งเป็นช่วงคะแนนดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย                        ความหมาย 

 4.21 – 5.00     ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 

 3.41 – 4.20     ระดบัความส าคญัมาก 

 2.16 – 3.40     ระดบัความส าคญัปานกลาง 

 1.81 – 2.60     ระดบัความส าคญันอ้ย 

 1.00 – 1.80     ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

5. วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สถิติส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการ

ร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เพื่อใชใ้นการพรรณนาขอ้มูลตวัแปรดา้นต่าง ๆ 

2.เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ีย โดยใชสู้ตร t-test Independent Sample 

(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2549) ดงัน้ี 

 t =
 x̅1−x̅2

√
s1

2

n1
  +

s2
2

n1
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เม่ือ t แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

 x1 ,  x2 แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มที 1 และท่ี 2 ตามล าดบั 

 s1
2 ,  s2

2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 และท่ี 2 

ตามล าดบั 

 n1 , n2 แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มท่ี 1 และท่ี 2 ตามล าดบั 

 df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (n1 + n2 − 2 ) 

3. สมมติฐานขอ้ 2, 3, 4, 5, และขอ้ 6 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียกลุ่มตวัอย่างท่ี

มากกวา่ 2 กลุ่ม วิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใชสู้ตรค่า One-way Analysis of Variance/ ANOV 

(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2549) ดงัน้ี 

  

 F =
MSb

MSw
 

  

เม่ือ F แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน F-Distribution 

 MSb แทน ค่าแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 

 MSw แทน ค่าแปรปรวนภายในกลุ่ม 

df แทน ใชแ้ห่งความอิสระ ไดแ้ก่ระหวา่งกลุ่ม (k-1) ภายใน (n-k) 

k แทน จ านวนกลุ่มของตวัอยา่งท่ีน ามาทดสอบสมมติฐาน 

n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

กรณีพบวา่ความแตกต่างมีนยัส าคญัทางสถิติจะท าการตรวจสอบ ความแตกต่างเป็นรายคู่ ท่ีระดบั

นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 หรือระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใชสู้ตรตามวิธี Fisher’s Least Significant 

Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอยา่ง (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2545) ดงัน้ี 
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LSD =
ta

2
n − k √MSE [

1

ni
=

1

nj
] 

 

โดย ni ≠ nj 

 dfw = n-k 

เม่ือ LSD แทน ผลต่างนยัส าคญัท่ีค านวณไดส้ าหรับกลุ่ม ตวัอยา่งกลุ่มท่ี i และ  j 

 MSE แทน ค่าความแปรปรวนในกลุ่ม Mean Square Error (MSw) 

 k แทน จ านวนกลุ่มของตวัอยา่งท่ีใชท้ดสอบ 

 n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 a แทน ค่าความเช่ือมัน่ 

4. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

ใช ้Multiple Regression Analysis เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดกบั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ท่ี

หา้งสรรพสินคา้ซีคอน บางแค สูตรการหา Multiple Regression Analysis (MRA)  

 

Y=β_0 〖+β〗_1 x_1+β_2 x_2+⋯+β_(k ) x_k+e 

 

เม่ือ 

Y     คือ ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

X     คือ ตวัแปรพยากรณ์ (Independent Variable) 

β_0  คือ  ส่วนตดัแกน Y 

β_(1 ),β_2,…β_k   คือ สัมประสิทธิการถดถอยเชิงเส้น 

K     คือ จ านวนตวัแปรพยากรณ์ 

e      คือ ค่าความคลาดเคล่ือน 
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6. การทดสอบเคร่ืองมือ 

 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดด้ าเนินการใน 2 ลกัษณะ 1. การตรวจสอบความตรง

เชิงเน้ือหา (Content Validity) และ 2. การตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) ขั้นตอนในการ

ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ มีดงัน้ี 

 5.1. การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถาม

น าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อท าการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีสร้างขึ้น วา่มีความถูกตอ้ง

ตามตวัแปรท่ีตอ้งการหรือไม่ จากนั้นรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ มาวิเคราะห์ดชันี

ความสอดคลอ้งระหวา่งรายการขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยัดว้ยค่า IOC 

 5.2. การตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟาครอนบาค 

(Cronbach’s Coefficient) ซ่ึงน ามาใชใ้นการวดัค่าความเช่ือมัน่อยา่งแพร่หลายวิธีหน่ึง โดยใช้

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ในการวิเคาะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของการวดัค่าสัมประสิทธ์แอลฟาควรมีค่า

ในระดบั .70 ขึ้นไป ก็ถือเป็นค่าท่ียอมรับไดใ้นกรณีท่ีเป็นวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)  

 (Hair, Black, Babin,Anderson & Tatham, 2006) 

 ในการตรวจสอบความเท่ียงผูวิ้จยัไดต้รวจสอบความเท่ียงทั้งขอ้มูลทดลองใช ้(n = 40) และ

ขอ้มูลท่ีเก็บจริงจากผูใ้ชบ้ริการร้านอาร้านอาหารยาโยอิ สาขาซีคอน บางแค  (n = 400)  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 งานวิจยัน้ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 

ท่ีห้างสรรพสินคา้ ซีคอน บางแค กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวมรวมขอ้มูล 

จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 403 คน และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ผลการ

วิเคราะห์เป็นดงัน้ี 

 4.1 ผลการวิเคราะห์จ านวนและร้อยละของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 

 4.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดบริการและการตดัสินใจใชบ้ริการ 

 4.3 ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ซ่ึงได้แก่การวิเคราะห์

สมมติฐานทั้ง 2 ขอ้ โดยมีการใชส้ถิติวิจยัดงัน้ี 

  4.3.1 สมมุติฐานข้อท่ี 1 จะใช้ทดสอบหาความแตกต่างค่าที ( t-test) และการ

ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way-ANOVA)  

  4.3.2 สมมุติฐานขอ้ท่ี 2 จะใช้สถิติหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร ด้วยวิธีวิเคราะห์

การถดถอยเชิงพหุคูณ  ( Multiple regression analysis ) 

4.1 ผลการวิเคราะห์จ านวนและร้อยละของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล  ประกอบดว้ย เพศ อายุ 

ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ้ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 221 55.3 
หญิง 179 44.8 
รวม 400 100 

                                    ตางรางท่ี 4.1 จ านวนร้อยละของขอ้มูลเพศ 

จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิจยัพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากท่ีสุด จ านวน 221 คน คิดเป็น

ร้อยละ 55.4 และเพศหญิงจ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย  
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ตางรางท่ี 4.2 จ านวนร้อยละของอายุ 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่กลุ่มอายท่ีุมากท่ีสุดอยูใ่นช่วงระหว่าง อาย ุ21 – 30 ปี จ านวน 195 คน 

