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อิทธิพลในการเลือกบริ โภคพิซซ่ าของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
INFLUENCE IN THE SELECTION OF PIZZA CONSUMPTION OF
CONSUMERS IN BANGKOK
วรรณวิภา ชัยวุฒิ 1 กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การวิ จ ยั ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza House ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึ ก ษา สถานภาพ รายได้ อาชี พ (2) เพื่อศึ กษาถึ งปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza House ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด (3) เพื่อศึกษาปั จจัย
ด้านอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ประกอบด้วย
รสชาติ กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ สาขา ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า การภักดี ต่อตราสิ นค้า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ จํานวน 400 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 20-23 ปี มี
การศึกษาที่ศึกษาอยู่ ในระดับ ปริ ญญาตรี มีอาชี พ นักเรี ยน / นิ สิต / นักศึกษา และมี
รายได้ต่อเดือน ที่ 12,501-18,000 บาท
จากการวิจยั ในครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะมีทศั นคติในระดับปานกลาง
เกือบทุกๆด้าน ปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ปั จจัยด้านอื่นๆในการ
ตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ส่ วนใหญ่จะมี
ทัศนคติในระดับปานกลาง
จากการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า เพศ ที่แตกต่ างกัน ไม่ มีอิท ธิ พ ลกับ การ
ตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ที่ไม่แตกต่างกัน อายุ ที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พล
กับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza House ที่แตกต่างกัน สถานภาพสมรส ที่
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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1

วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

198
แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ที่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza
House ที่แตกต่างกัน ยกเว้นกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ
Pizza House มากน้อยเพียงใดและในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจ Pizza House มาก
น้อยเพียงใด มีระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ
Pizza House ที่แตกต่างกันอาชี พที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า
ของ Pizza House ที่แตกต่างกันอาชี พที่แตกต่างกัน ยกเว้น สาขาที่จาํ หน่ายมีความ
สะดวกในการซื้ อมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House มากน้อยเพียงใด ,
ความเป็ นที่รู้จกั ของตราสิ นค้า มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House มาก
น้อยเพียงใดไม่มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ที่แตกต่างกัน
อาชี พที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza House ที่
แตกต่างกัน ยกเว้น กล่องบรรจุภณั ฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House
มากน้อยเพียงใดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่ต่างกันจะมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza House
ไม่แตกต่างกันยกเว้นด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่
พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ต่างกันจะมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ซื้ อพิ ซซ่ า ของ Pizza House ปั จจัยด้านอื่ นๆที่ ต่างกันจะมีความสัมพันธ์ก ับการ
ตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House แตกต่างกันรู ปทรงของบรรจุภณ
ั ฑ์ (กล่อง) เป็ น
ทรงสี่ เหลี่ยม และความรู ้สึกภายหลังการรับประทานอาหารที่ปัจจัยด้านอื่นๆที่ต่างกัน
จะมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House แตกต่างกัน
คําสํ าคัญ:การเลือกบริ โภค,พิซซ่า,ผูบ้ ริ โภค
ABSTRACT.
This research aims. 1. Were to determine the personal factors that were
associated with the decision to buy the pizza of Pizza House includes sex, age,
education status, income, occupation. 2. identify the marketing mix, which is
correlated with the decision to buy. Pizza House consists of product, price,
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distribution channels. Promotion.3. To study other factors associated with the
decision to buy the Pizza House pizza flavors include packaging branch brand
image. Loyal to the brand. The sample used in this study consisted of 400
predominantly male and aged 20-23 years were enrolled in the study at
undergraduate students with career / students / students and revenues per month
12,501 to 18,000 Baht
Most of the research in this study will have a moderate attitude in almost
every aspect. Factors in the decision to buy a pizza.Other factors in the decision to
buy a pizza. Influence the decision to buy the Pizza House will have a moderate
attitude.Tests of hypotheses were found to be different. No influence on the decision
of buying a pizza at Pizza House is no different at different ages. No influence on
the decision of buying a pizza at Pizza House are different for different marital
status. No influence on the decision to buy a pizza. Pizza's different.
Education.Different. No influence on the decision to buy a pizza. Pizza's different.
Except for packaging affects the buying decision of the Pizza House pizza much and
overall you are satisfied are you with the Pizza House. Education.Different.
Influence on the decision to buy a pizza. Pizza's different. Different career.
