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 วตัถุประสงคใ์นการวจิยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหาร
เดอะพิซซ่า คอมปะนีท่ีห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์ สาขาบางแค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการ
ร้านอาหารเดอะพิซซ่า คอมปะนีท่ีห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์ สาขาบางแคและเพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารเดอะพิซซ่า คอมปะนีท่ีห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์ สาขา
บางแค กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ช้บริการร้านอาหารเดอะพิซซ่า คอมปะนี ท่ี
หา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขาบางแค จ านวน 400 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม สถิติ
ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance) และสถิติไควส์แควร์(Chi-Square) 

ผลการวิจยัพบว่าผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 20-30 ปี มีสถานภาพโสด มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา มีรายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาท และมีจ านวน
สมาชิกในครอบครัว 2-4 คน พฤติกรรมของการใช้บริการร้านอาหารเดอะพิซซ่า คอมปะนีท่ี
ห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์ สาขาบางแค ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้บริการประมาณ 2-4 คร้ังต่อ
เดือน และส่วนใหญ่ชอบรับประทานอาหารประเภทพิซซ่า โดยส่วนใหญ่นิยมไปใช้บริการ
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ร้านอาหารเดอะพิซซ่า คอมปะนีในวนัเสาร์ ในช่วงเวลา 16.01 น. – 19.00 น. โดยจะใช้บริการอยู่
ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชัว่โมง ซ่ึงบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจคือครอบครัว นอกจากน้ีผูว้ิจยั
พบว่า ระดับความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านอาหารเดอะพิซซ่า คอมปะนีท่ีห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์ สาขาบางแคในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือด้านผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือด้านราคาและปัจจยัท่ีมี
ความส าคญันอ้ยท่ีสุดคือดา้นลกัษณะกายภาพภายนอก 

การทดสอบสมมติฐานพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการท่ี
ร้านอาหารเดอะพิซซ่า  คอมปะนีท่ีห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์  สาขาบางแคได้แก่  เพศ                                       
อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ 
และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีร้านอาหารเดอะพิซซ่า 
คอมปะนีท่ีหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขาบางแค 
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 The purposes of this research were to study the demographic characteristics of consumer 
servicing, the servicing behavior and the servicing satisfaction of the Pizza Company Restaurant at 
The Mall Department Store, Bangkae Branch. The samples used for this study are 400 consumers 
servicing at the Pizza Company Restaurant at The Mall Department Store, Bangkae Branch. 
Questionnaires were used to collect data. The data was analyzed as frequency distribution, 
percentage, mean, and standard deviation. T-test, One-way ANOVA and Chi-square test was used 
for hypothesis testing. 
 The results of the study showed that most consumers are male, aged between 20-30 years, 
single, hold bachelor’s degree, worked as students, earned below 10,000 Baht and 2-4 members in 
the family. The servicing behavior of the Pizza Company Restaurant at The Mall Department 
Store, Bangkae Branch: the service frequency is 2-4 times per month, most like eating pizza, most 
of consumers used serving on Saturday, at 4:01 – 7:00 pm. The service is approximately 1-2 
hours. The person involved in the decision is the family. In addition, the researcher found that    
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the overall of important level of marketing mix factors affecting on the servicing behavior of the 
Pizza Company Restaurant at The Mall Department Store, Bangkae Branch was high level. The 
highest important factor was the product. Secondly, it was price. The lowest important was 
physical evidence. 
 Hypothesis testing revealed that demographic characteristics of gender, age, occupation, 
marital status, educational level, income per month and the member in the family are affected on 
the servicing behavior of the Pizza Company Restaurant at The Mall Department Store, Bangkae 
Branch. In addition, the researcher found that marketing mix factors – product, price, place, 
promotion, people, process and physical evidence related to the servicing behavior of the Pizza 
Company Restaurant at The Mall Department Store, Bangkae Branch. 
 
 
 