คิดเป็นร้อยละ 48.9 รองลงมาคืออายตุ ่ากวา่ 20 ปี จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 รองลงมาคือ

ระหวา่ง 31 – 40 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5  รองลงมาช่วงอาย ุ41 - 50 ปี จ านวน 9 คน คิด

เป็นร้อยละ 2.3 และอาย ุ51 ปี ขึ้นไป จ านวน 7 คน ร้อยละ 1.8 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

ตางรางท่ี 4.3 จ านวนร้อยละของขอ้มูลระดบัการศึกษา 

จากตารางท่ี 4.3 ผลการศึกษาพบวา่ระดบัการศึกษา พบว่ากลุ่มท่ีมากท่ีสุดคือ ปริญญาตรี 

จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4  รองลงมาคือต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 

34.1 และสุดทา้ยคือ สูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 18 คน คิดเป็น 4.5 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

 

 

 

  

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 

อายตุ ่ากวา่ 20 ปี 150 37.5 

อาย ุ21 – 30 ปี 195 48.8 

อาย ุ31 – 40 ปี 39 9.8 

อาย ุ41 - 50 ปี 9 2.3 

อาย ุ51 ปี ขึ้นไป 7 1.8 

รวม 400 100 

ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 136 34.0 

ปริญญาตรี 246 61.5 

สูงกวา่ปริญญาตรี 18 4.5 

รวม 400 100 
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ตางรางท่ี 4.4 จ านวนร้อยละของสถานภาพสมรส 

จากตารางท่ี 4.3 ผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด จ านวน 335 คน คิด

เป็นร้อยละ 84 รองลงมาคือสมรส 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และสถานภาพ หมา้ย / อยา่ร้าง 3 คน 

คิดเป็นร้อยละ0.8 

ตารางท่ี 4.5 จ านวนร้อยละของขอ้มูลอาชีพ 

 จากตารางท่ี 4.5 การศึกษาพบวา่ส่วนกลุ่มอาชีพท่ีมากท่ีสุดคือ พนกังาน/บริษทัลูกจา้ง

เอกชน จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.1 รองลงมาคือ นกัเรียน/นกัศึกษาจ านวน 166 คน คิดเป็น

ร้อยละ 41.6 รองลงมาคือธุรกิจส่วนตวัจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7 รองลงมาคือ ขา้ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 และ นอ้ยท่ีสุดคือ พ่อบา้น / แม่บา้น จ านวน 1 คน คิด

เป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

  

สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
โสด 336 84 
สมรส 61 15.3 

หมา้ย / อยา่ร้าง 3 0.8 
รวม 400 100 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4 1 

ธุรกิจส่วนตวั 28 7 

พนกังาน/บริษทัลูกจา้งเอกชน 201 50.2 

นกัเรียน/นกัศึกษา 166 41.6 

พ่อบา้น / แม่บา้น 1 0.3 

รวม 400 100 
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ตารางท่ี 4.6 จ านวนร้อยละของขอ้มูลระดบัรายไดต้่อเดือน 

จากตารางท่ี 4.6 จากการศึกษาพบวา่ระดบัรายได ้ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มท่ีมีมากท่ีสุดคือ

ระดบัรายได ้รายได ้10,001 – 20,000 บาท จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมาคือ ระดบั

รายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 163 คนคิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมาคือ ระดบัรายได ้20,001 – 

30,000 บาท จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 รองลงมาคือ รายได ้30,001 - 50,000 บาท จ านวน 

10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และล าดบันอ้ยท่ีสุดคือรายไดม้ากกวา่ 50,001 บาทขึ้นไป จ านวน 6 คน คิด

เป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

 

 

 

 

 

 

  

ระดับรายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

รายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาท 163 40.8 

รายได ้10,001 – 20,000 บาท 171 42.8 

รายได ้20,001 – 30,000 บาท 50 12.5 

รายได ้30,001 - 50,000 บาท 10 2.5 

รายไดม้ากกวา่ 50,001 บาทขึ้น
ไป 

6 1.5 

รวม 400 100 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ ( Means) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) และระดับ

ความมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจของของผู้ใช้บริการร้าน เดอะ พซิซ่า คอมปะนี ท่ีห้างสรรพสินค้า ซี

คอน บางแค กรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P)           

ด้านผลติภัณฑ์ 

�̅�  S.D. การแปลค่า 

เมนูอาหารมีให้เลือกหลากหลาย 4.05 0.69 มาก 

อาหารมีรสชาติอร่อย 4.38 0.74 มากท่ีสุด 

อาหารมีความสะอาดและไดม้าตรฐาน 4.03 0.84 มาก 

อาหารมีความสดใหม่เสมอ 4.02 0.82 มาก 

รวม 4.12 0.44 มาก 

ตางรางท่ี 4.7  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นผลิตภณัฑ ์

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) 

และระดบัความคิดเห็นในส่วนของของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑผ์ลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ของผูใ้ชบ้ริการร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.12  และเม่ือแยกพิจารณา

รายขอ้แลว้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบั มาก เรียงล าดบั ดงัน้ี อาหารมีรสชาติอร่อย ค่าเฉล่ีย 4.38 

เมนูอาหารมีให้เลือกหลากหลาย ค่าเฉล่ีย 4.05 อาหารมีความสะอาดและไดม้าตรฐาน ค่าเฉล่ีย 4.03 

และ อาหารมีความสดใหม่เสมอ ค่าเฉล่ีย 4.02 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) 

ด้านราคา 

�̅�  S.D. การแปลค่า 

สินคา้มีราคาเหมาะสมกบัขนาด ปริมาณ และ

รสชาติ 

3.90 0.77 มาก 

ราคาอาหารถูกกวา่เม่ือเทียบกบัร้านอ่ืนๆ 3.85 0.86 มาก 

มีการแสดงราคาอาหารชดัเจน 4.03 0.81 มาก 

รวม 3.92 0.62 มาก 

ตางรางท่ี 4.8  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นราคา 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) 

และระดบัความคิดเห็นในส่วนของของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ของผูใ้ชบ้ริการ

ร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนีท่ีหา้งสรรพสินคา้ ซีคอน บางแค อยูใ่นระดบั มาก ดว้ยค่าเฉล่ีย  3.92  

และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี มีการแสดง

ราคาอาหารชดัเจนค่าเฉล่ีย 4.03 สินคา้มีราคาเหมาะสมกบัขนาด ปริมาณ และรสชาติ 3.90 และ 

ราคาอาหารถูกกวา่เม่ือเทียบกบัร้านอ่ืนๆ ค่าเฉล่ีย 3.85ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

�̅�  S.D. การแปลค่า 

พื้นท่ีของร้านมีความเพียงพอในการรองรับลูกคา้ 3.88 0.78 มาก 

มีจ านวนสาขาเพียงพอต่อการใชบ้ริการ 4.08 0.84 มาก 

มีท าเลใกลบ้า้น 3.91 0.85 มาก 

มีท่ีจอดรถเพียงพอสะดวกสบาย 3.89 0.80 มาก 

รวม  3.93 0.59 มาก 
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ตางรางท่ี 4.9  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) 

