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บทคดัย่อ 
 

 กำรวิจัยครัง้นี้  มีจุดมุ่งหมำยเพื่อศึกษำกำรตัดสินใจซื้อไอศกรีมเค้ก แดรี่ ควีน ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร  และศกึษำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงสว่นประสมทำงกำรตลำดบรกิำรกบักำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเคก้ แด
รี ่ควนี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร  กลุ่มตวัอย่ำงคอื  ผูบ้รโิภคที่ซือ้และเคยซือ้ไอศกรมีเคก้แดรี่ควนี ในเขต
กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 400 คน  โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมอืในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้วเิครำะห์
ข้อมูลคือ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำที กำรทดสอบควำมแปรปรวนทำงเดียว               
กำรเปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ด้วยวธิคีวำมแตกต่ำงอย่ำงมนีัยส ำคญัในระดบัน้อยทีสุ่ด และกำรวเิครำะห์
ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงตวัแปรใชส้ถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
 ผลกำรวจิยัพบว่ำ 
 1.  กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีำยุระหว่ำง 21-30 ปี ระดบักำรศกึษำปรญิญำตร ีมสีถำนภำพ
โสด ประกอบอำชพีเป็นนกัเรยีน/นกัศกึษำ และมรีำยไดต่้อเดอืนน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 10,000 บำท 
 2.  ส่วนประสมทำงกำรตลำดบรกิำรของไอศกรีมเค้ก แดรี่ ควนี พบว่ำ ผู้บริโภคมคีวำมคิดเห็นโดยรวม              
อยู่ในระดบัดมีำก เมื่อพจิำรณำเป็นรำยดำ้นพบว่ำผูบ้รโิภคมคีวำมคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีำก โดยเรยีงล ำดบัจำกค่ำเฉลีย่
มำกทีส่ดุ ดงันี้ ดำ้นบุคคลหรอืพนกังำนขององคก์ร ดำ้นภำพลกัษณ์ของสนิคำ้และบรกิำร ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย  
ดำ้นกระบวนกำร  ดำ้นรำคำ  ดำ้นผลติภณัฑ ์ และดำ้นกำรสง่เสรมิกำรตลำด ตำมล ำดบั 
 3.  กำรตัดสนิใจซื้อไอศกรีมเค้กแดรี่ควีน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ผู้บริ โภคมีกำร
ตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเคก้แดรีค่วนี  โดยรวมอยู่ในระดบัมำกทีส่ดุ 
 4.  ผูบ้รโิภคทีม่อีำยุ และระดบักำรศกึษำแตกต่ำงกนั มกีำรตดัสนิใจซื้อไอศกรมีเคก้แดรีค่วนี แตกต่ำงกนั 
อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 ตำมล ำดบั   
 5.  ส่วนประสมทำงกำรตลำดบรกิำรโดยรวมและรำยด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนผลติภณัฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำน
ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ดำ้นกำรสง่เสรมิกำรตลำด ดำ้นบุคคลหรอืพนกังำนขององคก์ร  ดำ้นภำพลกัษณ์ของสนิคำ้และ
บรกิำร  และดำ้นกระบวนกำร  มคีวำมสมัพนัธร์ะดบัปำนกลำงในทศิทำงเดยีวกบักำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเคก้แดรีค่วนี 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .01 
 

ค าส าคญั: กำรตดัสนิใจ ผูบ้รโิภค ไอศกรมี 
 
 
 
__________________________________ 
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Abstract 
 
 The purposes of this research were to study decision making for buying ice cream cake Dairy 
Queen of consumers in Bangkok and study relationship between serviced marketing mix factors and decision 
making to buying ice cream cake Dairy Queen of consumers in Bangkok. The sample group comprised of 
400 consumers in Bangkok. The questionnaire was used as data collecting tool. Statistics used for data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance, least 
significant difference, Brown- Forsythe and Pearson product moment correlation coefficient. 
 The findings are as follows: 
 1.  The majority of sample are female, between 21-30 years of age, holding bachelor degree, 
single, being student and earn less than or equal Baht 10,000.   
 2.  The overall of service marketing mix factors of ice cream Dairy Queen was at very good level. 
Considering by category found very good arrange from highest of mean including people, physical evidence, 
place, process, price, product and promotion, respectively. 
 3.  The decision making for buying ice cream cake Dairy Queen of consumers in Bangkok was a 
highest  level. 
 4.  The consumers which difference age and education level had different decision making for 
buying ice cream cake Dairy Queen at .05 and .01 statistically significant levels.   
 5.  The overall of service marketing mix factors such as product, price, place, promotion, people, 
physical evidence and process aspects had moderate positively related to decision making to buying ice 
cream cake Dairy Queen of consumers in Bangkok at statistically significant levels of .01. 