Influence on the decision to buy a pizza. Pizza of different career fields available
different except the convenience of buying influence the purchasing decisions of the
Pizza House pizza much. , A well-known brand. Influence the purchasing decisions
of the Pizza House pizza much influence on the decision to buy a pizza. Pizza's
different. Different career. No influence on the decision to buy a pizza. 's Pizza
different except for packaging affect the decision to buy pizza Pizza House how
much influence the decision to buy pizza Pizza House the marketing mix at different
times are correlated with the decision to buy. Pizza's Pizza House is no different,
except for the distribution channel. And the promotion of market factors that the
marketing mix differ be associated with the decision to buy pizza Pizza House
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different factors other differences are correlated with the decision to buy the pizza
of Pizza. House the difference between the shape of the packaging (box) is
rectangular. And feel after eating and other factors that are correlated with the
decision to buy the pizza of Pizza House is no different.
KEY WORDS:SELECTION, PIZZA, CONSUMERS
บทนํา
สภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
ส่ งผลให้วิถีการดํารงชี วิตของชาวไทยโดยเฉพาะประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
นั้นเปลี่ ยนแปลงตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็ นการลดขนาดของครอบครัวลงจากเดิ มเป็ น
ครอบครัวขนาดใหญ่เป็ นปั จจุบนั เหลือสมาชิกแค่ 2 – 5 คนต่อครอบครัวทั้งสภาพ
ความบีบรัดทางเศรษฐกิจยังส่ งผลให้พฤติกรรมของผูห้ ญิงเปลี่ยนแปลงไปคือจากเดิม
ที่ผหู ้ ญิงจะทําหน้าที่เป็ นแม่บา้ นดูแลบ้านทําอาหารรับประทานกันเองภายในครัวเรื อน
ผูห้ ญิ ง ต้อ งออกไปทํา งานนอกบ้า นเพื่ อ แบ่ ง เบาภาระของครอบครั ว ประกอบกับ
ความเร่ งรี บในแต่ละวันสภาพการจราจรที่ติดขัดส่ งผลให้คนในเมืองหลวงแสวงหา
สิ นค้าและบริ การที่จะมาช่วยทําให้ชีวติ สะดวกสบายและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
ในปี 2553 ร้านพิซซ่ าเฮาส์ ได้เปิ ดร้านแบรน Pizza House ซึ่ งได้คิดค้นสู ตร
แป้ งและหน้าต่างๆเองทั้งหมด เริ่ มทํามาประมาณ 3-4 ปี ราคาไม่แพงปั จจุบนั ขาย 79
บาท/ชิ้น เพิ่มชี ส 89 บาท/ชิ้น มีท้ งั หมด 3 หน้าฮาวายเอี้ยน-สโมกกี้แฮม-ซี ฟู้ด จะทํา
แป้ งเฉลี่ ยต่ออาทิ ตย์อยู่ที่ประมาณ 1,200-1,500 แผ่นสถานที่ทาํ แป้ ง อยู่บริ เวณ วัด
กัลยาฝั่งธนฯ แต่ แต่งหน้าพิซซ่าอยูท่ ี่บริ เวณ ลาดพร้าว 97 ซอยตรงข้ามลาดพร้าว 122
สถานที่ ข าย จะส่ ง ตามตลาดนัด บริ ษ ัท และศู น ย์ร าชการใหญ่ ๆ เช่ น การบิ น ไทย
สุ วรรณภูมิ TOT อ.ย. ฯ แต่ละที่จะขายอาทิตย์ละ1-2 วันต่อที่ มีร้านตรงโจ้กกองปราบ
และขายส่ งดิลกับสเต๊กลุงใหญ่ที่โชคชัย 4 หลังรพ.ลาดพร้าวและถนนนวลจันทร์ (ซึ่ ง
ปั จจุ บ นั 2 สาขาหลัง ได้เลิ ก กิ จการไปแล้ว)ปั จจุ บ นั มี ค นสนใจเป็ นจํา นวนมากที่
ต้องการนําพิซซ่ าเราไปขายแต่ติดปั ญหา คือ เรามีกาํ ลังคนไม่พอ คือไม่มีกาํ ลังการ
ผลิตมากกว่านี้ มีสาเหตุจากการขาดแคลนแรงงาน มีผูท้ ี่สนใจต้องการนําไปขาย แต่
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

201
ติดปั ญหาไม่มีตูเ้ ย็นแช่ (มีส่วนผสมของชี สเลยจําเป็ นต้องมีตูเ้ ย็นและเราแต่งหน้าพิซ
ซ่ า สดทุ ก วัน ) แพกเกจจิ้ ง ตอนนี้ ยัง เป็ นกล่ อ งแบบนี้ อยู่ แ ต่ ก็ มี โ ครงการอยากจะ
ปรับเปลี่ยนในอนาคต แต่ยงั ไม่ลงตัว เนื่ องจาก Pizza House เป็ นแบรนด์ที่มี การเปิ ด
บริ การ มาประมาณ 3-4 ปี แต่ดว้ ย Location ที่ยงั ไม่ดีนกั พนักงานที่มีประสบการณ์
น้อย การส่ งเสริ ม Market Mix ด้าน Price และ Promotion ยังไม่โดนใจผูบ้ ริ โภค
ถึงแม้วา่ ปั จจุบนั จะมีการทํา IMC ด้าน advertising เช่น การแจกโบร์ ชวั ร์ นอกจากนี้
ยังมีขาดระบบ E-commerce ที่เป็ นเว็บไซต์ของ Pizza House โดยตรง ซึ่ งจะมีบริ การ
สั่งพิซซ่า และให้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ของ Pizza House มากขึ้น
ด้ว ยเหตุ น้ ี จึ ง เป็ นปั ญ หาใหญ่ ที่ ไ ม่ ส ามารถทํา ให้ Pizza House ประสบ