และระดบัความคิดเห็นในส่วนของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของ

ผูใ้ชบ้ริการร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ ซีคอน บางแค อยูใ่นระดบั มาก ดว้ย

ค่าเฉล่ีย 3.93 และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเรียงตามล าดบัดงัน้ี มี

จ านวนสาขาเพียงพอต่อการใชบ้ริการค่าเฉล่ีย 4.21 มีท่ีจอดรถเพียงพอสะดวกสบาย ค่าเฉล่ีย 4.01 

และ พื้นท่ีของร้านมีความเพียงพอในการรองรับลูกคา้ กบั มีท าเลใกลบ้า้น มีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 4.00 

ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

ตางรางท่ี 4.10  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการส่งเสริมทางการตลาดบริการ 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) 

และระดบัความคิดเห็นในส่วนของปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ ซีคอน บางแค อยูใ่นระดบั 

มาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.06  และเม่ือแยกพิจารณารายขอ้แลว้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบั มาก เรียงล าดบัดงัน้ี  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

�̅�  S.D. การแปลค่า 

มีการจดัโปรโมชัน่ลดราคาเหมาะสมกบัช่วง

เทศกาลต่างๆ 

4.02 0.72 มาก 

มีการออกส่ือโฆษณาท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง 4.22 0.76 มากท่ีสุด 

คูปองหรือส่วนลดในการสั่งอาหารท่ีดึงดูดใจ 3.89 0.78 มาก 

การท าโปรโมชัน่ซ้ือ 1 แถม 1 4.05 0.78 มาก 

มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ใหรู้้จกัหลากหลาย
ช่องทาง 

4.13 0.69 มาก 

รวม 4.06 0.49 มาก 
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มีการออกส่ือโฆษณาท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง ค่าเฉล่ีย 4.22 การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ใหรู้้จกั

หลากหลายช่องทาง ค่าเฉล่ีย 4.21 การท าโปรโมชัน่ซ้ือ 1 แถม 1 ค่าเฉล่ีย 4.05  มีการจดัโปรโมชัน่

ลดราคาเหมาะสมกบัช่วงเทศกาลต่างๆ ค่าเฉล่ีย 4.02 และ คูปองหรือส่วนลดในการสั่งอาหารท่ี

ดึงดูดใจ 3.89  ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

ตางรางท่ี 4.11 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นบุคลากร 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) 

และระดบัความคิดเห็นในส่วนของปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการ

ร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ ซีคอน บางแค อยูใ่นระดบั มาก ดว้ยค่าเฉล่ีย  4.02 

และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบั มาก เรียงล าดบัไดด้งัน้ี พนกังานมี

มารยาทในการใหบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 4.22 พนกังานแต่งกายเรียบร้อย ค่าเฉล่ีย 4.03 พนกังานมีการแกไ้ข

ปัญหาใหลู้กคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี ค่าเฉล่ีย 4.00  พนกังานมีการใหค้  าแนะน าดี 3.96 และ พนกังานมีความ

กระตือรือร้นและเอาใจใส่ 3.90 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) 

ด้านบุคลากร 

�̅�  S.D. การแปลค่า 

พนกังานแต่งกายเรียบร้อย 4.03 0.71 มาก 

พนกังานมีมารยาทในการให้บริการ 4.22 0.83 มากท่ีสุด 

พนกังานมีความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ 3.90 0.82 มาก 

พนกังานมีการใหค้  าแนะน าดี 3.96 0.85 มาก 

พนกังานมีการแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 4.00 0.80 มาก 

รวม 4.02 0.57 มาก 
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ตางรางท่ี 4.12 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) 

และระดบัความคิดเห็นในส่วนของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ของ

ผูใ้ชบ้ริการร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ ซีคอน บางแค อยูใ่นระดบั มาก ดว้ย

ค่าเฉล่ีย  3.99  และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบั มาก เรียงล าดบัได้ดงัน้ี 

อุปกรณ์ท่ีจดัวางบนโต๊ะอาหารมีความเป็นระเบียบ ค่าเฉล่ีย 4.14 ร้านมีความสวยงาม สะอาดและ

ทนัสมยั ค่าเฉล่ีย 3.97 บรรยากาศภายในร้านดี เช่น มีความสวา่งเพียงพอ ค่าเฉล่ีย 3.96 และ รูปแบบ

การจดัโต๊ะและเกา้อ้ีมีความเหมาะสม 3.92 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

 

 

 

 

  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) 
 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
 

�̅�  S.D. การแปลค่า 

ร้านมีความสวยงาม สะอาด และ ทนัสมยั 3.97 0.80 มาก 

อุปกรณ์ท่ีจดัวางบนโต๊ะอาหารมีความเป็นระเบียบ 4.14 0.80 มาก 

บรรยากาศภายในร้านดี เช่น มีความสวา่งเพียงพอ 3.96 0.79 มาก 

รูปแบบการจดัโต๊ะและเกา้อ้ีมีความเหมาะสม 3.92 0.77 มาก 

รวม 3.99 0.56 มาก 
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ตางรางท่ี 4.13 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) 

และระดบัความคิดเห็นในส่วนของปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของ

ผูใ้ชบ้ริการร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ ซีคอน บางแค อยูใ่นระดบั มาก ดว้ย

ค่าเฉล่ีย 4.00 และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบั มาก เรียงตามล าดบัดงัน้ี 

ขั้นตอนการทอนเงินมีความรวดเร็วถูกตอ้ง ค่าเฉล่ีย 4.14 ขั้นตอนการรับออเดอร์อาหารมีความ

รวดเร็วถูกตอ้ง ค่าเฉล่ีย 3.99  มีวิธีการช าระเงินท่ีหลากหลายช่องทาง ค่าเฉล่ีย 3.96 และ ขั้นตอนการ

ออกใบเสร็จมีความรวดเร็วและถูกตอ้ง ค่าเฉล่ีย 3.94 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

�̅�  S.D. การแปลค่า 

ขั้นตอนการรับออเดอร์อาหารมีความรวดเร็ว

ถูกตอ้ง 

3.99 0.73 มาก 

ขั้นตอนการทอนเงินมีความรวดเร็วถูกตอ้ง 4.14 0.83 มาก 

ขั้นตอนการออกใบเสร็จมีความรวดเร็วและถูกตอ้ง 3.94 0.76 มาก 

มีวิธีการช าระเงินท่ีหลากหลายช่องทาง 3.96 0.82 มาก 

รวม 4.00 0.58 มาก 
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ตารางท่ี4.14 การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ของ