 
Keywords: Decisions, consumers, ice cream 
 
บทน า 
 ปจัจุบนักำรเตบิโตของตลำดธุรกจิรำ้นอำหำรประเภทอำหำรทำนเล่น (Light Food) ซึง่ไดแ้ก่ รำ้นกำแฟ 
เครื่องดื่ม เบเกอรี ่และไอศกรมี ก ำลงัเป็นทีน่่ำจบัตำมอง โดยเฉพำะ“ธุรกจิรำ้นไอศกรมี” ก ำลงัเป็นธุรกจิทีไ่ดร้บัควำม
สนใจ (ศูนยว์จิยักสกิรไทย, มนีำคม 2555) ดว้ยสภำพอำกำศทีร่อ้นทัง้ปีของบำ้นเรำ ส่งผลใหก้ำรท ำกจิกำรไอศกรมี
ได้รับกำรตอบรบัที่ดี อัตรำกำรบริโภคไอศกรีมเฉลี่ยของคนไทยในปจัจุบนัอยู่ที่ 1.7 ลิตร/คน/ปี กำรแข่งขนัของ
ผูป้ระกอบกำรและสภำพอำกำศทีร่อ้นอบอำ้ว ท ำใหธุ้รกจิไอศกรมีในประเทศไทยยงัมโีอกำสขยำยตวัไดต่้อเนื่อง โดย 
ศูนยว์จิยักสกิรไทยคำดว่ำ ในปี 2554 ตลำดไอศกรมีจะมกีำรขยำยตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 15 หรอื มมีูลค่ำตลำดประมำณ 
15,000 ลำ้นบำท โดยตลำดไอศกรมีพรเีมยีมเป็นกลุ่มทีม่อีตัรำกำรเตบิโตสงูสุดประมำณรอ้ยละ 20 หรอืมมีูลค่ำตลำด
ประมำณ 5,000 ลำ้นบำท เนื่องจำกพฤติกรรมของผูบ้รโิภคที่หนัมำเลอืกรบัประทำนไอศกรมีทีท่ ำมำจำกวตัถุดบิที่มี
คุณภำพและมผีลดต่ีอสขุภำพมำกขึน้ ท ำใหม้ผีูป้ระกอบกำรรำยใหม่ในตลำดไอศกรมีพรเีมยีมอย่ำงต่อเนื่อง ตรำสนิคำ้ 
“แดรี่ ควนี” เป็นที่รู้จกัและคุ้นเคยของคนไทย โดยเฉพำะกลุ่มครอบครวั คนรุ่นใหม่ ด้วยรูปแบบธุรกจิร้ำนอำหำรที่
ใหบ้รกิำรอำหำรจำกผลติภณัฑน์ม ไอศกรมีซอฟเสริฟ์ ไอศกรมีเคก้ แฮมเบอรเ์กอร ์ฮอตดอก และเครื่องดื่มหลำกหลำย
ประเภทอนัโด่งดงัในสหรัฐอเมริกำ แดรี่ควีน ได้มุ่งเน้นกำรพฒันำผลิตภัณฑ์ใน ประเภท ไอศกรีมเค้ก (ผลิตจำก
ไอศกรมีซอฟเสริฟ์) ทีเ่ริม่ขำยตัง้แต่ปี 2008 จนถงึปจัจุบนัน้ี ทีม่ที ัง้ไอศกรมีเคก้บลซิซำรด์ ไอศกรมีเคก้ดสินีย ์ไอศกรมี
เคก้เดค็คอรเ์รชัน่ และไอศกรมีเคก้ ดคีวิ มหีลำกหลำยรปูแบบและรำคำใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืกรบัประทำน ในช่วงเทศกำล
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พเิศษทำงแดรีค่วนี กม็กีำรพฒันำรปูแบบใหเ้ขำ้กบัช่วงเทศกำลโอกำสพเิศษ และวนัส ำคญัๆ ต่ำงๆ เช่น ปีใหม่ วนัเกดิ 
วนัครบรอบแต่งงำน เป็นตน้ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภค (บรษิทัไมเนอร ์ดคีวิ จ ำกดั, ธนัวำคม 2555) 
 ภำวะกำรแข่งขนัทีรุ่นแรงของตลำด เบเกอรี ่เคก้ แต่ละบรษิทัต่ำงใชก้ลยุทธท์ีแ่ปลกใหม่ เพื่อเพิม่ยอดขำย 
ตลอดจนแย่งส่วนแบ่งครองตลำดจำกบรษิัทอื่น กำรวดัทศันคตขิองผูบ้รโิภค จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบกำรมำก 
โดยทศันคตจิะแสดงใหเ้หน็ถงึทศิทำงควำมรูส้กึต่อผลติภณัฑว์่ำดหีรอืไม่ด ีชอบหรอืไม่ชอบ พอใจหรอืไม่พอใจ เพรำะ
ถ้ำผูบ้รโิภคมคีวำมรูส้กึแง่ลบแก่ผลติภณัฑ ์บรษิทัจะได้ท ำกำรปรบัปรุง แก้ไข ในดำ้นต่ำงๆ เพื่อใหผู้้บรโิภคพงึพอใจ 
เพรำะกำรสรำ้งควำมพงึพอใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภค (Customer Satisfaction) เป็นสิง่ส ำคญั ซึง่ลูกคำ้ทีม่คีวำมพอใจจะเกดิ
ผลดแีก่บรษิทัเป็นอย่ำงมำก ไดแ้ก่ ลูกคำ้จะพูดคุยชื่นชมสนิคำ้และบรกิำรของบรษิทั ตลอดจนชื่อเสยีงของบรษิทัของ
บรษิทัใหล้กูคำ้หรอืลกูคำ้คำดหวงัอื่น ๆ รวมทัง้ลกูคำ้มคีวำมภกัดใีนบรษิทัและ/หรอืผลติภณัฑข์องบรษิทั โดยลูกคำ้ทีม่ี
ควำมภักดีจะพอใจจะซื้อสนิค้ำจำกบริษัทเพิ่มขึ้นทัง้ที่เป็นสินค้ำในสำยผลิตภัณฑ์เดิมที่เคยซื้อ และสนิค้ำในสำย
ผลติภณัฑอ์ื่นๆ ของบรษิทั ลกูคำ้จะใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์แก่บรษิทัเพื่อเป็นแนวทำงปรบัปรุงสนิคำ้ใหด้ยีิง่ขึน้ 
ซึง่บรษิทัทีส่ำมำรถสรำ้งควำมภกัด ีต่อตรำสนิคำ้ใหเ้กดิแก่ลกูคำ้ไดห้รอืมคีวำมสมัพนัธร์ะยะยำวกบับรษิทั บรษิทันัน้จะ
มคีวำมมัน่คงและเกดิก ำไร  
 จำกทีก่ล่ำวมำท ำใหผู้ว้จิยัเหน็ควำมส ำคญัและมคีวำมสนใจทีจ่ะศกึษำเรื่อง สว่นประสมทำงกำรตลำดบรกิำร
ทีม่คีวำมสมัพนัธก์บักำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเคก้แดรี ่ควนีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร เพรำะกรุงเทพมหำนคร
มคีวำมหลำกหลำยของกลุ่มคนทีอ่พยพเขำ้มำประกอบอำชพี และยงัมหีำ้งสรรพสนิคำ้จ ำนวนมำกเกดิขึน้ ซึง่ผลของกำร
วจิยัดงักล่ำวจะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบกำรในกำรน ำไปพฒันำและปรบัปรุงทศิทำงในกำรด ำเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้ง
กบัควำมต้องกำรของลูกคำ้ สรำ้งควำมประทบัใจและควำมจงรกัภกัด ีในตรำสนิคำ้ ซึ่งจะก่อใหเ้กดิควำมไดเ้ปรยีบใน
เชงิแขง่ขนัของธุรกจิเบเกอรี ่ซึง่มคีวำมรุนแรงในสภำวะปจัจุบนั โดยเฉพำะในเขตกรุงเทพมหำนคร มรีำ้นเบเกอรี ่ทัง้
ไอศกรมี และเคก้ แบรนดใ์หม่ๆ ทัง้ในและต่ำงประเทศเกดิขึน้มำในตลำด อนัจะสง่ผลดต่ีอควำมมัน่คงของบรษิทัต่อไป  
