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อทิธิพลในการเลอืกบริโภคพซิซ่าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

INFLUENCE IN THE SELECTION OF PIZZA CONSUMPTION OF 

CONSUMERS IN BANGKOK 

วรรณวภิา ชยัวฒิุ1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ อาชีพ (2) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ประกอบดว้ย 

ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด (3) เพื่อศึกษาปัจจยั

ดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ประกอบดว้ย 

รสชาติ กล่องบรรจุภณัฑ์ สาขา ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ การภกัดีต่อตราสินคา้  กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี จาํนวน 400 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 20-23 ปี มี

การศึกษาท่ีศึกษาอยู่ ในระดบั ปริญญาตรี มีอาชีพ นกัเรียน / นิสิต / นกัศึกษา และมี

รายไดต่้อเดือน ท่ี 12,501-18,000 บาท  

 จากการวิจยัในคร้ังน้ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะมีทศันคติในระดบัปานกลาง

เกือบทุกๆดา้น ปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ปัจจยัดา้นอ่ืนๆในการ

ตดัสินใจซ้ือพิซซ่า อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ส่วนใหญ่จะมี

ทศันคติในระดบัปานกลาง  

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลกบัการ

ตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ท่ีไม่แตกต่างกนั อายุ ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพล

กบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ท่ีแตกต่างกนั สถานภาพสมรส ท่ี

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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แตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ท่ีแตกต่างกนั

ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza 

House ท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้กล่องบรรจุภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ 

Pizza House มากนอ้ยเพียงใดและในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจ Pizza House  มาก

นอ้ยเพียงใด มีระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั  มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ 

Pizza House ท่ีแตกต่างกนัอาชีพท่ีแตกต่างกนั  มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า 

ของ Pizza House ท่ีแตกต่างกนัอาชีพท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ สาขาท่ีจาํหน่ายมีความ

สะดวกในการซ้ือมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House มากนอ้ยเพียงใด ,

ความเป็นท่ีรู้จกัของตราสินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House มาก

นอ้ยเพียงใดไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ท่ีแตกต่างกนั

อาชีพท่ีแตกต่างกนั  ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ท่ี

แตกต่างกนั ยกเวน้ กล่องบรรจุภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza  House

มากนอ้ยเพียงใดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีต่างกนัจะมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza  House 

ไม่แตกต่างกนัยกเวน้ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดท่ี

พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีต่างกนัจะมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ปัจจยัด้านอ่ืนๆท่ีต่างกนัจะมีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House  แตกต่างกนัรูปทรงของบรรจุภณัฑ์ (กล่อง) เป็น

ทรงส่ีเหล่ียม และความรู้สึกภายหลงัการรับประทานอาหารท่ีปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีต่างกนั

จะมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House แตกต่างกนั 

คําสําคัญ:การเลือกบริโภค,พิซซ่า,ผูบ้ริโภค 

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 



200 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

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 

สภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว

ส่งผลให้วิถีการดาํรงชีวิตของชาวไทยโดยเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

นั้นเปล่ียนแปลงตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการลดขนาดของครอบครัวลงจากเดิมเป็น

ครอบครัวขนาดใหญ่เป็นปัจจุบนัเหลือสมาชิกแค่ 2 – 5 คนต่อครอบครัวทั้งสภาพ

ความบีบรัดทางเศรษฐกิจยงัส่งผลให้พฤติกรรมของผูห้ญิงเปล่ียนแปลงไปคือจากเดิม

ท่ีผูห้ญิงจะทาํหนา้ท่ีเป็นแม่บา้นดูแลบา้นทาํอาหารรับประทานกนัเองภายในครัวเรือน

ผูห้ญิงต้องออกไปทาํงานนอกบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวประกอบกับ

ความเร่งรีบในแต่ละวนัสภาพการจราจรท่ีติดขดัส่งผลให้คนในเมืองหลวงแสวงหา

สินคา้และบริการท่ีจะมาช่วยทาํใหชี้วติสะดวกสบายและรวดเร็วยิง่ข้ึน  

ในปี 2553 ร้านพิซซ่าเฮาส์ไดเ้ปิดร้านแบรน Pizza House ซ่ึงไดคิ้ดคน้สูตร

แป้งและหนา้ต่างๆเองทั้งหมด เร่ิมทาํมาประมาณ 3-4 ปี ราคาไม่แพงปัจจุบนั ขาย 79 

บาท/ช้ิน เพิ่มชีส 89 บาท/ช้ิน มีทั้งหมด 3 หนา้ฮาวายเอ้ียน-สโมกก้ีแฮม-ซีฟู้ ด จะทาํ

แป้งเฉล่ียต่ออาทิตยอ์ยู่ท่ีประมาณ 1,200-1,500 แผ่นสถานท่ีทาํแป้ง อยู่บริเวณ วดั

กลัยาฝ่ังธนฯ แต่ แต่งหนา้พิซซ่าอยูท่ี่บริเวณ ลาดพร้าว 97 ซอยตรงขา้มลาดพร้าว 122 

สถานท่ีขาย จะส่งตามตลาดนัดบริษัทและศูนย์ราชการใหญ่ๆ เช่น การบินไทย 

สุวรรณภูมิ TOT อ.ย. ฯ แต่ละท่ีจะขายอาทิตยล์ะ1-2 วนัต่อท่ี  มีร้านตรงโจก้กองปราบ 

และขายส่งดิลกบัสเต๊กลุงใหญ่ท่ีโชคชยั 4 หลงัรพ.ลาดพร้าวและถนนนวลจนัทร์ (ซ่ึง

ปัจจุบนั 2 สาขาหลงัได้เลิกกิจการไปแล้ว)ปัจจุบนัมีคนสนใจเป็นจาํนวนมากท่ี

ตอ้งการนาํพิซซ่าเราไปขายแต่ติดปัญหา คือ เรามีกาํลงัคนไม่พอ คือไม่มีกาํลงัการ

ผลิตมากกวา่น้ี มีสาเหตุจากการขาดแคลนแรงงาน มีผูท่ี้สนใจตอ้งการนาํไปขาย แต่
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ติดปัญหาไม่มีตูเ้ยน็แช่ (มีส่วนผสมของชีสเลยจาํเป็นตอ้งมีตูเ้ยน็และเราแต่งหน้าพิซ

ซ่าสดทุกวนั) แพกเกจจ้ิงตอนน้ียงัเป็นกล่องแบบน้ีอยู่แต่ก็มีโครงการอยากจะ

ปรับเปล่ียนในอนาคต แต่ยงัไม่ลงตวั เน่ืองจาก Pizza House เป็นแบรนด์ท่ีมี การเปิด

บริการ มาประมาณ 3-4 ปี แต่ดว้ย Location ท่ียงัไม่ดีนกั พนกังานท่ีมีประสบการณ์

น้อย การส่งเสริม Market Mix ด้าน Price และ Promotion ยงัไม่โดนใจผูบ้ริโภค 

ถึงแมว้า่ปัจจุบนัจะมีการทาํ IMC ดา้น advertising  เช่น การแจกโบร์ชวัร์ นอกจากน้ี

ยงัมีขาดระบบ  E-commerce ท่ีเป็นเวบ็ไซตข์อง Pizza House โดยตรง ซ่ึงจะมีบริการ

สั่งพิซซ่า และใหข้อ้มูลข่าวสารต่างๆ  ของ Pizza House มากข้ึน  

ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นปัญหาใหญ่ท่ีไม่สามารถทาํให้ Pizza House ประสบ

ความสําเร็จเท่าท่ีควร  จนกว่าจะหาความ Differentiate ไดอ้ยา่งชดัเจนในความรู้สึก

ของผู ้บริโภค อีกทั้ งพฤติกรรมการเลือกรับประทานพิซซ่าของผู ้บริโภคก็เป็น

จุดสาํคญัท่ีทาํใหย้อดขายของ Pizza House เพิ่มมากข้ึน 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า 