ผูใ้ชบ้ริการร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ ซีคอนบางแค เป็นรายดา้น 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) 

และระดบัความคิดเห็นในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 4.12 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ีย 4.06 ดา้นบุคลากร ค่าเฉล่ีย 4.02 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ด่าเฉล่ีย 4.00 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ค่าเฉล่ีย 3.99 ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย ค่าเฉล่ีย 3.93 ดา้น และดา้นราคา ค่าเฉล่ีย 3.92 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

 

 

 

 
  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) 

 

�̅�  S.D. การแปลค่า 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.12 0.44 มาก 

ดา้นราคา 3.92 0.62 มาก 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.93 0.59 มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.06 0.49 มาก 

ดา้นบุคลากร 4.02 0.57 มาก 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.99 0.56 มาก 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.00 0.58 มาก 

รวม 4.06 0.42 มาก 
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ตางรางท่ี 4.15  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการรับรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการ 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) 

และระดบัความคิดเห็นในส่วนของของปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการท่ีมีอิทธิพล

การตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร อยูใ่น

ระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.98 และเม่ือแยกพิจารณารายขอ้แลว้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัเท่ากนัดงัน้ี 

การจดัโปรโมชัน่หรือส่วนลดท่ีน่าสนใจท าใหท้่านเกิดความตอ้งการท่ีจะมาใชบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 3.98 

การโฆษณาสินคา้ในโทรทศัน์หรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท าใหเ้กิดความตอ้งการท่ีจะมาใช้

บริการ ค่าเฉล่ีย 3.98  

ตางรางท่ี 4.16  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการคน้หาขอ้มูล 

ด้านการรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการ �̅�  S.D. การแปลค่า 

การจดัโปรโมชัน่หรือส่วนลดท่ีน่าสนใจท าใหท้่าน

เกิดความตอ้งการท่ีจะมาใชบ้ริการ 

3.98 0.75 มาก 

การโฆษณาสินคา้ในโทรทศัน์หรือกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาดท าให้เกิดความตอ้งการท่ีจะมาใช้

บริการ 

3.98 0.85 มาก 

รวม 3.98 0.67 มาก 

ดา้นการคน้หาขอ้มูล 

 

�̅�  S.D. การแปลค่า 

ท่านไดมี้การสอบถามจากบุคคลอ่ืนก่อนเขา้มาใช้

บริการ 

3.86 0.796 มาก 

ท่านไดมี้การส ารวจจากขอ้มูลข่าวสารบนส่ือ

ออนไลน์ก่อนเขา้มาใชบ้ริการ 

3.92 0.859 มาก 

รวม 3.88 0.64 มาก 
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จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) 
และระดบัความคิดเห็นในส่วนของของปัจจยัดา้นการคน้หาขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลการตดัสินใจของ
ผูใ้ชบ้ริการร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก ดว้ย
ค่าเฉล่ีย 3.88 และเม่ือแยกพิจารณารายขอ้แลว้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบั มาก เรียงล าดบั ดงัน้ี ท่านได้
มีการส ารวจจากขอ้มูลข่าวสารบนส่ือออนไลน์ก่อนเขา้มาใชบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 3.92 และ ท่านไดมี้การ
สอบถามจากบุคคลอ่ืนก่อนเขา้มาใชบ้ริการ ค่าเฉล่ีย3.86 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย  

ตางรางท่ี 4.17  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการประเมินทางเลือกก่อนเขา้ใชบ้ริการ 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) 

และระดบัความคิดเห็นในส่วนของของปัจจยัดา้นการประเมินทางเลือกก่อนเขา้ใชบ้ริการ ท่ีมี

อิทธิพลการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร 

อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.97 และเม่ือแยกพิจารณารายขอ้แลว้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบั มาก 

เรียงล าดบั ดงัน้ี ท่านไดต้รวจสอบความสะดวกสบายในการเขา้มาใชบ้ริการ เช่น เดินทางสะดวก 

หรือ อยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีท่ีจอดรถเพียงพอ ค่าเฉล่ีย 4.11 และ ท่านไดต้รวจสอบหรือ

เปรียบเทียบกบัร้านอ่ืนก่อนเขา้มาใชบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 3.84 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

 

 

 

 

 

ดา้นการประเมินทางเลือกก่อนเขา้ใชบ้ริการ 
 

�̅�  S.D. การแปลค่า 

ท่านไดต้รวจสอบหรือเปรียบเทียบกบัร้านอ่ืนก่อน

เขา้มาใชบ้ริการ 

3.84 0.795 มาก 

ท่านไดต้รวจสอบความสะดวกสบายในการเขา้มา

ใชบ้ริการ เช่น เดินทางสะดวก หรือ อยูใ่น

หา้งสรรพสินคา้ท่ีมีท่ีจอดรถเพียงพอ 

4.11 0.794 มาก 

รวม 3.97 0.65 มาก 
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ตางรางท่ี 4.18  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ 

 จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) 

และระดบัความคิดเห็นในส่วนของของปัจจยัดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ ท่ีมีอิทธิพลการตดัสินใจ

ของผูใ้ชบ้ริการร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก 

ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.00 และเม่ือแยกพิจารณารายขอ้แลว้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบั มาก เรียงล าดบั ดงัน้ี 

ท่านตดัสินใจใชบ้ริการเพราะมีการจดัโปรโมชัน่ท่ีดึงดูดใจ ต่าเฉล่ีย 4.12 ท่านตดัสินใจใชบ้ริการ

เพราะช่ือเสียงของร้าน ค่าฉลี่ย 3.89 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

 

ตางรางท่ี 4.19  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) 

และระดบัความคิดเห็นในส่วนของของปัจจยัดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือท่ีมีอิทธิพลการตดัสินใจ

ของผูใ้ชบ้ริการร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก 

ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.99 และเม่ือแยกพิจารณารายขอ้แลว้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบั มาก เรียงล าดบั ดงัน้ี 

ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ 
 

�̅�  S.D. การแปลค่า 

ท่านตดัสินใจใชบ้ริการเพราะช่ือเสียงของร้าน 3.89 0.781 มาก 

ท่านตดัสินใจใชบ้ริการเพราะมีการจดัโปรโมชัน่ท่ี

ดึงดูดใจ 

4.12 0.834 มาก 

รวม 4.00 0.66 มาก 

ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
 

�̅�  S.D. การแปลค่า 

ท่านจะแนะน าคนใกลชิ้ดใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ 3.83 0.813 มาก 

อนาคตท่านจะกลบัมาใชบ้ริการร้านอีกคร้ัง 4.15 0.796 มาก 

รวม 3.99 0.67 มาก 
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อนาคตท่านจะกลบัมาใชบ้ริการร้านอีกคร้ัง ค่าเฉล่ีย 4.15 และ ท่านจะแนะน าคนใกลชิ้ดใหเ้ขา้มาใช้