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษำกำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเคก้ แดรีค่วนี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมปจัจยั
สว่นบุคคล  
 2. เพื่อศกึษำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงส่วนประสมทำงกำรตลำดบรกิำรกบักำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเคก้แดรีค่วนี 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1.  ตวัแปรอสิระ ( Independent Variables ) คอื  
  1.1  ปจัจยัสว่นบุคคล ประกอบดว้ย 
   1.1.1  เพศ ไดแ้ก่  
    1)  หญงิ  
    2)  ชำย  
   1.1.2  อำยุ ไดแ้ก่  
    1)  น้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 20 ปี  
    2)  อำยุ 21-30 ปี  
    3)  อำยุ 31-40 ปี  
    4)  มำกกว่ำ 40 ปี 
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   1.1.3 ระดบักำรศกึษำ ไดแ้ก ่ 
    1)  ต ่ำกวำ่ปรญิญำตร ี 
    2)  ปรญิญำตร ี 
    3)  สงูกว่ำปรญิญำตร ี
   1.1.4  สถำนภำพกำรสมรส ไดแ้ก่ 
    1)  โสด 
    2)  สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
    3)  หมำ้ย/หย่ำรำ้ง/แยกกนัอยู่  
   1.1.5  อำชพี ไดแ้ก่  
    1)  ขำ้รำชกำรและพนกังำนรฐัวสิำหกจิ  
    2)  พนกังำนบรษิทัเอกชน  
    3)  ธุรกจิสว่นตวั  
    4)  นกัเรยีน / นกัศกึษำ 
    5)  อื่นๆ..........................  
   1.1.6  รำยไดต่้อเดอืน ไดแ้ก่  
    1)  น้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 10,000 บำท  
    2)  รำยได ้10,001-20,000 บำท  
    3)  รำยได ้20,001-30,000 บำท  
    4)  รำยไดม้ำกกว่ำ 30,001 บำท 
  1.2 สว่นประสมทำงกำรตลำดบรกิำร ประกอบดว้ย 
   1.2.1  ดำ้นผลติภณัฑ ์(Product) 
   1.2.2  ดำ้นรำคำ (Price) 
   1.2.3  ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย (Place) 
   1.2.4  ดำ้นกำรสง่เสรมิกำรตลำด (Promotion) 
   1.2.5  ดำ้นบุคคล หรอื พนกังำนขององคก์ร ( People, Employee) 
   1.2.6  ดำ้นภำพลกัษณ์ของสนิคำ้และบรกิำร(Physical Evidence/Presentation ) 
   1.2.7  ดำ้นกระบวนกำร (Process) 
 2.  ตวัแปรตำม (Dependent Variables) คอื กำรตดัสนิใจซื้อไอศกรีมเค้ก แดรี่ควนี ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร  
  

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนครทีม่ปีจัจยัสว่นบุคคลแตกต่ำงกนั ไดแ้ก่ เพศ อำยุ กำรศกึษำ สถำนภำพ
กำรสมรส รำยไดแ้ละอำชพี มกีำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเคก้แดรีค่วนี แตกต่ำงกนั  
 2.  สว่นประสมทำงกำรตลำดบรกิำรมคีวำมสมัพนัธก์บักำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเคก้แดรีค่วนี ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหำนคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ชยัวฒัน์  ปญัจพงษ์; และณรงค ์ เทยีนส่ง.  
(2521: 2) ประชำกรศำสตร์ (Demography) หมำยถงึ วชิำทีศ่กึษำเกีย่วกบัประชำกร ทัง้นี้เพรำะค ำว่ำ “Demo” 
หมำยถงึ “People” ซึง่แปลว่ำ “ประชำชน” หรอื “ประชำกร” ส่วนค ำว่ำ “Graphy” หมำยถงึ “Writing Up” หรอื 
“Description” ซึง่แปลว่ำ “ลกัษณะ” ดงันัน้ เมื่อแยกพจิำรณำจำกรำกศพัท์ ค ำว่ำ “Demography” น่ำจะมคีวำมหมำย
ตำมทีก่ล่ำวขำ้งตน้ คอื วชิำทีเ่กีย่วกบัประชำกรนัน่เอง  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักลยุทธ์ทางการตลาดบริการ ปจัจุบนัธุรกจิต่ำงๆมกีำรแข่งขนัเพิม่ขึน้มำก 
ตำมกำรเปลี่ยนแปลงของโลกำภิวตัน์ ธุรกิจขนำดเลก็จะท ำกำรแข่งขนักบัธุรกิจขนำดใหญ่ได้อย่ำงไร ค ำตอบหนึ่ง            
ทีห่ลกีเลีย่งไม่ไดค้อื กำรสรำ้งควำมแตกต่ำงของผลติภณัฑแ์ละบรกิำร รวมทัง้กำรหลกีเลีย่งกำรเผชญิโดยตรงกบัธุรกจิ
ขนำดใหญ่ ทัง้นี้เพื่อสนองควำมพงึพอใจใหก้บัลกูคำ้สว่นผสมกำรตลำดจะเป็นเครื่องมอืกำรตลำดทีส่ำมำรถสรำ้งควำม
พงึพอใจให้กบัลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่ง ศิรวิรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2541) ได้กล่ำวว่ำ ธุรกิจที่ให้บริกำรจะใช้            
สว่นประสมกำรตลำด (Marketing mix) หรอื 7P’s (seven mix) เช่นเดยีวกบัสนิคำ้  

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค เชฟแมน และคำนุค (Schiffman; & 
Kanuk. 1994: 659)  กล่ำวถงึ กระบวนกำรตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค หมำยถงึ ขัน้ตอนในกำรเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ำก
สองทำงเลอืกขึน้ไป พฤตกิรรมผูบ้รโิภคจะพจิำรณำในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนกำรตดัสนิใจ ทัง้ดำ้นจติใจ (ควำมรูส้กึ
นึกคดิ) และพฤตกิรรมทำงกำยภำพ กำรซื้อเป็นกจิกรรมดำ้นจติใจ และกำยภำพซึง่เกดิขึน้ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง 