ของ Pizza House ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดอ้าชีพ   

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับการ

ตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั

จาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด   

3. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านอ่ืนๆทีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ

Pizza House ประกอบดว้ย รสชาติ กล่องบรรจุภณัฑ์ สาขา ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ การ

ภกัดีต่อตราสินคา้ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

จากการวจิยัในคร้ังน้ี คาดวา่จะมีประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจและเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบาย และวางแผนทางการตลาดของ

ผูป้ระกอบการร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ด ประเภทพิซซ่า หรืออาหารประเภทอ่ืนๆ 
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2. เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการตดัสินใจสําหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสนใจ

เก่ียวกบัธุรกิจพิซซ่า แบบจดัส่งถึงบา้น 

สมมติฐานการศึกษา 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัจะมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza 

House ต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีต่างกนัจะมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ต่างกนั 

3. ปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีต่างกนัจะมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ

Pizza House ต่างกนั 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ                       - อาย ุ

- สถานภาพ            - ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ                   - รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 

- ดา้นรสชาติ - ดา้นกล่องบรรจุภณัฑ ์

- ดา้นสาขา - ดา้นการภาพลกัษณ์ตราสินคา้  

- ดา้นการภกัดีต่อตราสินคา้ 

 

 

การตดัสินใจ

ซ้ือพิซซ่า 

ของ Pizza 

House 
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แนวคิดทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจยัคร้ังน้ีการศึกษา ผูว้ิจยัไดอ้า้งอิงถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งดงัน้ี ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการคน้ควา้วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

มรกต เหล่าอาํนวยชยั (2547 : บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรม

และปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารฟาสต์

ฟู้ ด ของผูบ้ริโภคในศูนยก์ารคา้ย่านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 21- 30 ปี อยูใ่นสถานภาพโสด จบ

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท และไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ด 

จากโทรทศัน์ ส่วนสาเหตุท่ีเลือกรับประทานอาหารฟาสตฟ์ู้ ด คือ ความสะดวก ร้านเค

เอฟซี เป็นร้านท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด นิยมรับประทานไก่ทอดหรือไก่ย่าง และ

นิยมสั่งอาหารแยกตามความต้องการ โดยตนเองจะเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ดมากท่ีสุดนิยมทานในวนัเสาร์-อาทิตย ์ช่วงเยน็ 

เฉล่ียเดือนละ 1-2 คร้ัง เสียค่าใชจ่้ายในการรับประทาน 201-300 บาทต่อคร้ัง และนิยม

ชาํระค่าใชจ่้ายเป็นเงินสด ส่วนในการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ดนั้น กลุ่ม

ตวัอย่างให้ความสําคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์และบริการมาก

ท่ีสุดรองลงมาเป็นการส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจดัจาํหน่าย และราคา ตามลาํดบั 

สุวรรณี เตชะพานิช (2543 : บทคดัย่อ) ได้ทาํการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรม

และความพึงพอใจของผู ้บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ ดแบบบริการส่งถึงบ้านในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ทราบถึงบริการจดัส่งอาหารถึงบา้นจาก

ส่ือประเภท Direct Mail และทางโทรทศัน์มากท่ีสุด และมีความถ่ีในการบริโภคเดือน

ละ 1- 2 คร้ังค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ืออยู่ท่ี 201- 300 บาทต่อคร้ัง และส่วนใหญ่จะ

รับประทานกนัคร้ังละ 2 – 3 คนนิยมสั่งอาหารในช่วงวนัเสาร์-อาทิตย ์ในเวลาช่วง

เท่ียง (11.00-13.00) มากท่ีสุด โดยพิซซ่าได้รับความนิยมสั่งมากท่ีสุด และร้านท่ี

ผูบ้ริโภคนึกถึงมากท่ีสุดคือ พิซซ่าฮทั และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเก่ียวกบัความ