บริการ ค่าเฉล่ีย 3.83 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

ตางรางท่ี 4.20  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการตดัสินใจ 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) 

และระดบัความคิดเห็นในส่วนของของปัจจยัดา้นการตดัสินใจผูใ้ชบ้ริการร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี 

ท่ีหา้งซีคอนบางแค อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 4.00 ดา้น

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ค่าเฉล่ีย 3.99  ดา้นการรับรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการ ค่าเฉล่ีย 3.98 ดา้นการ

ประเมินทางเลือกก่อนเขา้ใชบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 3.97 และ ดา้นการคน้หาขอ้มูล ค่าเฉล่ีย 3.88 ตามล าดบั

จากมากไปหานอ้ย 

 

 

 

 

 

 

 
 

การตดัสินใจ 
 

�̅�  S.D. การแปลค่า 

ดา้นการรับรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการ 3.98 0.67 มาก 

ดา้นการคน้หาขอ้มูล 3.88 0.64 มาก 

ดา้นการประเมินทางเลือกก่อนเขา้ใชบ้ริการ 3.97 0.65 มาก 

ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ 4.00 0.66 มาก 

ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 3.99 0.67 มาก 

รวม 3.96 0.50 มาก 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ซ่ึงได้แก่การวิเคราะห์ 

สมมติฐานท้ัง 2 ข้อ โดยมีการใช้สถิติวิจัยดังนี้ 

4.3.1 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ ระดบั

การศึกษาและรายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ท่ี

หา้งสรรพสินคา้ ซีคอน บางแค กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั  

 สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน เดอะ พิซ

ซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ ซีคอน บางแค ในกรุงเทพมหานคร ท่ีไม่แตกต่างกนั  

𝐻0: ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชใ้ช้บริการร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 

ท่ีหา้งสรรพสินคา้ ซีคอน บางแค ในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

𝐻1: ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการใช้บริการร้าน เดอะ พิซซ่า 
คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ ซีคอน บางแค ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.21 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างเพศกบัการตัดสินใจ 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.21 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งเพศกบัการตดัสินใจใชบ้ริการสถานี

บริการน ้ามนับางจาก พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน เดอะ พิซ

ซ่า คอมปะนี แตกต่างกนั จึงปฏิเสธ  𝐻0 และยอมรับสมมติฐาน 𝐻1 

สมมติฐานข้อที่ 1.2 อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน เดอะ พิซซ่า คอม

ปะนี แตกต่างกนั  

ตวัแปร เพศ จ านวน x̄ S.D. t Sig. 

 

การตดัสินใจใชบ้ริการร้าน 

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 

ชาย 221 3.88 0.36   

หญิง 179 4.07 0.61 -3.691 0.000* 
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 𝑯𝟎: อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ท่ี

หา้งสรรพสินคา้ ซีคอน บางแค ในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

𝑯𝟏: อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ท่ี

หา้งสรรพสินคา้ ซีคอน บางแค ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.22 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่าอายุกบัการตัดสินใจ 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 6.646 4 1.662 6.975 0.000* 
ภายในกลุ่ม 94.095 395 0.238   
รวม 100.741 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.22 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งอายกุบัการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน

เดอะ พิซซ่า คอมปะนีพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเดอะ พิซซ่า 

คอมปะนีแตกต่างกนั จึงปฏิเสธ  𝐻0 และยอมรับสมมติฐาน 𝐻1 

เพื่อใหท้ราบความแตกต่างระหวา่งอายกุบัการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี

ท่ีแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอายเุป็นรายคู่ โดยท าการทดสอบวา่คู่ใดมีการตดัสินใจใชบ้ริการ

แตกต่างกนับา้ง ท าการทดสอบดว้ยการเปรียบเทียบพหุคูณ ( Multiple Comparisons) โดยใชว้ิธีการ

ทดสอบ LSD Test ตามตารางท่ี 4.23 ดงัต่อไปน้ี 

* p < 0.05 

อายุ อายุ ต ่ากว่า 20 
ปี 

อายุ 20 - 30 
ปี 

อายุ 31 – 40 
ปี 

อายุ 41 - 50 ปี อายุ 50 ปี ขึน้
ไป 

อาย ุต ่ากวา่ 20 ปี - .07959 .04882 .42489* .89314* 
อาย ุ20 - 30 ปี  - -.03077 .34530* .81355* 
อาย ุ31 – 40 ปี   - .37607* .84432* 
อาย ุ41 - 50 ปี    - .46825 
อาย ุ50 ปี ขึ้นไป     - 
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จากตารางท่ี 4.23 แสดงการเปรียบเทียบคู่อายกุบัการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเดอะ พิซซ่า 

คอมปะนีแตกต่างกนั ดว้ยวิธี LSD ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ คู่ท่ีมีความแตกต่างกนั

ไดแ้ก่ อาย ุต ่ากวา่ 20 ปี,อาย ุ20 - 30 ปี,อาย ุ31 – 40 ปี มีการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเดอะ พิซซ่า คอม

ปะนีมากกวา่ อาย ุ41 - 50 ปี และ อาย ุ50 ปี ขึ้นไป 

สมมติฐานข้อที่ 1.3 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเดอะ 

พิซซ่า คอมปะนีในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

𝐻0 : ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเดอะ พิซซ่า คอม

ปะนีในกรุงเทพมหานครและไม่แตกต่างกนั 

𝐻1: ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี

ในกรุงเทพมหานครและแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.24  แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งการศึกษากบัการตดัสินใจ 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.24  ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งการศึกษากบัการตดัสินใจใชบ้ริการ 

ร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน

เดอะ พิซซ่า คอมปะนีแตกต่างกนั จึงปฏิเสธ  𝐻0 และยอมรับสมมติฐาน 𝐻1 

เพื่อใหท้ราบความแตกต่างระหวา่งการศึกษากบัการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเดอะ พิซซ่า 

คอมปะนีท่ีแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามการศึกษาเป็นรายคู่ โดยท าการทดสอบวา่คู่ใดมีการตดัสินใจ

ใชบ้ริการแตกต่างกนับา้ง ท าการทดสอบดว้ยการเปรียบเทียบพหุคูณ ( Multiple Comparisons) โดย

ใชว้ิธีการทดสอบ LSD Test ตามตารางท่ี 4.25 ดงัต่อไปน้ี 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ระหวา่งกลุ่ม 3.283 2 1.642 6.688 0.001* 

ภายในกลุ่ม 97.457 397 .245   

รวม 100.741 399    
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ระดับการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี - .19346* .14265 

ปริญญาตรี  - -.05081 

สูงกวา่ปริญญาตรี  - - 

* p < 0.05 

จากตารางท่ี 4.25  แสดงการเปรียบเทียบคู่ระดบัการศึกษากบัการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน

เดอะ พิซซ่า คอมปะนีแตกต่างกนัดว้ยวิธี LSD ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ี

จบการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี มากกวา่ผูท่ี้มี

ระดบัการศึกษา ปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี 

สมมติฐานข้อที่ 1.4 สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเดอะ 

พิซซ่า คอมปะนีแตกต่างกนั 

𝐻0 :  สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเดอะ พิซซ่า คอม

ปะนีในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

𝐻1: สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเดอะ พิซซ่า คอม
ปะนีในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.26 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งสถานภาพสมรสกบัการตดัสินใจ 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม .477 2 .238 .944 .390 
ภายในกลุ่ม 100.264 397 .253   
รวม 100.741 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.26  ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งอาชีพกบัการตดัสินใจใชบ้ริการ 

ร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการสถานี

บริการน ้ามนับางจากไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธ  𝐻1 และยอมรับสมมติฐาน 𝐻0 
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สมมติฐานข้อที่ 1.5 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเดอะ พิซซ่า คอม

ปะนีในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

𝐻0: อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการร้านเดอะ พิซซ่า คอม

ปะนีในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

𝐻1:  อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการร้านเดอะ พิซซ่า คอม

ปะนีในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 4.27 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่อาชีพกบัการตดัสินใจ 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.27  ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งอาชีพกบัการตดัสินใจใชบ้ริการ

ร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนีพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเดอะ 

พิซซ่า คอมปะนีแตกต่างกนั จึงปฏิเสธ  𝐻0 และยอมรับสมมติฐาน 𝐻1 

 

 

 

 

 

แหล่งควาแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวา่งกลุ่ม 5.672 4 1.418 5.892 .000* 

ภายในกลุ่ม 95.069 395 .241   

รวม 100.741 399    
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เพื่อใหท้ราบความแตกต่างระหวา่งอาชีพกบัการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเดอะ พิซซ่า คอม

ปะนีท่ีแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ โดยท าการทดสอบวา่คู่ใดมีการตดัสินใจใช้

บริการแตกต่างกนับา้ง ท าการทดสอบดว้ยการเปรียบเทียบพหุคูณ ( Multiple Comparisons) โดยใช้

วิธีการทดสอบ LSD ตามตารางท่ี 4.28 ดงัต่อไปน้ี 

* p < 0.05 

จากตารางท่ี 4.28 แสดงการเปรียบเทียบคู่อาชีพกบัการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเดอะ พิซซ่า 
คอมปะนีแตกต่างกนั ดว้ยวิธี LSD ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็น นกัเรียน 
/ นกัศึกษา จะมีการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนีมากกวา่ผูท่ี้มีอาชีพ พนกังาน / 
ลูกจา้งบริษทัเอกชน ธุรกิจส่วนตวั ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ และ พ่อบา้น/แม่บา้น 

สมมติฐานข้อที่ 1.6 รายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเดอะ 
พิซซ่า คอมปะนีในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
  𝐻0: รายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเดอะ พิซซ่า 
คอมปะนีในกรุงเทพมหานครและไม่แตกต่างกนั 
  𝐻1: รายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเดอะ พิซซ่า 
คอมปะนีในกรุงเทพมหานครและแตกต่างกนั 
 

อาชีพ 1.ขา้ราชการ 

/รัฐวิสาหกิจ 

2. ธุรกิจ

ส่วนตวั 

3.พนกังาน / 

ลูกจา้ง

บริษทัเอกชน 

4. 

นกัเรียน / 

นกัศึกษา 

5.
พ่อบา้น/
แม่บา้น 

1.ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ - .01667 -.04502 -.24512 .47500 

2. ธุรกิจส่วนตวั  - -.06169 -.26179* .45833 

3. พนกังาน / ลูกจา้ง

บริษทัเอกชน 

  - -.20010* .52002* 

4. นกัเรียน / นกัศึกษา    - .72012* 

5. พ่อบา้น/แม่บา้น     - 
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ตารางท่ี 4.29  แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัการ
ตดัสินใจ 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตารางท่ี 4.29  ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งอาชีพกบัการตดัสินใจใชบ้ริการ

ร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนีพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเดอะ 

พิซซ่า คอมปะนีไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธ  𝐻1 และยอมรับสมมติฐาน 𝐻0 

ตารางท่ี 4.30 วิเคราะห์สมการเชิงถดถอย ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวา่งกลุ่ม 1.298 4 .325 1.289 .274 

ภายในกลุ่ม 99.443 395 .252   

รวม 100.741 399    

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

การตัดสินใจใช้บริการร้านเดอะ พซิซ่า คอมปะนี 

B 

 
Std. 

Error 
Beta 

 
t Sig 

(Constant) 0.547 0.173  3.162  

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์( Product) 0.061 0.046 0.054 1.321 0.187 

ปัจจยัดา้นราคา ( Price) 0.038 0.036 0.048 1.045 0.297 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ( Place) 0.064 0.038 0.075 1.660 0.098 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ( Promotion) 0.106 0.046 0.104 2.278 0.023* 

ปัจจยัดา้นบุคลากร ( People) 0.170 0.046 0.195 3.730 0.000* 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ( Physical Evidence) 0.198 0.042 0.222 4.758 0.000* 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ ( Process) 0.216 0.043 0.249 5.005 0.000* 
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* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ พบวา่ ตวัแปรอิสระทั้ง 7 ตวั 

ร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี กรุงเทพมหานคร 

ไดร้้อยละ 57.80 โดยพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ได้

ดีท่ีสุดคือ ดา้นกระบวนการ ( Beta = 0.249)  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ( Beta = 0.222) ดา้นบุคลากร 

( Beta = 0.195) และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ( Beta = 0.104)  ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

 

  

𝑅2 = 0.578 SEE = 0.32628 F = 79.184* 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการร้าน

เดอะพิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแคกรุงเทพมหานคร 

5.1 สรุปผลการวิจยั 

 5.2 อภิปรายผลการวิจยั 

 5.3 ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาขอ้มูลปัจจยัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้ง 

สรรพสินคา้ ซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 221 คน คิดเป็น

ร้อยละ 55.3 อาย ุมีอายอุยูใ่นช่วงระหวา่ง อาย ุ21 – 30 ปี จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 และ

ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 มีสถานภาพโสด 336 คน คิดเป็น

ร้อยละ 84 มีอาชีพเป็น พนกังาน/บริษทัลูกจา้งเอกชน จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 และ

ระดบัรายได ้10,001 – 20,000 บาท จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยั

ส่วนบุคคลซ่ึงประกอบไปดว้ย  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ ระดบัรายไดต้่อเดือน ท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ ซี

คอน บางแค กรุงเทพมหานคร 

 5.1.2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ของผูใ้ชบ้ริการร้าน

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ ซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ของ