กจิกรรม เหล่ำน้ีท ำใหเ้กดิกำรซือ้ และเกดิพฤตกิรรมกำรซือ้ตำมบุคคลอื่น 
 ปัจจัยภายใน (ปัจจัยด้านจิตวิทยา) ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ปจัจัยด้ำนจิตวิทยำ 
(Psychological Factors) เป็นปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมรูส้กึนึกคดิของผูบ้รโิภค ซึง่ในกำรเลอืกซือ้สนิคำ้ของบุคคลจะ
ไดร้บัอทิธพิลจำกปจัจยัดำ้นจติวทิยำ ซึง่ถอืว่ำเป็นปจัจยัภำยในตวัผูบ้รโิภค ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมกำรซือ้ และกำรใช้
สนิค้ำ ปจัจัยภำยในหรือปจัจัยด้ำนจิตวิทยำ ประกอบด้วย กำรจูงใจ กำรรบัรู้ กำรเรียนรู้ ควำมเชื่อถือ ทัศนคต ิ
บุคลกิภำพ และแนวคดิของตนเอง (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. 2548: 150) 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 กำรศกึษำครัง้นี้มุ่งศกึษำเฉพำะส่วนประสมทำงกำรตลำดบรกิำร และกำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเคก้แดรี่ควนี 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 ประชำกรคอื ผูบ้รโิภคทัง้ชำยและหญงิทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้ไอศกรมีเคก้แดรีค่วนี ในเขตกรุงเทพมหำนคร ซึง่ไม่
ทรำบจ ำนวนประชำกรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่ำงคอื ผู้บรโิภคทัง้ชำยและหญิง ที่ซือ้หรอืเคยซื้อไอศกรมีเค้กแดรีค่วนี ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
เน่ืองจำกไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรทีแ่น่นอน ก ำหนดตวัอย่ำงโดยใชต้ำรำงขนำดกลุ่มตวัอย่ำงของ ยำมำเน่ (Yamane, 
1973) ทีร่ะดบัควำมเชื่อมัน่ 95% ระดบัควำมคลำดเคลื่อน  5% และใช้ขนำดประชำกรที่มำใชบ้รกิำรโดยไม่ทรำบ
จ ำนวนทีแ่น่นอน ใชก้ำรสุ่มตวัอย่ำงแบบเจำะจง โดยกำรก ำหนดพืน้ทีเ่ป็นหำ้งสรรพสนิคำ้ทีต่ัง้อยู่ในกรุงเทพมหำนคร 
และมรีำ้นคำ้ “แดรี ่ควนี” ทีม่ยีอดขำยไอศกรมีเคก้ระดบัด ีจ ำนวน 5 สำขำ สำขำละ 80 คน ไดแ้ก่ หำ้งสรรพสนิคำ้โลตสั 
สำขำอ่อนนุช ห้ำงสรรพสนิค้ำเดอะมอลล์ สำขำท่ำพระ ห้ำงสรรพสนิค้ำเซน็ทรลั สำขำลำดพร้ำว ห้ำงสรรพสนิค้ำบิ๊กซ ี
สำขำสวุนิทรวงศ ์และหำ้งสรรพสนิคำ้ซคีอนสแควร ์สำขำศรนีครนิทร ์(ฝำ่ยขำย, บรษิทัไมเนอรด์คีวิ จ ำกดั 2555)  
 

ผลการวิจยั  
 1. กำรวเิครำะหป์จัจยัพืน้ฐำนสว่นบุคคลของกลุ่มตวัอย่ำง พบว่ำ สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีำยุระหว่ำง  21-
30  ปี  กำรศกึษำระดบัปรญิญำตร ีสถำนภำพโสด เป็นนกัเรยีน/นกัศกึษำ มรีำยไดต่้อเดอืนน้อยกว่ำ  10,000 บำท 
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 2. กำรวเิครำะหข์อ้มูลเกีย่วกบัควำมคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอส่วนประสมทำงกำรตลำดรำ้นแดรีค่วนีและ
ไอศกรมีเค้ก พบว่ำ โดยรวมอยู่ในระดบัดมีำก เรยีงตำมระดบัค่ำเฉลีย่ ดงันี้ ด้ำนบุคคลหรอืพนักงำนขององค์กร ด้ำน
ภำพลกัษณ์ของสนิคำ้และบรกิำร ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ดำ้นกระบวนกำร ดำ้นรำคำ ดำ้นผลติภณัฑ ์และดำ้นกำร
สง่เสรมิกำรตลำด เมื่อพจิำรณำรำยละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 
  2.1 ด้ำนผลติภัณฑ์ ผู้บริโภคมีควำมคดิเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัดีมำก เรียงตำมล ำดบัคือ ตรำสนิค้ำ           
แดรี่ควีนเป็นที่ยอมรบัเชื่อถือได้ ไอศกรีมมีคุณภำพ รสชำติอร่อยถูกปำก ควำมสวยงำมของกำรแต่งหน้ำไอศกรมีเค้ก 
บรรจุภณัฑเ์กบ็รกัษำควำมเยน็ไดด้ ีและไอศกรมีเคก้ มรีสชำตหิลำกหลำยใหเ้ลอืก 
     2.2 ดำ้นรำคำ พบว่ำ ผูบ้รโิภคมคีวำมคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัดมีำก เรยีงตำมล ำดบัคอื รำคำไม่แพง
เมื่อเทยีบกบัสนิค้ำประเภทเดยีวกนั รำคำเหมำะสมกบัคุณภำพสนิค้ำ รำคำเหมำะสมกบัปรมิำณสนิค้ำ และรำคำสนิค้ำ            
ไม่เปลีย่นแปลงบ่อย 
  2.3  ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย พบว่ำ ผูบ้รโิภคมคีวำมคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัดมีำก เรยีงตำมล ำดบั
คอื  ไอศกรมีเคก้แดรี ่ควนี หำซือ้ง่ำย  ทีต่ัง้รำ้นโดดเด่น สงัเกตง่ำย  และมรีำ้นจ ำหน่ำยสนิคำ้จ ำนวนมำก 
  2.4 ดำ้นกำรสง่เสรมิกำรตลำด พบว่ำ ผูบ้รโิภคมคีวำมคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัดีมำก เรยีงตำมล ำดบัคอื  
กำรลดรำคำไอศกรมีในช่วงเทศกำลท ำให้เกดิควำมต้องกำรซื้อ มกีำรจ ำหน่ำยเค้ก ไอศกรมีในรำคำพเิศษเมื่อซื้อคู่กบั
ไอศกรมี และกำรโฆษณำสนิคำ้ ณ จุดขำย เช่น สือ่ประชำสมัพนัธห์น้ำตูเ้คก้ ใบปลวิเคก้ 
  2.5 ดำ้นบุคคลหรอืพนักงำนขององคก์ร พบว่ำ ผู้บรโิภคมคีวำมคดิเหน็โดยภำพรวมอยู่ในระดบัดมีำก  