สะดวกในการติดต่อส่งอาหารฟาสต์ฟู้ ดมากท่ีสุด รองลงมาคือประเภทของอาหาร

ฟาสตฟ์ู้ ดมีให้เลือกหลายชนิด ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มี
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ความถ่ีและปริมาณการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ ดเท่าเดิมและลดลงในอตัราท่ีใกลเ้คียง

กนัในส่วนของการศึกษาดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลกบัปัจจยัในการพิจารณาเลือกซ้ือ

อาหารฟาสต์ฟู้ ดแบบบริการส่งถึงบา้น พบว่า 1) อายุมีความสัมพนัธ์กบัการไม่เสีย

ค่าบริการส่งอาหารของร้านอาหาร 2) อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัการจาํหน่ายอาหารชุด

ประหยดั 3) ระดบัรายได ้มีความสัมพนัธ์กบัความสะดวกสบาย ความชอบในรสชาติ

อาหาร และความรวดเร็วในการส่งอาหารส่วนการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการของร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ดแบบบริการส่ง

อาหารถึงบ้าน พบว่า 1) เพศ มีความสัมพนัธ์กบัการจดัรายการแลกซ้ือ/ของแถม/

คูปอง/ และความรวดเร็วในการบริการส่งถึงมือลูกค้า 2) อายุ มีความสัมพนัธ์กับ

คุณภาพและรสชาติอาหารฟาสตฟ์ู้ ดเม่ือส่งถึงมือลูกคา้ ความสะดวกในการติดต่อสั่ง

อาหารฟาสตฟ์ู้ ด และการจดัรายการแลกซ้ือ/ของแถม/คูปอง 3 ) อาชีพ มีความสัมพนัธ์

กบัความเหมาะสมของราคาอาหารฟาสตฟ์ู้ ด และความรวดเร็วในการบริการส่งถึงมือ

ลูกคา้ 4) ระดบัรายได้ มีความสัมพนัธ์กบัความเหมาะสมของราคาอาหารฟาสต์ฟู้ ด 

ความสะดวกในการติดต่อสั่งอาหารฟาสต์ฟู้ ด และความรวดเร็วในการบริการส่งถึง

มือลูกคา้ 

เฉลิมศรี มาโนชนฤมล (2546 : บทคัดย่อ) ได้ทาํการศึกษาถึง ปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้และไม่ใช้บริการอาหารไทยจัดส่งแบบถึงท่ีใน

กรุงเทพมหานคร สรุปไดว้า่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูท่ี้มีความตอ้งการใช้

บริการ คือ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 18 - 25 ปี โสด การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ มี

อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา หรือธุรกิจส่วนตวัหรือพนกังานบริษทัเอกชน จากการศึกษา

ถึงพฤติกรรมการใช้บริการอาหารไทยจดัส่งแบบถึงท่ีพบว่า สาเหตุท่ีไม่ตอ้งการใช้

บริการ คือ ชอบทาํอาหารเอง อาหารไทยหาซ้ือไดง่้ายและรสชาติจาํเจ ส่วนสาเหตุท่ี

ทาํให้ตอ้งการใช้บริการคือ ความสะดวกสบาย หลีกเล่ียงปัญหาจราจร และไม่ชอบ

หรือไม่สะดวกท่ีจะทาํอาหารรับประทาน โดยมีรูปแบบบริการท่ีตอ้งการคือการใช้

บริการสั่งอาหารเป็นรายวนัในราคาปกติ และประเภทอาหารท่ีตอ้งการคือ อาหารจาน

เดียว อาหารอีสาน และสาํรับเป็นชุดตามลาํดบั โดยม้ืออาหารท่ีตอ้งการคือม้ือกลางวนั

และเยน็ ซ่ึงมีความตอ้งการให้ไปส่งท่ีบา้นหรือท่ีพกั ส่วนราคาท่ียอมรับไดอ้ยูใ่นช่วง 
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21 - 30 บาท มากท่ีสุด รองลงมาเป็นช่วง 41 - 50 บาท ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดคือ บริการ รองลงมาคือ