ความสําเร็ จเท่าที่ควร จนกว่าจะหาความ Differentiate ได้อย่างชัดเจนในความรู้สึก
ของผู ้บ ริ โ ภค อี ก ทั้ง พฤติ ก รรมการเลื อ กรั บ ประทานพิ ซ ซ่ า ของผู้บ ริ โ ภคก็ เ ป็ น
จุดสําคัญที่ทาํ ให้ยอดขายของ Pizza House เพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาถึ ง ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่มี ค วามสัม พันธ์ กบั การตัดสิ นใจซื้ อพิซ ซ่ า
ของ Pizza House ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้อาชีพ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การ
ตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza House ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด
3. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านอื่ นๆที มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ
Pizza House ประกอบด้วย รสชาติ กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ สาขา ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า การ
ภักดีต่อตราสิ นค้า
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
จากการวิจยั ในครั้งนี้ คาดว่าจะมีประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจและเกี่ยวข้อง ดังนี้
1. เพื่ อ เป็ นแนวทางในการกํา หนดนโยบาย และวางแผนทางการตลาดของ
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ประเภทพิซซ่า หรื ออาหารประเภทอื่นๆ

วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

202
2. เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสิ นใจสําหรับผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่สนใจ
เกี่ยวกับธุ รกิจพิซซ่า แบบจัดส่ งถึงบ้าน
สมมติฐานการศึกษา
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ต่างกันจะมีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza
House ต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ต่างกันจะมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ซื้อพิซซ่า ของ Pizza House ต่างกัน
3. ปั จจัยด้านอื่นๆที่ต่างกันจะมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ
Pizza House ต่างกัน
กรอบแนวความคิด
ปั จจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
- ด้านการส่งเสริ มการตลาด

การตัดสิ นใจ
ซื้ อพิซซ่า
ของ Pizza
House

ปั จจัยด้านอื่นๆ
- ด้านรสชาติ - ด้านกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์
- ด้านสาขา - ด้านการภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
- ด้านการภักดีต่อตราสิ นค้า
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แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้ งนี้ การศึ กษา ผูว้ ิจยั ได้อา้ งอิงถึ งแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องดังนี้ ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้
มรกต เหล่าอํานวยชัย (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
และปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารฟาสต์
ฟู้ ด ของผูบ้ ริ โภคในศูนย์การค้าย่านลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21- 30 ปี อยูใ่ นสถานภาพโสด จบ
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่มีอาชีพนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท และได้รับข้อมูลเกี่ ยวกับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด
จากโทรทัศน์ ส่ วนสาเหตุที่เลือกรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ด คือ ความสะดวก ร้านเค
เอฟซี เป็ นร้ านที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุด นิ ยมรับประทานไก่ทอดหรื อไก่ย่าง และ
นิ ย มสั่ง อาหารแยกตามความต้องการ โดยตนเองจะเป็ นบุ ค คลที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดมากที่สุดนิยมทานในวันเสาร์ -อาทิตย์ ช่วงเย็น
เฉลี่ยเดือนละ 1-2 ครั้ง เสี ยค่าใช้จ่ายในการรับประทาน 201-300 บาทต่อครั้ง และนิยม
ชําระค่าใช้จ่ายเป็ นเงินสด ส่ วนในการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนั้น กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสําคัญต่อส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และบริ การมาก
ที่สุดรองลงมาเป็ นการส่ งเสริ มการตลาด ช่องทางการจัดจําหน่าย และราคา ตามลําดับ