เรยีงตำมล ำดบัคอื  พนกังำนแต่งกำยสะอำดตำมรปูแบบของบรษิทัฯ  พนักงำนมกีำรใชค้ ำพูดสุภำพกบัลูกคำ้  พนักงำนมี
ควำมเตม็ใจใหบ้รกิำร  และพนกังำนมอีธัยำศยัด ียิม้แยม้แจ่มใส 
  2.6 ด้ำนภำพลักษณ์ของสนิค้ำและบริกำร พบว่ำ ผู้บริโภคมีควำมคิดเห็นโดยภำพรวมอยู่ในระดับ           
ดมีำก เรยีงตำมล ำดบัคอื มรีูปภำพสนิคำ้แสดงชดัเจน มป้ีำยแสดงรำคำสนิคำ้ทุกประเภท  หน้ำรำ้นสะอำดมป้ีำยชื่อรำ้น  
ทีช่ดัเจน  และมปีรมิำณสนิคำ้เพยีงพอกบักำรขำย 
  2.7 ดำ้นกระบวนกำร พบว่ำ ผูบ้รโิภคมคีวำมคดิเหน็โดยภำพรวมอยู่ในระดบัดมีำก เรยีงตำมล ำดบัคอื  
เปิดจ ำหน่ำยสนิคำ้ตรงเวลำ มกีำรใหบ้รกิำรรวดเรว็ มกีำรใหบ้รกิำรลกูคำ้ตำมล ำดบัก่อนหลงั และใหค้ ำแนะน ำลูกคำ้  เมื่อมี
ปญัหำ 
 3. กำรวเิครำะห์ขอ้มูลกำรตดัสนิใจซื้อไอศกรีมเค้กแดรี่ควนี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ  
ผูบ้รโิภคมกีำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเคก้แดรีค่วนี โดยรวมอยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด ขอ้ทีม่กีำรตดัสนิใจระดบัมำกทีสุ่ดไดแ้ก่ 
มัน่ใจในคุณภำพของสนิค้ำ  ไอศกรมีเค้ก แดรี่ควนี มีสนิค้ำวำงจ ำหน่ำยทุกวนั ไอศกรมีเค้กแดรี่ควีน ใช้เป็นของขวญั             
ไดทุ้กโอกำส ไอศกรมีเคก้แดรีค่วนี มคีุณภำพสงูแต่รำคำต ่ำ ตดิใจรสชำตไิอศกรมีเคก้ แดรีค่วนีเป็นกำรส่วนตวั รสชำตเิคก้           
ไม่หวำนจนเกินไป  เนื้อไอศกรีมไม่ละลำยง่ำย  ส ำหรบัขอ้ที่มกีำรตดัสนิใจระดบัมำก ได้แก่ สมำชิกในครอบครวัชอบ
รบัประทำน  เคก้มหีลำยรสชำตใิหเ้ลอืกตำมควำมต้องกำร  และคนรูจ้กัแนะน ำใหซ้ือ้ 
 4. กำรทดสอบสมมตฐิำนกำรวจิยั สรุปไดด้งันี้ 
  สมมติฐำนที่ 1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนครที่มีปจัจัยส่วนบุคคลแตกต่ำงกัน ได้แก่ เพศ อำยุ 
กำรศกึษำ สถำนภำพกำรสมรส  อำชพี และรำยไดต่้อเดอืน มกีำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเคก้แดรีค่วนี แตกต่ำงกนั พบว่ำ 
  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่ำงกนั มกีำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเคก้ แดรีค่วนี ในกรุงเทพมหำนคร ไม่แตกต่ำงกนั  
เมื่อพจิำรณำเป็นรำยขอ้ พบว่ำ เพศทีแ่ตกต่ำงกนัของผูบ้รโิภคมกีำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเคก้แดรีค่วนี ไม่แตกต่ำงกนั  
ทีร่ะดบันยัส ำคญัทำงสถติ ิ0.05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนกำรวจิยั 
  ผูบ้รโิภคที่มอีำยุแตกต่ำงกนั มกีำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเคก้แดรีค่วนี ในกรุงเทพมหำนคร แตกต่ำงกนั 
อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว้  ผูบ้รโิภคทีม่อีำยุน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 20 ปีมี
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กำรตดัสนิใจซื้อแตกต่ำงเป็นรำยคู่กบัผู้บรโิภคที่มอีำยุ 21-30 ปี และผู้บรโิภคที่มอีำยุ 31-40 ปี อย่ำงมนีัยส ำคญัทำง
สถติทิีร่ะดบั .05  
  ผู้บรโิภคที่มรีะดบักำรศกึษำแตกต่ำงกนั มกีำรตดัสนิใจซื้อไอศกรมีเค้กแดรี่ควนี ในกรุงเทพมหำนคร 
แตกต่ำงกนั อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถิตทิีร่ะดบั.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้โดยผู้บรโิภคทีม่รีะดบักำรศกึษำ 
ต ่ำกว่ำปรญิญำตรีมีกำรตัดสนิใจซื้อแตกต่ำงกบัผู้บรโิภคที่มีระดบักำรศกึษำปริญญำตรี อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ               
ทีร่ะดบั .05 
  ผูบ้รโิภคที่มสีถำนภำพกำรสมรสแตกต่ำงกนั มกีำรตดัสนิใจซื้อไอศกรีมเค้ก แดรี่ควนี ไม่แตกต่ำงกนั            
ทีร่ะดบันยัส ำคญัทำงสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้
  ผู้บริโภคที่มีอำชีพแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจซื้อไอศกรีมเค้ก แดรี่ควีน ในเขตกรุงเทพมหำนคร                 
ไม่แตกต่ำงกนั ทีร่ะดบันยัส ำคญัทำงสถติ ิ.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้
ผูบ้รโิภคทีม่รีำยไดต่้อเดอืนแตกต่ำงกนั มกีำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเคก้ แดรีค่วนี ในเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่แตกต่ำงกนั 
ทีร่ะดบันยัส ำคญัทำงสถติ ิ.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้
 สมมตฐิำนที ่2 สว่นประสมทำงกำรตลำดบรกิำรมคีวำมสมัพนัธก์บักำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเคก้แดรีค่วนี ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ   
 สว่นประสมทำงกำรตลำดบรกิำร โดยรวม มคีวำมสมัพนัธก์บักำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเคก้ 