ผลิตภณัฑ ์การส่งเสริมการขาย ราคา และช่องทางการจดัจาํหน่ายตามลาํดบั 

ปุณณสิริ เทียนชยัสุธารัตน์ (2548 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ ดต่างประเทศของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา : ศึกษาเฉพาะกรณี เคเอฟซี และเดอะพิซซ่า คอมปานี โดยทาํการ

สํารวจกบักลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน สรุปไดว้า่ ระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน และลักษณะส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ ดต่างประเทศของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัฉะเชิงเทราด้านประเภทร้านอาหาร แต่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม การ

บริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ ดต่างประเทศของผูบ้ริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทราดา้นสาเหตุใน

การบริโภคและ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด และลกัษณะส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ ดต่างประเทศของผูบ้ริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทรา

ดา้นความถ่ีในการบริโภค ส่วน อายุ สถานภาพ สมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และลกัษณะส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์

ฟู้ ดต่างประเทศของผูบ้ริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทราดา้นช่วงเวลาในการบริโภค แต่ อาย ุ

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และลกัษณะส่วน

ประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคามีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ ดต่างประเทศของผูบ้ริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทราดา้นค่าอาหาร

เฉล่ียต่อคร้ัง นอกจากน้ี อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และ

ลักษณะส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ ดต่างประเทศของผูบ้ริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทรา

ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ 
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ศิริน เจริญพินิจนนัท ์(2546 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติและ

พฤติกรรมของผู ้บริโภคต่อการสั่ง ซ้ือพิซซ่าฮัท แบบบริการส่งถึงบ้านในเขต

กรุงเทพมหานคร สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 25 – 

29 ปีสถานภาพเป็นโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มี

รายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และจาํนวนสมาชิกในครอบครัว จาํนวน 1 – 4 

คน และพบว่าผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อการสั่งพิซซ่าฮทั แบบบริการส่งถึงบา้นในดา้น

ส่วนประสมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายในระดบัดี รองลงมาคือ ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ด้านราคาและด้านผลิตภณัฑ์ ในระดับปานกลาง นอกจากน้ียงั

พบว่า ผูบ้ริโภคทาํการสั่งซ้ือพิซซ่า ฮทั แบบบริการจดัส่งถึงบา้น โดยเฉล่ียเดือนละ 

1.39 คร้ัง โดยแต่ละคร้ังไดท้าํการสั่งซ้ือเฉล่ียจาํนวน 1.29 ถาด และมีค่าใชจ่้ายในการ

สั่งซ้ือเป็นจาํนวนเงินโดยเฉล่ียคร้ังละ 354.28 บาท โดยส่วนใหญ่มกัจะสั่งซ้ือพิซซ่า 

ฮทั แบบบริการส่งถึงบา้นมาเพื่อรับประทานกบัครอบครัว ในโอกาสเม่ือไม่มีอะไร

รับประทาน โดยผูท่ี้มีอาํนาจในการสั่งซ้ือโดยส่วนใหญ่ คือ คนในครอบครัว และ

ผูบ้ริโภคมกัจะสั่งซ้ือพิซซ่าฮทั แบบบริการส่งถึงบา้นมาเพื่อรับประทานเป็นอาหาร

เป็นอาหารม้ือกลางวนั และม้ือเยน็ ตามลาํดบั 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง คือ แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคแนวคิดเก่ียวกบั แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ทฤษฎีส่วน

ประสมทางการตลาดแนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจบริการ และแนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจฟาสตฟ์ู้ ด

ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดและทฤษฎีเหล่าน้ีมาเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถามโดยจะ

ใช้ แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจบริการของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ.2539 และแนวคิด

เก่ียวกบัธุรกิจฟาสตฟ์ู้ ดของ สุวรรณี เตชะพานิช.2543 มาเป็นแนวทาง 

วธีิการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง “อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House” เป็น