ผูใ้ชบ้ริการร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ ซีคอนบางแค มากท่ีสุด คือ ดา้น ดา้น

ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ดา้นการส่งเสริม

การตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.00 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.93 และดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ตามล าดบั  
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 ตวัแปรอิสระทั้ง 7 ตวั ร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของการตดัสินใจผูใ้ชบ้ริการร้านเดอะ 

พิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ ซีคอนบางแค ไดร้้อยละ  57.80 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแคกรุงเทพมหานคร 

คือ ปัจจยัดา้น กระบวนการ ( β = 0.249 )  ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ( β = 0.222 ) ปัจจยัดา้น

บุคลากร ( β = 0.195)  และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ( β = 0.104 ) โดยมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีมีอ านาจในการท านายการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบ

สมการดงัน้ี 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย  

 1. ปัจจยัดา้นประชากร ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพและอาชีพ พบวา่ 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี 

ท่ีหา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ศตพร กรรมสิทธ์ิ(2561) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ของผูบ้ริโภคเปรียบเทียบระหวา่ง พิซซ่าฮทั และ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ใน

เขตจงัหวดัปทุมธานี ไดก้ล่าวใวว้า่  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

2. ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจใชบ้ริการ ร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ ซีคอนบาง

แค กรุงเทพมหานคร  

ดา้นส่งเสริมการตลาดในระดบัความส าคญัมาก เน่ืองจาก การจดัโปรโมรชัน่ต่างๆดึงดูด

ความสนใจใหก้บัลูกคา้เช่น การโฆษณาผา่นช่องทางต่างๆเช่นช่องทางออนไลน์ ผา่นส่ือโซเชียล 

หรือการจดัโปรโมชัน่ เหมาะสมกบัช่วงเทศกาล และมีคูปองดึงดูดใจ โดยเฉพาะการจดัโปรโมชัน่

ซ้ือ 1 แถม 1 ท่ีถือวา่ไดรั้บการตอบรับท่ีดีมากดึดูดใจลูกคา้ 

ปัจจยัดา้นบุคลากรในระดบัความส าคญัมาก เน่ืองจาก พนกังานมีการแต่งการเรียบร้อย และ

มีความกระตือรือร้นในการเอาใจใส่ สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ท าใหลู้กคา้เกิดความ

ประทบัใจในการเขา้มาใชบ้ริการ 
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ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัความส าคญัมาก เน่ืองจากบรรยากาศของร้านมี

ความสะอาด สวยงาม และทนัสมยั มีแสงสวา่งเพียงพอ และประกอบกบัอุปกรณ์ท่ีจดัวางบนโต๊ะ

อาหารมีความเป็นระเบียบ รูปแบบการจดัโต๊ะและเกา้อ้ีมีความเหมาะสม  

ปัจจยัดา้นกระบวนการในระดบัความส าคญัมาก เน่ืองจาก ขั้นตอนการรับออเดอร์อาหารมี

ความรวดเร็วถูกตอ้งหลงัจากท่ีเขา้ไปใชบ้ริการท าใหลู้กคา้ไม่ตอ้งรอนาน สามารถสอบถาม

เมนูอาหารไดอ้ยา่งรวดเร็ว รวมไปถึงขั้นตอนการทอนเงิน และการช าระเงินหลากหลายช่องทางท า

ใหลู้กคา้เกิดความสะดวกสบาย 

ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนัยพร ตูจิ้นดา (2562) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ศูนยบ์ริการโตโยตา้ เค.มอเตอร์ สาขาเพชรเกษม ไดก้ล่าวใวว้า่ 

ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการ ศูนยบ์ริการโตโยตา้ เค.มอเตอร์ สาขาเพชรเกษม 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการร้านเดอะพิซซ่า คอม

ปะนี ท่ีหา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแคกรุงเทพมหานคร 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ี 

1. ดา้นอาหารมีรสชาติอร่อย พบวา่ อยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุด เพราะฉะนั้น ควรมีการพฒันา

รสชาติอาหารและตอ้งมีการควบคุมมาตรฐานคุณภาพของอาหารใหมี้ความสด สะอาด ปลอดภยั 

เพื่อใหอ้าหาร มีคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติท่ีถูกใจผูใ้ชบ้ริการ 

2. ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่การจดัรายการส่งเสริมการขายดว้ยการแจกคูปอง

ส่วนลดพิเศษ หรือแถมฟรีเมนูอาหารใหก้บัลูกคา้ การโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละโทรทศัน์ 

นอกจากน้ีควรมีการมุ่งเนน้ในเร่ืองส่ือ ณ จุดขาย ไดแ้ก่ป้ายโฆษณาในร้านและนอกร้านและพฒันา

ศกัยภาพในการใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ในการจูงใจใหเ้กิดการซ้ือ ณ จุดขาย 

 3. ควรปรับปรุงใหมี้ราคาเหมาะสมกบัปริมาณอาหาร ควรก าหนดราคาตามกาลงัของ

ผูใ้ชบ้ริการเป็นส าคญัและเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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4. ทางดา้นผูป้ระกอบธุรกิจควรมีการอบรมพนกังานขายใหมี้ ความช านาญ และใหข้อ้มูล

ความรู้ใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกบัการบริการใหก้บัพนกังานขายอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหพ้นกังานสามารถ

ปฏิบติังานและแกไ้ขเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นไดอ้ยา่งดี 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาปัจจยัทางการตลาดและการกลบัมาใชบ้ริการซ ้าของลูกคา้ร้านอาหาร

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ในพื้นท่ีอ่ืนๆ เช่นเร่ืองความภกัดีต่อตราสินคา้ เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัทางการ

ตลาดในแต่ละพื้นท่ีและใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผูป้ระกอบการ รวมถึงสามารถตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ  

2. ควรมีการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีมีผลต่อการกลบัมาใชบ้ริการซ ้าของลูกคา้

ร้านอาหารเดอะ พิซซ่า คอมปะนีท่ีหา้งสรรพสินคา้ ซีคอนบางแค เพื่อเป็นแนวทางในการปรับกล

ยทุธ์ทางการตลาด 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

แบบสอบถามเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ท่ี

หา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร 

 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 

ขอ้มูลของจะถูกน าไปใชเ้ฉพาะทางดา้นการศึกษาคน้ควา้เพื่อประโยชน์ทางดา้นการศึกษาเท่านั้น 

........................................................... 