แดรี ่ควนี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยรวม อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .01    
 ดำ้นผลติภณัฑม์คีวำมสมัพนัธก์บักำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเคก้แดรีค่วนี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
โดยรวมในระดบัปำนกลำง และเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั 
 ด้ำนรำคำมีควำมสมัพนัธ์กบักำรตดัสนิใจซื้อไอศกรมีเค้กแดรี่ควีน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
โดยรวม ในระดบัปำนกลำง และเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั 
 ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย มคีวำมสมัพนัธก์บักำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเคก้แดรีค่วนี ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร โดยรวม ในระดบัปำนกลำง และเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั 
 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด มีควำมสมัพนัธ์กบักำรตดัสนิใจซื้อไอศกรีมเค้กแดรี่ควนี ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร โดยรวม ในระดบัปำนกลำง และเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั 
 ดำ้นบุคคลหรอืพนกังำนขององคก์ร มคีวำมสมัพนัธก์บักำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเคก้แดรีค่วนี ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหำนคร โดยรวม ในระดบัปำนกลำง และเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั 
 ดำ้นภำพลกัษณ์ของสนิคำ้และบรกิำรมคีวำมสมัพนัธก์บักำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเคก้แดรีค่วนี ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยรวม ในระดบัปำนกลำง และเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั 
 ด้ำนกระบวนกำรมีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อไอศกรีมเค้กแดรี่ควีน ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร โดยรวม ในระดบัปำนกลำง และเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 กำรอภปิรำยผลทีไ่ดจ้ำกกำรวจิยัครัง้นี้  ผูว้จิยัมปีระเดน็อภปิรำยผลดงัต่อไปนี้   
 ผลกำรทดสอบสมมตฐิำนที่ 1 ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหำนครทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลแตกต่ำงกนั ไดแ้ก่ เพศ 
อำยุ ระดบักำรศกึษำ สถำนภำพกำรสมรส  อำชพี และรำยไดต่้อเดอืน  มกีำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเคก้แดรีค่วนี แตกต่ำงกนั  
อภปิรำยผลไดด้งันี้ 
 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ  สถำนภำพกำรสมรส  อำชพี  และรำยไดต่้อเดอืน แตกต่ำงกนั  มกีำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเคก้
แดรีค่วนี  ไม่แตกต่ำงกนั ทีร่ะดบันัยส ำคญัทำงสถิต ิ.05  ทัง้นี้เป็นเพรำะว่ำ  สนิคำ้ประเภทไอศกรมีเคก้ ไดร้บัควำมนิยม
มำกในปจัจุบนั ใชร้บัประทำนเป็นอำหำรว่ำงได ้มรีสชำตอิร่อย ผูบ้รโิภคไดร้บัประทำนทัง้ไอศกรมีและเคก้ในเวลำเดยีวกนั  
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มหีลำยรสชำตใิหเ้ลอืก  รำคำไม่แพง  หำซือ้ไดง้่ำย มสีนิคำ้จ ำหน่ำยทุกวนั และยงัสำมำรถซือ้เป็นของขวญัใหก้บัเพื่อนฝงู 
ญำติมติรในโอกำสส ำคญัๆ ได้ด้วย  ท ำให้ผู้บริโภคไม่ว่ำจะเป็นเพศ  สถำนภำพกำรสมรส  อำชพี และรำยได้ต่อเดอืน
แตกต่ำงกนั ต่ำงกม็คีวำมชอบและมกีำรตดัสนิใจซือ้ๆไอศกรมีเค้กแดรีค่วนี ไม่แตกต่ำงกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ 
อมรรตัน์ พนิัยกุล (2549) ศกึษำเรื่อง ปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อควำมจงรกัภกัดใีนตรำสนิค้ำไอศกรีม Swensen’s ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่ำงกันมีควำมจงรักภักดีในตรำสินค้ำไอศกรีม 
Swensen’s ไม่แตกต่ำงกนั และสอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ ธนำวุฒ ิโรจนรุ่งทว ี(2548) ศกึษำเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
กำรบรโิภคไอศกรมีระดบักลำงของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนครทีม่รีะดบั
กำรศกึษำ และรำยไดต่้ำงกนั มปีจัจยัสว่นประสมกำรตลำดทีม่อีทิธพิลต่อกำรบรโิภคไอศกรมีระดบักลำงไม่แตกต่ำงกนั 
นอกจำกนี้สอดคล้องกบังำนวจิยัของ เกษรำ แซ่ตัง้ (2549) ศกึษำเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมกำรเลอืกซือ้สนิค้ำ
ไอศกรมี Swensen’s Take Home รำ้นคำ้ปลกีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ พบว่ำ ผูบ้รโิภคทีม่สีถำนภำพกำรสมรส
แตกต่ำงกนั มพีฤตกิรรมกำรซือ้ไอศกรมี Swensen’s Take Home ไม่แตกต่ำงกนั   