การวจิยัเชิงปริมาณ (QuantitativeResearch) โดยใชก้ารวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey 

Research Method) และใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็น

แบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน สาํหรับศึกษาอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ

Pizza House โดยมี 
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ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามท่ีมีขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดในดา้น

ผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสั่งซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆรสชาติ กล่องบรรจุภณัฑ ์

สาขา ภาพลกัษณ์ตราสินคา้(Brand Image) และความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand 

Loyalty) 
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วเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ี ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชส้ถิติใน

การศึกษาดงัน้ี 

ผลการวเิคราะห์ 

ส่วนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า   กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 

400 คน  เป็นเพศหญิงจาํนวน 154 คน และ เป็นเพศชายจาํนวน 246 คน คิดเป็นร้อย

ละ 61.5 อายุส่วนใหญ่มีอายุ 20-23 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.5  ส่วนใหญ่มีการศึกษาท่ี

ศึกษาอยู ่ในระดบั ปริญญาตรี 190 คนคิดเป็นร้อยละ 47.5 มีอาชีพ นกัเรียน / นิสิต /

 ตัวแปร สถิติท่ีใช ้

1. ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ไดแ้ก่เพศอายสุถานภาพระดบั

การศึกษาอาชีพรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ค่าร้อยละ 

2. ขอ้มูลปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของPizza 

House 

ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. ขอ้มูลปัจจยัดา้นอ่ืนๆรสชาติ กล่องบรรจุภณัฑ ์สาขา 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) และความภกัดีต่อตรา

สินคา้ (Brand Loyalty) 

ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4. ขอ้มูลอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ค่าเฉล่ีย  

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

5. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัจะมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจ

ซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ต่างกนั 

T-test, F-test 

(One way Anova) 

6. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีต่างกนัจะมีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ต่างกนั 

Chi-square 

7. ปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีต่างกนัจะมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ต่างกนั 

Chi-square 
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นกัศึกษา จาํนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 และมีรายไดต่้อเดือน ท่ี 12,501-18,000 

บาท152 คน คิดเป็นร้อยละ 38  

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza 

Houseพบวา่ ในดา้นผลิตภณัฑ์ จะพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัทศันคติในระดบัปาน

กลางในเร่ืองความหลากหลายของรายการอาหาร , รูปลกัษณะของอาหาร , สีสัน

อาหาร , คุณค่าทางโภชนาการของแต่กลุ่มตวัอย่างมีระดบัทศันคติในระดบัน้อยคือ 

บรรจุภณัฑข์องอาหาร ในดา้นราคา จะพบวา่กลุ่มตวัอยา่งระดบัทศันคติในระดบันอ้ย

คือราคาของพิซซ่า เม่ือเทียบกบัคุณภาพ และมีระดบัทศันคติในระดบัปานกลางใน

เร่ืองราคาสินค้าเม่ือเทียบกับคู่แข่งในด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย จะพบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งระดบัทศันคติในระดบันอ้ยคือความสะดวกในการหาซ้ือและ มีเบอร์ติดต่อใน

ดา้นการส่งเสริมการตลาด จะพบวา่กลุ่มตวัอยา่งระดบัทศันคติในระดบันอ้ย คือ การ

แจกคูปองหรือบตัรส่วนลด , การจดัรายการอาหารชุดประหยดั และมีระดบัทศันคติ

ในระดบัปานกลางในเร่ือง รายการแลกซ้ือของสะสม , การโฆษณาผา่นทางเวบ็ไซต ์

 ส่วนท่ี  3 วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัด้านอ่ืนๆรสชาติ กล่องบรรจุภณัฑ์ สาขา 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) และความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 