สุ วรรณี เตชะพานิ ช (2543 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
และความพึ ง พอใจของผู ้บ ริ โ ภคอาหารฟาสต์ฟู้ ดแบบบริ ก ารส่ ง ถึ ง บ้า นในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ทราบถึงบริ การจัดส่ งอาหารถึงบ้านจาก
สื่ อประเภท Direct Mail และทางโทรทัศน์มากที่สุด และมีความถี่ในการบริ โภคเดือน
ละ 1- 2 ครั้ งค่ า ใช้จ่า ยในการสั่ง ซื้ อ อยู่ที่ 201- 300 บาทต่ อครั้ ง และส่ ว นใหญ่ จ ะ
รับประทานกันครั้งละ 2 – 3 คนนิ ยมสั่งอาหารในช่วงวันเสาร์ -อาทิตย์ ในเวลาช่วง
เที่ ย ง (11.00-13.00) มากที่ สุ ด โดยพิ ซซ่ า ได้รับ ความนิ ย มสั่ง มากที่ สุ ด และร้ า นที่
ผูบ้ ริ โภคนึ กถึงมากที่สุดคือ พิซซ่ าฮัท และส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจเกี่ ยวกับความ
สะดวกในการติดต่อส่ งอาหารฟาสต์ฟู้ดมากที่สุด รองลงมาคือประเภทของอาหาร
ฟาสต์ฟู้ดมีให้เลือกหลายชนิ ด ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าพบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มี
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ความถี่และปริ มาณการบริ โภคอาหารฟาสต์ฟู้ดเท่าเดิมและลดลงในอัตราที่ใกล้เคียง
กันในส่ วนของการศึกษาด้านปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลกับปั จจัยในการพิจารณาเลือกซื้ อ
อาหารฟาสต์ฟู้ดแบบบริ การส่ งถึ งบ้าน พบว่า 1) อายุมีความสัมพันธ์กบั การไม่เสี ย
ค่าบริ การส่ งอาหารของร้านอาหาร 2) อาชีพ มีความสัมพันธ์กบั การจําหน่ายอาหารชุ ด
ประหยัด 3) ระดับรายได้ มีความสัมพันธ์กบั ความสะดวกสบาย ความชอบในรสชาติ
อาหาร และความรวดเร็ วในการส่ งอาหารส่ วนการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแบบบริ การส่ ง
อาหารถึ งบ้า น พบว่า 1) เพศ มี ความสั ม พันธ์ กบั การจัดรายการแลกซื้ อ/ของแถม/
คูป อง/ และความรวดเร็ วในการบริ ก ารส่ ง ถึ งมื อลู กค้า 2) อายุ มีค วามสัม พันธ์ ก ับ
คุณภาพและรสชาติอาหารฟาสต์ฟู้ดเมื่อส่ งถึงมือลูกค้า ความสะดวกในการติดต่อสั่ง
อาหารฟาสต์ฟดู้ และการจัดรายการแลกซื้ อ/ของแถม/คูปอง 3 ) อาชีพ มีความสัมพันธ์
กับความเหมาะสมของราคาอาหารฟาสต์ฟู้ด และความรวดเร็ วในการบริ การส่ งถึงมือ
ลูกค้า 4) ระดับรายได้ มีความสัมพันธ์กบั ความเหมาะสมของราคาอาหารฟาสต์ฟู้ด
ความสะดวกในการติดต่อสั่งอาหารฟาสต์ฟู้ด และความรวดเร็ วในการบริ การส่ งถึง
มือลูกค้า
เฉลิ ม ศรี มาโนชนฤมล (2546 : บทคัด ย่อ ) ได้ท าํ การศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจใช้ แ ละไม่ ใ ช้ บ ริ การอาหารไทยจั ด ส่ งแบบถึ ง ที่ ใ น
กรุ งเทพมหานคร สรุ ปได้วา่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูท้ ี่มีความต้องการใช้
บริ การ คือ ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 18 - 25 ปี โสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า มี
อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา หรื อธุ รกิจส่ วนตัวหรื อพนักงานบริ ษทั เอกชน จากการศึกษา
ถึงพฤติกรรมการใช้บริ การอาหารไทยจัดส่ งแบบถึงที่พบว่า สาเหตุที่ไม่ตอ้ งการใช้
บริ การ คือ ชอบทําอาหารเอง อาหารไทยหาซื้ อได้ง่ายและรสชาติจาํ เจ ส่ วนสาเหตุที่
ทําให้ตอ้ งการใช้บริ การคือ ความสะดวกสบาย หลีกเลี่ ยงปั ญหาจราจร และไม่ชอบ
หรื อไม่สะดวกที่จะทําอาหารรั บประทาน โดยมีรูปแบบบริ การที่ตอ้ งการคือการใช้
บริ การสั่งอาหารเป็ นรายวันในราคาปกติ และประเภทอาหารที่ตอ้ งการคือ อาหารจาน
เดียว อาหารอีสาน และสํารับเป็ นชุดตามลําดับ โดยมื้ออาหารที่ตอ้ งการคือมื้อกลางวัน
และเย็น ซึ่ งมีความต้องการให้ไปส่ งที่บา้ นหรื อที่พกั ส่ วนราคาที่ยอมรับได้อยูใ่ นช่วง
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21 - 30 บาท มากที่สุด รองลงมาเป็ นช่ วง 41 - 50 บาท ส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ ของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือ บริ การ รองลงมาคือ
ผลิตภัณฑ์ การส่ งเสริ มการขาย ราคา และช่องทางการจัดจําหน่ายตามลําดับ
ปุณณสิ ริ เทียนชัยสุ ธารัตน์ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารฟาสต์ฟู้ ดต่า งประเทศของผูบ้ ริ โ ภคใน
จังหวัดฉะเชิ งเทรา : ศึกษาเฉพาะกรณี เคเอฟซี และเดอะพิซซ่า คอมปานี โดยทําการ
สํารวจกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 400 คน สรุ ปได้วา่ ระดับการศึกษาสู งสุ ด รายได้เฉลี่ย
ต่ อ เดื อ น และลัก ษณะส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นการส่ ง เสริ มการตลาดมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างประเทศของผูบ้ ริ โภคใน
จัง หวัด ฉะเชิ ง เทราด้า นประเภทร้ า นอาหาร แต่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาสู งสุ ด อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม การ
บริ โภคอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างประเทศของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดฉะเชิงเทราด้านสาเหตุใน
การบริ โภคและ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสู งสุ ด และลักษณะส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างประเทศของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ด้านความถี่ในการบริ โภค ส่ วน อายุ สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชี พ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคอาหารฟาสต์
ฟู้ ดต่างประเทศของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดฉะเชิงเทราด้านช่วงเวลาในการบริ โภค แต่ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะส่ วน
ประสมทางการตลาดด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคามี ค วามสัม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการ
บริ โภคอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างประเทศของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดฉะเชิงเทราด้านค่าอาหาร
เฉลี่ ย ต่ อครั้ ง นอกจากนี้ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ การศึ ก ษาสู ง สุ ด อาชี พ และ
ลัก ษณะส่ วนประสมทางการตลาดด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาดมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างประเทศของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจ
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ศิริน เจริ ญพินิจนันท์ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและ
พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภคต่ อ การสั่ ง ซื้ อ พิ ซ ซ่ า ฮัท แบบบริ การส่ ง ถึ ง บ้า นในเขต
กรุ งเทพมหานคร สรุ ปได้วา่ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25 –
29 ปี สถานภาพเป็ นโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน มี
รายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และจํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวน 1 – 4
คน และพบว่าผูบ้ ริ โภคมี ทศั นคติ ต่อการสั่งพิซซ่ าฮัท แบบบริ การส่ งถึ งบ้านในด้าน
ส่ วนประสมการตลาด ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ายในระดับดี รองลงมาคือ ด้านการ
ส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นราคาและด้า นผลิ ตภัณฑ์ ในระดับ ปานกลาง นอกจากนี้ ย งั
พบว่า ผูบ้ ริ โภคทําการสั่งซื้ อพิซซ่ า ฮัท แบบบริ การจัดส่ งถึงบ้าน โดยเฉลี่ ยเดือนละ
1.39 ครั้ง โดยแต่ละครั้งได้ทาํ การสั่งซื้ อเฉลี่ยจํานวน 1.29 ถาด และมีค่าใช้จ่ายในการ
สั่งซื้ อเป็ นจํานวนเงินโดยเฉลี่ ยครั้งละ 354.28 บาท โดยส่ วนใหญ่มกั จะสั่งซื้ อพิซซ่ า
ฮัท แบบบริ การส่ งถึ งบ้านมาเพื่อรับประทานกับครอบครัว ในโอกาสเมื่อไม่มีอะไร
รับประทาน โดยผูท้ ี่มีอาํ นาจในการสั่งซื้ อโดยส่ วนใหญ่ คือ คนในครอบครัว และ
ผูบ้ ริ โภคมักจะสั่งซื้ อพิซซ่ าฮัท แบบบริ การส่ งถึงบ้านมาเพื่อรับประทานเป็ นอาหาร
เป็ นอาหารมื้อกลางวัน และมื้อเย็น ตามลําดับ
จากการศึ กษาแนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ ยวข้อง คือ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคแนวคิดเกี่ ยวกับ แนวคิดเกี่ ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ทฤษฎี ส่วน
ประสมทางการตลาดแนวคิดเกี่ยวกับธุ รกิจบริ การ และแนวคิดเกี่ยวกับธุ รกิจฟาสต์ฟู้ด
ผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีเหล่านี้ มาเป็ นแนวทางในการออกแบบสอบถามโดยจะ
ใช้ แนวคิดเกี่ ยวกับธุ รกิ จบริ การของ ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ.2539 และแนวคิด
เกี่ยวกับธุ รกิจฟาสต์ฟู้ดของ สุ วรรณี เตชะพานิช.2543 มาเป็ นแนวทาง
วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง “อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House” เป็ น
การวิจยั เชิงปริ มาณ (QuantitativeResearch) โดยใช้การวิจยั เชิงสํารวจ (Survey
Research Method) และใช้วธิ ีการเก็บข้อมูลด้วยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ น
แบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น สําหรับศึกษาอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ
Pizza House โดยมี
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ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามที่มีขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาดในด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ที่มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การสั่งซื้อพิซซ่า ของ Pizza House
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านอื่นๆรสชาติ กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์
สาขา ภาพลัก ษณ์ ตราสิ นค้า(Brand Image) และความภักดี ต่อตราสิ นค้า (Brand
Loyalty)
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วิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติใน
การศึกษาดังนี้
สถิติที่ใช้
ตัวแปร
1. ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่เพศอายุสถานภาพระดับ
ค่าร้อยละ
การศึกษาอาชีพรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2. ข้อมูลปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของPizza
ค่าเฉลี่ย ส่ วน
House
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ข้อมูลปั จจัยด้านอื่นๆรสชาติ กล่องบรรจุภณั ฑ์ สาขา
ค่าเฉลี่ย ส่ วน
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า (Brand Image) และความภักดีต่อตรา เบี่ยงเบนมาตรฐาน
สิ นค้า (Brand Loyalty)
4. ข้อมูลอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House
ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
5. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ต่างกันจะมีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจ
T-test, F-test
ซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ต่างกัน
(One way Anova)
6. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ต่างกันจะมีความสัมพันธ์
Chi-square
กับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ต่างกัน
7. ปั จจัยด้านอื่นๆที่ต่างกันจะมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
Chi-square
ซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ต่างกัน
ผลการวิเคราะห์
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่าง จํานวน
400 คน เป็ นเพศหญิงจํานวน 154 คน และ เป็ นเพศชายจํานวน 246 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 61.5 อายุส่วนใหญ่มีอายุ 20-23 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 48.5 ส่ วนใหญ่มีการศึกษาที่
ศึกษาอยู่ ในระดับ ปริ ญญาตรี 190 คนคิดเป็ นร้อยละ 47.5 มีอาชีพ นักเรี ยน / นิสิต /
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นักศึกษา จํานวน 228 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.0 และมีรายได้ต่อเดือน ที่ 12,501-18,000
บาท152 คน คิดเป็ นร้อยละ 38
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อพิซ ซ่ า ของ Pizza
Houseพบว่า ในด้านผลิ ตภัณฑ์ จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติในระดับปาน
กลางในเรื่ องความหลากหลายของรายการอาหาร , รู ป ลักษณะของอาหาร , สี สัน
อาหาร , คุ ณค่าทางโภชนาการของแต่กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติในระดับน้อยคื อ
บรรจุภณั ฑ์ของอาหาร ในด้านราคา จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างระดับทัศนคติในระดับน้อย
คือราคาของพิซซ่ า เมื่อเทียบกับคุ ณภาพ และมีระดับทัศนคติในระดับปานกลางใน
เรื่ อ งราคาสิ นค้า เมื่ อเที ย บกับ คู่ แ ข่ง ในด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย จะพบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างระดับทัศนคติในระดับน้อยคือความสะดวกในการหาซื้ อและ มีเบอร์ ติดต่อใน
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างระดับทัศนคติในระดับน้อย คือ การ