 ส ำหรบัผูบ้รโิภคทีม่อีำยุ  แตกต่ำงกนั มกีำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเคก้ แดรีค่วนี แตกต่ำงกนัอย่ำงมนีัยส ำคญั
ทำงสถติทิีร่ะดบั .05 พบว่ำ  ผูบ้รโิภคทีม่อีำยุมำกกว่ำ 40 ปีมกีำรตดัสนิใจซือ้มำกทีส่ดุ ซึง่แตกต่ำงจำกผูบ้รโิภคทีม่อีำยุ 
21-30 ปี และผูบ้รโิภคทีม่อีำยุน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 20 ปี  อำจเป็นเพรำะว่ำ ผูบ้รโิภคทีม่อีำยุ 40 ปีขึน้ไปใหค้วำมส ำคญั
กบัไอศกรมีเคก้ แดรี่ควนี ที่มรีสชำติไม่หวำนมำก เหมำะส ำหรบัรบัประทำนเป็นอำหำรว่ำงของสมำชกิในครอบครวั   
ในกำรพจิำรณำซือ้สนิคำ้ของผูบ้รโิภคทีม่อีำยุมำกจะให้ควำมส ำคญักบัผลติภณัฑท์ีไ่ม่ส่งผลต่อสุขภำพ โดยเฉพำะเมื่อ
รบัประทำนไปแลว้ไม่ท ำใหอ้ว้น ในขณะทีผู่บ้รโิภคทีม่อีำยุน้อยมกัจะชอบรบัประทำนอำหำรทีม่รีสชำตเิขม้ขน้ จงึท ำใหม้ี
กำรตดัสนิใจที่แตกต่ำงกนั  ซึง่สอดคล้องกบังำนวจิยัของ วลยัรตัน์ วพิุฑฒกิุลวำทย์ (2550) ศกึษำเรื่อง ทศันคตแิละ
พฤติกรรมกำรซื้อของผู้บริโภคไอศกรมีซอฟท์เสร์ฟ ร้ำนเคเอฟ ในจงัหวดัสระบุร ีพบว่ำ  ผู้บรโิภคที่มอีำยุต่ำงกนั มี
พฤตกิรรมกำรซือ้ของผูบ้รโิภคไอศกรมีซอฟทเ์สริฟ์รำ้นเคเอฟซ ีในจงัหวดัสระบุร ีแตกต่ำงกนั อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติิ
ทีร่ะดบั .01 และสอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ อมรรตัน์  พนิยักุล (2549) ศกึษำเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อควำมจงรกัภกัดี
ในตรำสนิคำ้ไอศกรมี Swensen’s ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร  พบว่ำผูบ้รโิภคทีม่รีะดบักำรศกึษำแตกต่ำงกนั 
มคีวำมจงรกัภกัดใีนตรำสนิคำ้ไอศกรมี Swensen’s แตกต่ำงกนั   
 นอกจำกนี้พบว่ำ ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนครทีม่รีะดบักำรศกึษำแตกต่ำงกนั มกีำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมี
เคก้แดรีค่วนี แตกต่ำงกนั อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูบ้รโิภคทีม่กีำรศกึษำปรญิญำตร ีมกีำรตดัสนิใจซือ้
มำกที่สุด และมกีำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเค้กแดรีค่วนี แตกต่ำงจำกผู้บรโิภคทีม่กีำรศกึษำต ่ำกว่ำปรญิญำตรี อำจเป็น
เพรำะว่ำ ผู้บรโิภคทีม่กีำรศกึษำปรญิญำตรมีคีวำมเชื่อมัน่ในผลติภณัฑ์ของแดรี่ควนี ชื่นชอบในรสชำติของไอศกรมีเค้ก  
แดรีควีน มำกกว่ำผู้บรโิภคทีมกีำรศึกษำต ่ำกว่ำปริญญำตรี ซึ่งสอดคล้องกบังำนวจิยัของ อมรรตัน์ พินัยกุล (2549)  
ศกึษำเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อควำมจงรกัภกัดใีนตรำสนิคำ้ไอศกรมี Swensen’s ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร  
พบว่ำ  ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบักำรศกึษำ แตกต่ำงกนั มคีวำมจงรกัภกัดใีนตรำสนิคำ้ไอศกรมี Swensen’s แตกต่ำงกนั อย่ำง
มนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.01       
 ผลกำรทดสอบสมมตฐิำนที ่2 สว่นประสมทำงกำรตลำดบรกิำรทีม่คีวำมสมัพนัธก์บักำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมี
เคก้แดรีค่วนี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ สว่นประสมทำงกำรตลำดบรกิำร โดยรวมและรำยดำ้น  ไดแ้ก่ 
ดำ้นผลติภณัฑ ์ ดำ้นรำคำ  ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย  ด้ำนกำรส่งเสรมิกำรตลำด  ดำ้นบุคคลหรอืพนักงำนขององคก์ร  
ดำ้นภำพลกัษณ์ของสนิคำ้และบรกิำร  และดำ้นกระบวนกำร  มคีวำมสมัพนัธ์ระดบัปำนกลำงกบักำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมี
เคก้แดรีค่วนี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้นี้เป็นเพรำะว่ำ ผูบ้รโิภคส่วน
ใหญ่มีควำมเชื่อมัน่ในผลิตภัณฑ์ของตรำสนิค้ำแดรี่ควนี ติดใจในรสชำติของไอศกรีมเค้กแดรี่ควีนมีสนิค้ำจ ำหน่ำย
เพยีงพอ รำคำสนิคำ้ไม่เปลีย่นแปลงและรำคำไม่แพง ไอศกรมีเคก้แดรีค่วนีหำซือ้ง่ำยมสีนิคำ้จ ำหน่ำยทุกวนั เพรำะรำ้น
แดรี่ควนีส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ในห้ำงสรรพสนิค้ำ ซึ่งมทีี่จอดรถ สะดวกต่อกำรหำซื้อมำบรโิภค พนักงำนมคีวำมรู้ในตวั



 9 

ผลติภณัฑ ์มอีธัยำศยัที่ด ี ทีร่ำ้นแดรี่ควนี มป้ีำยแสดงสนิค้ำและรำคำชดัเจน มเีครื่องมอืเครื่องใชท้นัสมยั สะอำด ท ำ
ให้บริกำรลูกค้ำทุกคนได้ทนัเวลำและรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ  พรพิมล ศุภชยัสมำนพนัธ์ (2547)  
ศกึษำวิจยัเรื่อง ทศันคติส่วนประสมทำงกำรตลำดและควำมจงรกัภักดีต่อตรำสนิค้ำที่มีผลต่อแนวโน้มกำรบริโภค
ไอศกรมีแดรี ่ควนี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร  พบว่ำ ปจัจยัดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำด ดำ้นผลติภณัฑ์