พบวา่ ในดา้นรสชาติกลุ่มตวัอยา่งมี ระดบัทศันคติในระดบัปานกลางในเร่ืองรสชาติ

ของอาหารและมี ระดับทัศนคติในระดับน้อยในเร่ืองความรู้สึกภายหลังการ

รับประทานอาหารในดา้นกล่องบรรจุภณัฑก์ลุ่มตวัอยา่งมี ระดบัทศันคติในระดบัปาน

กลางในเร่ืองรูปทรงของบรรจุภณัฑ ์(กล่อง) เป็นทรงส่ีเหล่ียม และมี ระดบัทศันคติใน

ระดบันอ้ยในเร่ืองประสิทธิภาพของบรรจุภณัฑ์ในการเก็บรักษาคุณภาพของในดา้น

สาขากลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติในระดับน้อยในเร่ืองจํานวนสาขาในด้าน

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) ระดบัทศันคติในระดบันอ้ยในเร่ืองภาพลกัษณ์

ของตราสินคา้ ในดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) ระดบัทศันคติใน

ระดบัปานกลางในเร่ืองโดยเฉล่ียท่านรับประทานพิซซ่าบ่อยคร้ังเพียงใด 

ส่วนท่ี  4 วเิคราะห์ขอ้มูลอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House พบว่า

กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติในระดบั ปานกลางคือ รสชาติมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า 
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ของ Pizza House มากนอ้ยเพียงใด , กล่องบรรจุภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า 

ของ Pizza House มากนอ้ยเพียงใด , สาขาท่ีจาํหน่ายมีความสะดวกในการซ้ือมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House มากนอ้ยเพียงใด , ความภกัดีต่อตราสินคา้มี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House มากนอ้ยเพียงใด , ในภาพรวมท่านมี

ความพึงพอใจ Pizza House มากนอ้ยเพียงใด แต่ความเป็นท่ีรู้จกัของตราสินคา้ มีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House มากนอ้ยเพียงใด 

การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัจะมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า 

ของ Pizza House ต่างกนั พบว่า เพศ ท่ีแตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจ

ซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ท่ีไม่แตกต่างกนัอายุ ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลกบัการ

ตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ท่ีแตกต่างกนั  สถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกนั 

ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ท่ีแตกต่างกัน  ระดับ

การศึกษา ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ท่ี

แตกต่างกันยกเว้นกล่องบรรจุภัณฑ์และในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจ Pizza  

House ท่ีแตกต่างกัน  มีอิทธิพลกับการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ท่ี

แตกต่างกนั อาชีพท่ีแตกต่างกนั  มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza 

House ท่ีแตกต่างกนัอาชีพท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ สาขาท่ีจาํหน่ายมีความสะดวกในการ

ซ้ือ , ความเป็นท่ีรู้จกัของตราไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza  

House ท่ีแตกต่างกนั อาชีพท่ีแตกต่างกนั  ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ

Pizza House ท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ กล่องบรรจุภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า 

ของ Pizza House 

สมมติฐานการศึกษาที่ 2 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีต่างกันจะมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ไม่แตกต่างกนัยกเวน้ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House แตกต่างกนั 
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สมมติฐานการศึกษาที่ 3 พบว่า ปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีต่างกนัจะมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House แตกต่างกันยกเวน้รูปทรงของบรรจุภณัฑ์

(กล่อง) เป็นทรงส่ีเหล่ียม และความรู้สึกภายหลังการรับประทานอาหารท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ไม่แตกต่างกนั 

สรุปผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่   กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

จาํนวน 246 คน มีอาย ุ20-23 ปี มีการศึกษาท่ีศึกษาอยู ่ในระดบั ปริญญาตรี 190 คน  มี

อาชีพ นกัเรียน / นิสิต / นกัศึกษา จาํนวน 228 คน และมีรายไดต่้อเดือน ท่ี 12,501-

18,000 บาท จาํนวน 152 คน ปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือพิซซ่าพบว่าใน

ด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติในระดับปานกลางในเ ร่ืองความ

