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 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ ควีน ของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร  และศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการกับการตดัสินใจ
ซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ ควีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางคือ  ผูบริโภคท่ีซ้ือและเคย
ซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ ควีน ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล  สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การ
ทดสอบคาที การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญในระดับนอยท่ีสุด และการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรใชสถิติ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี  มี
สถานภาพโสด  ประกอบอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา และมีรายไดตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 10,000 
บาท 
 2.  สวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีมเคก แดรี่ ควีน พบวา ผูบริโภคมีความ
คิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับดี
มาก โดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากท่ีสุด ดังนี้ ดานบุคคลหรือพนักงานขององคกร  ดานภาพลักษณของ
สินคาและบริการ  ดานชองทางการจัดจําหนาย  ดานกระบวนการ  ดานราคา  ดานผลิตภัณฑ  และดาน
การสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 
 3.  การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา  
ผูบริโภคมีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน  โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
 4.  ผูบริโภคท่ีมีอายุ และระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ ควีน 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ .01 ตามลําดับ   
 5.  สวนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมและรายดาน ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ  ดาน
ราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด  ดานบุคคลหรือพนักงานขององคกร  
ดานภาพลักษณของสินคาและบริการ  และดานกระบวนการ  มีความสัมพันธระดับปานกลางในทิศทาง
เดียวกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ ควีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
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 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. 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาใหคําปรึกษาคําแนะนําและความชวยเหลือ
ตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆเปนอยางดียิ่งจาก รศ.ดร.ณักษ กุลิส อาจารยท่ีปรึกษาสาร
นิพนธจนทําใหสารนิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณซ่ึงผูวิจัยขอขอบพระคุณในความเมตตาของทานเปน
อยางสูงไว ณ ท่ีนี้ 
 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย สุพาดา สิริกุตตา และ อาจารย อัจฉรียา ศักดิ์นรงค ท่ีกรุณา
เปนผูเช่ียวชาญในการตรวจแบบสอบถามรวมท้ังคณาจารยภาควิชาบริหารธุรกิจและอาจารยพิเศษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจทุกทานท่ีไดกรุณาอบรมส่ังสอนวิชาความรูท่ีเปนประโยชนอยางยิ่ง 
ขอขอบคุณบิดามารดา และพ่ีชาย ซ่ึงใหการสนับสนุนและคอยช้ีแนะในการศึกษาเลาเรียนมาโดยตลอด
อีกท้ังยังคอยใหกําลังใจมาโดยตลอด รวมท้ังยังคอยเปนกําลังใจเสมอมา ทําใหผูวิจัยมี 
ความุมานะพยายามจนประสบความสําเร็จในวันนี้ 
 ขอขอบคุณ บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด (ไอศกรีมแดรี่ควีน)  หัวหนางาน  พ่ี ๆ เพ่ือนๆ นองๆ  
ท่ีบริษัท ไดใหการชวยเหลือและใหขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้ จนประสบความสําเร็จ  
ขอขอบคุณขอขอบคุณเจาหนาท่ีภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร และเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
ทุกทานท่ีชวยประสานงานและอํานวยความสะดวกตางๆ รวมท้ังขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ ทุกคนใน MBA 
รุนท่ี 13 ท่ีใหการชวยเหลือสําหรับการทํางานวิจัยและการศึกษามาโดยตลอดจนจบการศึกษาของผูวิจัย 
รวมท้ังขอบคุณสําหรับมิตรภาพ ความทรงจําดีๆ ของทุกๆคน 
 

 สุดทายนี้ผูวิจัยขอใหงานวิจัยนี้ไดเปนประโยชนสําหรับผูท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจและผูท่ีสนใจ
คุณประโยชนและความดีอันพึงมีจากสารนิพนธฉบับนี้ผูวิจัยขอมอบใหบิดามารดาตลอดจนครูอาจารย 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ปจจุบันการเติบโตของตลาดธุรกิจรานอาหารประเภทอาหารทานเลน (Light Food) ซ่ึงไดแก 
รานกาแฟ เครื่องดื่ม เบเกอรี่ และไอศกรีม กําลังเปนท่ีนาจับตามอง โดยเฉพาะ“ธุรกิจรานไอศกรีม” 
กําลังเปนธุรกิจท่ีไดรับความสนใจ (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, มีนาคม 2555) ดวยสภาพอากาศท่ีรอนท้ังปของ
บานเรา สงผลใหการทํากิจการไอศกรีมไดรับการตอบรับท่ีด ีอัตราการบริโภคไอศกรีมเฉล่ียของคนไทย
ในปจจุบันอยูท่ี 1.7 ลิตร/คน/ป การแขงขันของผูประกอบการและสภาพอากาศท่ีรอนอบอาว ทําให
ธุรกิจไอศกรีมในประเทศไทยยังมีโอกาสขยายตัวไดตอเนื่อง โดย ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวา ในป 2554 
ตลาดไอศกรีมจะมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 15 หรือ มีมูลคาตลาดประมาณ 15,000 ลานบาท โดย
ตลาดไอศกรีมพรีเมียมเปนกลุมท่ีมีอัตราการเติบโตสูงสุดประมาณรอยละ 20 หรือมีมูลคาตลาดประมาณ 
5,000 ลานบาท เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีหันมาเลือกรับประทานไอศกรีมท่ีทํามาจากวัตถุดิบท่ี
มีคุณภาพและมีผลดีตอสุขภาพมากขึ้น ทําใหมีผูประกอบการรายใหมในตลาดไอศกรีมพรีเมียมอยาง
ตอเนื่อง  