และบรกิำร  ดำ้นรำคำ  ดำ้นท ำเลที่ตัง้  ดำ้นกำรส่งเสรมิกำรขำยและโฆษณำ  มคีวำมสมัพนัธก์บัแนวโน้มกำรบรโิภค
ซ ้ำ ดำ้นควำมแน่นอนในอนำคตในกำรบรโิภค ดำ้นปรมิำณกำรรบัประทำนในอนำคต อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 
.05  และสอดคล้องกบังำนวิจยัของ เกษรำ แซ่ตัง้ (2549) ศึกษำเรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรเลอืกซื้อสนิค้ำ
ไอศกรมี Swensen’s Take Home รำ้นคำ้ปลกีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ พบว่ำ ปจัจยัส่วนประสมกำรตลำดทัง้ 4  
ดำ้น ไดแ้ก่  ดำ้นผลติภณัฑ ์ ดำ้นรำคำ  ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย และดำ้นกำรสง่เสรมิกำรขำย มคีวำมสมัพนัธ์ในทศิทำง
เดยีวกนักบัพฤตกิรรมกำรซือ้ไอศกรมี Swensen’s Take Home ของผูบ้รโิภค สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ อมรรตัน์  
พนิยักุล (2549) ศกึษำเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อควำมจงรกัภกัดใีนตรำสนิคำ้ไอศกรมี Swensen’s ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ สว่นประสมทำงกำรตลำดมคีวำมสมัพนัธก์บัควำมจงรกัภกัดใีนตรำสนิคำ้ไอศกรมี Swensen’s  
อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.01 เมื่อพจิำรณำรำยดำ้นพบว่ำ ผลติภณัฑแ์ละบรกิำร รำคำของผลติภณัฑ์ และกำร
ส่งเสรมิกำรตลำด มคีวำมสมัพนัธ์กบัควำมจงรกัภกัดใีนตรำสนิคำ้ไอศกรมี Swensen’s โดยรวมในระดบัปำนกลำง 
นอกจำกนี้สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ วลยัรตัน์ วพิุฑฒกิุลวำทย ์(2550) ศกึษำเรื่อง ทศันคตแิละพฤตกิรรมกำรซือ้ของ
ผูบ้รโิภคไอศกรมีซอฟทเ์สร์ฟ ร้ำนเคเอฟ ในจงัหวดัสระบุรี พบว่ำ ทศันคติส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นผลติภณัฑ ์ 
ดำ้นรำคำ  มคีวำมสมัพนัธใ์นทศิทำงเดยีวกนัในระดบัปำนกลำง กบัพฤตกิรรมกำรซือ้ของผูบ้รโิภค อย่ำงมนีัยส ำคญั
ทำงสถติทิีร่ะดบั .01   
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีกำรศึกษำเปรียบเทียบกำรตัดสินใจซื้อไอศกรีมเค้กแดรี่ควีน กับไอศกรีมเค้กยี่ห้ออื่นๆ เช่น 
Swensen’s  บำสกิน้ รอบบิน้  
 2. ควรมกีำรศกึษำโดยเพิม่ตวัแปรอสิระทีอ่ำจมผีลต่อกำรตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเคก้แดรีค่วนี เช่น ปจัจยัทำง
วฒันธรรม และปจัจยัดำ้นจติวทิยำ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สำรนิพนธฉ์บบันี้ส ำเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยควำมกรุณำใหค้ ำปรกึษำค ำแนะน ำและควำมช่วยเหลอืตลอดจนปรบัปรงุ
แก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆเป็นอย่ำงดียิ่งจำก รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณักษ์ กุลิส อำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์จนท ำให้             
สำรนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบรูณ์ซึง่ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในควำมเมตตำของท่ำนเป็นอย่ำงสงูไว้ ณ ทีน่ี้ 
 ขอขอบพระคุณ รองศำสตรำจำรย์สุพำดำ สริิกุตตำ และ อำจำรย์ ดร.อจัฉรยีำ ศกัดิน์รงค์ ที่กรุณำเป็น
ผูเ้ชีย่วชำญในกำรตรวจแบบสอบถำมรวมทัง้คณำจำรย์ภำควชิำบรหิำรธุรกจิและอำจำรย์พเิศษหลกัสตูรบรหิำรธุรกจิ  
ทุกท่ำนทีไ่ดก้รุณำอบรมสัง่สอนวชิำควำมรูท้ีเ่ป็นประโยชน์อย่ำงยิง่ 
 ขอขอบคุณบดิำมำรดำ และพีช่ำย ซึง่ใหก้ำรสนับสนุนและคอยชีแ้นะในกำรศกึษำเล่ำเรยีนมำโดยตลอดอกี
ทัง้ยงัคอยใหก้ ำลงัใจมำโดยตลอด รวมทัง้ยงัคอยเป็นก ำลงัใจเสมอมำ ท ำใหผู้ว้จิยัมคีวำมมุมำนะพยำยำมจนประสบ
ควำมส ำเรจ็ในวนัน้ี 
 ขอขอบคุณ บริษัท ไมเนอร์ ดคีิว จ ำกดั (ไอศกรีมแดรี่ควีน) หวัหน้ำงำน พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ที่บริษัท                 
ไดใ้หก้ำรช่วยเหลอืและใหข้อ้มลูในกำรท ำวจิยัครัง้นี้ จนประสบควำมส ำเรจ็  
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 ขอขอบคุณขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ภำควชิำบรหิำรธุรกิจ คณะสงัคมศำสตร์ และเจ้ำหน้ำที่บณัฑติวทิยำลยั           
ทุกท่ำนทีช่่วยประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ รวมทัง้ขอบคุณพี่ๆ  เพื่อนๆ ทุกคนใน MBA รุ่นที ่13 ทีใ่หก้ำร
ช่วยเหลอืส ำหรบักำรท ำงำนวจิยัและกำรศกึษำมำโดยตลอดจนจบกำรศกึษำของผูว้จิยั รวมทัง้ขอบคุณส ำหรบัมติรภำพ 
ควำมทรงจ ำดีๆ  ของทุกๆ คน 
 สดุทำ้ยนี้ผูว้จิยัขอใหง้ำนวจิยันี้ไดเ้ป็นประโยชน์ส ำหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิและผูท้ีส่นใจคุณประโยชน์และ
ควำมดอีนัพงึมจีำกสำรนิพนธฉ์บบันี้ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิำมำรดำตลอดจนครอูำจำรยท์ุกท่ำน 
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