หลากหลายของรายการอาหาร , รูปลกัษณะของอาหาร , สีสันอาหาร , คุณค่าทาง

โภชนาการของแต่กลุ่มตวัอย่างมีระดับทศันคติในระดับน้อยคือ บรรจุภณัฑ์ของ

อาหารในดา้นราคา กลุ่มตวัอย่างระดบัทศันคติในระดบัน้อยคือราคาของพิซซ่า เม่ือ

เทียบกบัคุณภาพ และมีระดบัทศันคติในระดบัปานกลางในเร่ืองราคาสินคา้เม่ือเทียบ

กบัคู่แข่งในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายกลุ่มตวัอย่างระดบัทศันคติในระดบัน้อยคือ

ความสะดวกในการหาซ้ือและ มีเบอร์โทรศพัท์ติดต่อในดา้นการส่งเสริมการตลาด 

กลุ่มตวัอยา่งระดบัทศันคติในระดบันอ้ย คือ การแจกคูปองหรือบตัรส่วนลด , การจดั

รายการอาหารชุดประหยดั และมีระดบัทศันคติในระดบัปานกลางในเร่ืองรายการแลก

ซ้ือของสะสม , การโฆษณาผา่นทางเวบ็ไซตปั์จจยัดา้นอ่ืนๆรสชาติ กล่องบรรจุภณัฑ ์

สาขา ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) และความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand 

Loyalty) ในด้านรสชาติกลุ่มตัวอย่างมี ระดับทศันคติในระดับปานกลางในเร่ือง

รสชาติของอาหารและมี ระดบัทศันคติในระดบัน้อยในเร่ืองความรู้สึกภายหลงัการ

รับประทานอาหารในดา้นกล่องบรรจุภณัฑก์ลุ่มตวัอยา่งมี ระดบัทศันคติในระดบัปาน

กลางในเร่ืองรูปทรงของบรรจุภณัฑ ์(กล่อง) เป็นทรงส่ีเหล่ียม และมี ระดบัทศันคติใน

ระดบันอ้ยในเร่ืองประสิทธิภาพของบรรจุภณัฑ์ในการเก็บรักษาคุณภาพของในดา้น

สาขากลุ่มตวัอย่างมีระดับทัศนคติในระดับน้อย ในเร่ืองจาํนวนสาขา ในด้าน
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ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) ระดบัทศันคติในระดบันอ้ยในเร่ืองภาพลกัษณ์

ของตราสินคา้ ในด้านความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) ระดบัทศันคติใน

ระดบัปานกลางในเร่ืองโดยเฉล่ียท่านรับประทานพิซซ่าบ่อยคร้ังเพียงใด  

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติ

ในระดบั ปานกลางคือ รสชาติมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House มาก

นอ้ยเพียงใด , กล่องบรรจุภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House มาก

นอ้ยเพียงใด , สาขาท่ีจาํหน่ายมีความสะดวกในการซ้ือมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า 

ของ Pizza House มากน้อยเพียงใด , ความภกัดีต่อตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House มากนอ้ยเพียงใด,ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจ Pizza 

House มากนอ้ยเพียงใด แต่ความเป็นท่ีรู้จกัของตราสินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซ

ซ่า ของ Pizza House มากนอ้ยเพียงใด 

จากการวิจยัในคร้ังน้ีส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งจะมีทศันคติในระดบัปานกลางเกือบ

ทุกๆด้าน ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือพิซซ่า ปัจจัยด้านอ่ืนๆในการ

ตดัสินใจซ้ือพิซซ่า อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือพิซซ่า ของ Pizza House ส่วนใหญ่จะมี

ทศันคติในระดบัปานกลาง 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาขา้งตน้สามารถสรุปขอ้เสนอแนะสําหรับ เพื่อการวิจยัใน

คร้ังต่อไปผูท้าํการวิจยั มีความเห็นว่า ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเปรียบเทียบกบัอาหาร

ชนิดอ่ืนๆหรือเปรียบเทียบกบัตราสินคา้อ่ืนๆ 
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