ส่วนท่ี 1   สถานภาพส่วนบุคคล 

ค าชี้แจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่อง □ เพยีง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง 

1. เพศ            

 □ 1.ชาย     □ 2.หญิง 

2. อาย ุ           

 □ 1. ต ่ากวา่ 20 ปี    □ 2. 20 - 30 ปี 

 □ 3. 31 – 40 ปี     □ 4. 41 - 50 ปี 

 □ 5. 50 ปี ขึ้นไป 

3. ระดบัการศึกษา 

 □ 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี    □ 2. ปริญญาตรี  

            □ 3. สูงกวา่ปริญญาตรี 

4.สถานภาพ 

 □ 1.โสด     □ 2.สมรส  

              □ 3. หม่าย/อยา่ร้าง 
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5. อาชีพ 

 □  1.ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ                                     □ 2. ธุรกิจส่วนตวั 

              □  3. พนกังาน / ลูกจา้งบริษทัเอกชน                         □ 4. นกัเรียน / นกัศึกษา 

 □  5. พ่อบา้น/แม่บา้น  

6. ระดบัรายไดต้่อเดือน 

 □ 1. รายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาท                 □ 2. รายได ้10,001 – 20,000 บาท 

 □ 3. รายได ้20,001 – 30,000 บาท                 □ 4. รายได ้30,001 - 50,000 บาท 

              □  5.รายไดม้ากกวา่ 50,001 บาทขึ้นไป 

 

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านเดอะพิซซ่าคอม

ปะนี ท่ีห้างซีคอนบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ค าชี้แจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่องระดับความพงึพอใจของท่านเพียงค าตอบเดียว 

 
 

ข้อ 

ค าถาม 
 

ระดับความพงึพอใจ 

5 
มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ท่ีสุด 

 
7 

ด้านผลติภัณฑ์ 
เมนูอาหารมีให้เลือกหลากหลาย 

     

8 อาหารมีรสชาติอร่อย      

9 อาหารมีความสะอาดและไดม้าตรฐาน      

10 อาหารมีความสดใหม่เสมอ      

 
11 

ด้านราคา 
สินคา้มีราคาเหมาะสมกบัขนาด ปริมาณ และ
รสชาติ 

     

12 ราคาอาหารถูกกวา่เม่ือเทียบกบัร้านอ่ืนๆ      

13 มีการแสดงราคาอาหารชดัเจน      
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ข้อ 

ค าถาม 
 
 

5 
มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ท่ีสุด 

14 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

พื้นท่ีของร้านมีความเพียงพอในการรองรับลูกคา้ 
     

15 มีจ านวนสาขาเพียงพอต่อการใชบ้ริการ      

16 มีท าเลใกลบ้า้น      

17 มีท่ีจอดรถเพียงพอสะดวกสบาย      

18 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

มีการจดัโปรโมชัน่ลดราคาเหมาะสมกบัช่วง
เทศกาลต่างๆ 

     

19 มีการออกส่ือโฆษณาท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง      

20 คูปองหรือส่วนลดในการสั่งอาหารท่ีดึงดูดใจ      

21 การท าโปรโมชัน่ซ้ือ 1 แถม 1      

22 
มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ใหรู้้จกัหลากหลาย
ช่องทาง 

     

23 
ด้านบุคลากร 

 พนกังานแต่งกายเรียบร้อย 
     

24 พนกังานมีมารยาทในการให้บริการ      

25 พนกังานมีความกระตือรือร้นและเอาใจใส่      

26 พนกังานมีการใหค้  าแนะน าดี      

27 พนกังานมีการแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี      

28 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

ร้านมีความสวยงาม สะอาด และ ทนัสมยั 
     

29  อุปกรณ์ท่ีจดัวางบนโต๊ะอาหารมีความเป็นระเบียบ      

30  บรรยากาศภายในร้านดี เช่น มีความสวา่งเพียงพอ      

31 รูปแบบการจดัโตะ็และเกา้อ้ีมีความเหมาะสม      
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ส่วนท่ี 3 กระบวนการตัดสินใจของผู้ใช้บริการร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ท่ีห้างสรรพสินค้าซีคอน 
บางแค กรุงเทพมหานคร 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน (  ) หน้าข้อความท่ีท่านต้องการเลือก ให้ตรงกบัความเป็นจริงและ
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

 
 
ข้อ 

ค าถาม 
 
 
 

5 
มาก 
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย 
ท่ีสุด 

32 ด้านกระบวนการให้บริการ 
ขั้นตอนการรับออเดอร์อาหารมีความรวดเร็ว
ถูกตอ้ง 

     

33 ขั้นตอนการทอนเงินมีความรวดเร็วถูกตอ้ง      
34 ขั้นตอนการออกใบเสร็จมีความรวดเร็วและถูกตอ้ง      
35 มีวิธีการช าระเงินท่ีหลากหลายช่องทาง      

ข้อ ค าถาม 5 
มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย 
ท่ีสุด 

 
36 

การตระหนักถึงความต้องการ 
การจดัโปรโมชัน่หรือส่วนลดท่ีน่าสนใจท าให้
ท่านเกิดความตอ้งการท่ีจะมาใชบ้ริการ 

     

 
37 

การโฆษณาสินคา้ในโทรทศัน์หรือกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดท าให้เกิดความตอ้งการท่ีจะมา
ใชบ้ริการ 

     

 
38 

การค้นหาข้อมูล 
ท่านไดมี้การสอบถามจากบุคคลอ่ืนก่อนเขา้มาใช้
บริการ 
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*** ขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม *** 

  

ข้อ ค าถาม 5 
มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย 
ท่ีสุด 

39 ท่านไดมี้การส ารวจจากขอ้มูลข่าวสารบนส่ือ
ออนไลน์ก่อนเขา้มาใชบ้ริการ 

     

 
40 

ด้านการประเมินทางเลือกก่อนเข้าใช้บริการ 
ท่านไดต้รวจสอบหรือเปรียบเทียบกบัร้านอ่ืนก่อน
เขา้มาใชบ้ริการ 

     

 
41 

ท่านไดต้รวจสอบความสะดวกสบายในการเขา้มา
ใชบ้ริการ เช่น เดินทางสะดวก หรือ  
อยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีท่ีจอดรถเพียงพอ 

     

 
42 

ด้านการตัดสินใจใช้บริการ 
ท่านตดัสินใจใชบ้ริการเพราะช่ือเสียงของร้าน 

     

 
43 

ท่านตดัสินใจใชบ้ริการเพราะมีการจดัโปรโมชัน่ท่ี
ดึงดูดใจ 

     

 
44 

ด้านพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
ท่านจะแนะน าคนใกลชิ้ดใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ 

     

45 อนาคตท่านจะกลบัมาใชบ้ริการร้านอีกคร้ัง      
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ช่ือ                             ปราโมทย ์อุ่มเจริญ  

วนัเดือน ปีเกิด           30 ธนัวาคม พ.ศ. 2536  

ประวติัการศึกษา       ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ        

                                  ธุรกิจระหวา่งประเทศ จากสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่ น ปีการศึกษา 2559 

ประวิติการท างาน     ปี พ.ศ. 2559 บริษทั พี เอส มาริทาม จ ากดั ต าแหน่ง Ship Officer 
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