แจกคูปองหรื อบัตรส่ วนลด , การจัดรายการอาหารชุ ดประหยัด และมีระดับทัศนคติ
ในระดับปานกลางในเรื่ อง รายการแลกซื้ อของสะสม , การโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์
ส่ วนที่ 3 วิเคราะห์ ขอ้ มูลปั จจัยด้านอื่นๆรสชาติ กล่ องบรรจุภณ
ั ฑ์ สาขา
ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า (Brand Image) และความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty)
พบว่า ในด้านรสชาติกลุ่มตัวอย่างมี ระดับทัศนคติในระดับปานกลางในเรื่ องรสชาติ
ของอาหารและมี ระดับ ทัศ นคติ ใ นระดับ น้ อ ยในเรื่ องความรู ้ สึ ก ภายหลัง การ
รับประทานอาหารในด้านกล่องบรรจุภณั ฑ์กลุ่มตัวอย่างมี ระดับทัศนคติในระดับปาน
กลางในเรื่ องรู ปทรงของบรรจุภณั ฑ์ (กล่อง) เป็ นทรงสี่ เหลี่ยม และมี ระดับทัศนคติใน
ระดับน้อยในเรื่ องประสิ ทธิ ภาพของบรรจุภณ
ั ฑ์ในการเก็บรักษาคุณภาพของในด้าน
สาขากลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ร ะดับ ทัศ นคติ ใ นระดั บ น้ อ ยในเรื่ องจํา นวนสาขาในด้ า น
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า (Brand Image) ระดับทัศนคติในระดับน้อยในเรื่ องภาพลักษณ์
ของตราสิ นค้า ในด้านความภักดี ต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) ระดับทัศนคติใน
ระดับปานกลางในเรื่ องโดยเฉลี่ยท่านรับประทานพิซซ่าบ่อยครั้งเพียงใด
ส่ วนที่ 4 วิเคราะห์ขอ้ มูลอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza House พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติในระดับ ปานกลางคือ รสชาติมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า
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ของ Pizza House มากน้อยเพียงใด , กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า
ของ Pizza House มากน้อยเพียงใด , สาขาที่จาํ หน่ายมีความสะดวกในการซื้ อมีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza House มากน้อยเพียงใด , ความภักดีต่อตราสิ นค้ามี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House มากน้อยเพียงใด , ในภาพรวมท่านมี
ความพึงพอใจ Pizza House มากน้อยเพียงใด แต่ความเป็ นที่รู้จกั ของตราสิ นค้า มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House มากน้อยเพียงใด
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ต่างกันจะมีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า
ของ Pizza House ต่างกัน พบว่า เพศ ที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลกับ การตัด สิ น ใจ
ซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza House ที่ไม่แตกต่างกันอายุ ที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลกับการ
ตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ที่แตกต่างกัน สถานภาพสมรส ที่แตกต่างกัน
ไม่มีอิทธิ พ ลกับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza House ที่ แตกต่างกัน ระดับ
การศึกษา ที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ที่
แตกต่ า งกัน ยกเว้น กล่ อ งบรรจุ ภ ัณ ฑ์แ ละในภาพรวมท่ า นมี ค วามพึ ง พอใจ Pizza
House ที่ แตกต่า งกัน มี อิท ธิ พ ลกับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza House ที่
แตกต่า งกัน อาชี พที่ แตกต่า งกัน มีอิทธิ พลกับ การตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza
House ที่แตกต่างกันอาชีพที่แตกต่างกัน ยกเว้น สาขาที่จาํ หน่ายมีความสะดวกในการ
ซื้ อ , ความเป็ นที่รู้จกั ของตราไม่มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า ของ Pizza
House ที่แตกต่างกัน อาชีพที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ
Pizza House ที่แตกต่างกัน ยกเว้น กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า
ของ Pizza House
สมมติฐ านการศึ กษาที่ 2 พบว่า ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ต่า งกัน จะมี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ไม่แตกต่างกันยกเว้นช่อง
ทางการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House แตกต่างกัน
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สมมติฐานการศึกษาที่ 3 พบว่า ปั จจัยด้านอื่นๆที่ต่างกันจะมีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อพิ ซ ซ่ า ของ Pizza House แตกต่า งกันยกเว้นรู ป ทรงของบรรจุ ภณ
ั ฑ์
(กล่ อ ง) เป็ นทรงสี่ เ หลี่ ย ม และความรู ้ สึ กภายหลั ง การรั บ ประทานอาหารที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ไม่แตกต่างกัน
สรุ ปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
จํานวน 246 คน มีอายุ 20-23 ปี มีการศึกษาที่ศึกษาอยู่ ในระดับ ปริ ญญาตรี 190 คน มี
อาชี พ นักเรี ยน / นิ สิต / นักศึกษา จํานวน 228 คน และมีรายได้ต่อเดื อน ที่ 12,50118,000 บาท จํานวน 152 คน ปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ าพบว่าใน
ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ร ะดับ ทัศ นคติ ใ นระดับ ปานกลางในเรื่ องความ
หลากหลายของรายการอาหาร , รู ปลักษณะของอาหาร , สี สันอาหาร , คุ ณค่าทาง
โภชนาการของแต่ ก ลุ่ ม ตัวอย่า งมี ระดับ ทัศ นคติ ใ นระดับ น้อยคื อ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ของ
อาหารในด้านราคา กลุ่มตัวอย่างระดับทัศนคติในระดับน้อยคือราคาของพิซซ่ า เมื่อ
เทียบกับคุ ณภาพ และมีระดับทัศนคติในระดับปานกลางในเรื่ องราคาสิ นค้าเมื่อเทียบ
กับคู่แข่งในด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายกลุ่มตัวอย่างระดับทัศนคติในระดับน้อยคือ
ความสะดวกในการหาซื้ อและ มีเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อในด้านการส่ งเสริ มการตลาด
กลุ่มตัวอย่างระดับทัศนคติในระดับน้อย คือ การแจกคูปองหรื อบัตรส่ วนลด , การจัด
รายการอาหารชุดประหยัด และมีระดับทัศนคติในระดับปานกลางในเรื่ องรายการแลก
ซื้ อของสะสม , การโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ปัจจัยด้านอื่นๆรสชาติ กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์
สาขา ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า (Brand Image) และความภักดี ต่อตราสิ นค้า (Brand
Loyalty) ในด้า นรสชาติ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งมี ระดับ ทัศ นคติ ใ นระดับ ปานกลางในเรื่ อ ง
รสชาติของอาหารและมี ระดับทัศนคติในระดับน้อยในเรื่ องความรู้สึกภายหลังการ
รับประทานอาหารในด้านกล่องบรรจุภณั ฑ์กลุ่มตัวอย่างมี ระดับทัศนคติในระดับปาน
กลางในเรื่ องรู ปทรงของบรรจุภณั ฑ์ (กล่อง) เป็ นทรงสี่ เหลี่ยม และมี ระดับทัศนคติใน
ระดับน้อยในเรื่ องประสิ ทธิ ภาพของบรรจุภณ
ั ฑ์ในการเก็บรักษาคุณภาพของในด้าน
สาขากลุ่ ม ตัว อย่า งมี ร ะดับ ทัศ นคติ ใ นระดับ น้อย ในเรื่ อ งจํา นวนสาขา ในด้า น
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ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า (Brand Image) ระดับทัศนคติในระดับน้อยในเรื่ องภาพลักษณ์
ของตราสิ นค้า ในด้านความภักดี ต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) ระดับทัศนคติใ น
ระดับปานกลางในเรื่ องโดยเฉลี่ยท่านรับประทานพิซซ่าบ่อยครั้งเพียงใด
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติ
ในระดับ ปานกลางคือ รสชาติมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House มาก
น้อยเพียงใด , กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House มาก
น้อยเพียงใด , สาขาที่จาํ หน่ายมีความสะดวกในการซื้ อมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่ า
ของ Pizza House มากน้อยเพียงใด , ความภักดีต่อตราสิ นค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House มากน้อยเพียงใด,ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจ Pizza
House มากน้อยเพียงใด แต่ความเป็ นที่รู้จกั ของตราสิ นค้า มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซ
ซ่า ของ Pizza House มากน้อยเพียงใด
จากการวิจยั ในครั้งนี้ ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะมีทศั นคติในระดับปานกลางเกือบ
ทุ ก ๆด้า น ปั จ จัย ทางการตลาดในการตัด สิ น ใจซื้ อ พิ ซ ซ่ า ปั จ จัย ด้า นอื่ น ๆในการ
ตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อพิซซ่า ของ Pizza House ส่ วนใหญ่จะมี
ทัศนคติในระดับปานกลาง
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถสรุ ปข้อเสนอแนะสําหรับ เพื่อการวิจยั ใน
ครั้งต่อไปผูท้ าํ การวิจยั มีความเห็ นว่า ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเปรี ยบเทียบกับอาหาร
ชนิดอื่นๆหรื อเปรี ยบเทียบกับตราสิ นค้าอื่นๆ
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