ตราสินคา “แดรี่ ควีน” เปนท่ีรูจักและคุนเคยของคนไทย โดยเฉพาะกลุมครอบครัว คนรุนใหม 
ดวยรูปแบบธุรกิจรานอาหารท่ีใหบริการอาหารจากผลิตภัณฑนม ไอศกรีมซอฟเสิรฟ ไอศกรีมเคก 
แฮมเบอรเกอร ฮอตดอก และเครื่องดื่มหลากหลายประเภทอันโดงดังในสหรัฐอเมริกา แดรี่ควีน ได
มุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑใน ประเภท ไอศกรีมเคก (ผลิตจากไอศกรีมซอฟเสิรฟ) ท่ีเริ่มขายตั้งแตป 
2008 จนถึงปจจุบันนี้ ท่ีมีท้ังไอศกรีมเคกบลิซซารด ไอศกรีมเคกดิสนีย ไอศกรีมเคกเด็คคอรเรช่ัน และ
ไอศกรีมเคก ดีคิว มีหลากหลายรูปแบบและราคาใหผูบริโภคไดเลือกรับประทาน ในชวงเทศกาลพิเศษ
ทางแดรี่ควีน ก็มีการพัฒนารูปแบบใหเขากับชวงเทศกาลโอกาสพิเศษ และวันสําคัญๆ ตางๆ เชน ปใหม 
วันเกิด วันครบรอบแตงงาน เปนตน เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค (บริษัทไมเนอร ดีคิว 
จํากัด, ธันวาคม 2555) 
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ภาพประกอบ 1 ยอดขายของไอศกรีมเคก แดรีค่วีน 
 
 ท่ีมา: บริษัท ไมเนอรดคีิว จํากัด (2555) 
 
 ภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงของตลาด เบเกอรี ่เคก แตละบริษัทตางใชกลยุทธท่ีแปลกใหม เพ่ือ
เพ่ิมยอดขาย ตลอดจนแยงสวนแบงครองตลาดจากบริษัทอ่ืน การวัดทัศนคติของผูบริโภค จะเปน
ประโยชนแกผูประกอบการมาก โดยทัศนคติจะแสดงใหเห็นถึงทิศทางความรูสึกตอผลิตภัณฑวาดี
หรือไมด ีชอบหรือไมชอบ พอใจหรือไมพอใจ เพราะถาผูบริโภคมีความรูสึกแงลบแกผลิตภัณฑ บริษัท
จะไดทําการปรับปรุง แกไข ในดานตางๆ เพ่ือใหผูบริโภคพึงพอใจ เพราะการสรางความพึงพอใจใหแก
ผูบริโภค (Customer Satisfaction) เปนส่ิงสําคัญ ซ่ึงลูกคาท่ีมีความพอใจจะเกิดผลดีแกบริษัทเปนอยาง
มาก ไดแก ลูกคาจะพูดคุยช่ืนชมสินคาและบริการของบริษัท ตลอดจนช่ือเสียงของบริษัทของบริษัทให
ลูกคาหรือลูกคาคาดหวังอ่ืน ๆ รวมท้ังลูกคามีความภักดีในบริษัทและ/หรือผลิตภัณฑของบริษัท โดย
ลูกคาท่ีมีความภักดีจะพอใจจะซ้ือสินคาจากบริษัทเพ่ิมขึ้นท้ังท่ีเปนสินคาในสายผลิตภัณฑเดิมท่ีเคยซ้ือ 
และสินคาในสายผลิตภัณฑอ่ืนๆ ของบริษัท ลูกคาจะใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนแกบริษัทเพ่ือเปน
แนวทางปรับปรุงสินคาใหดียิ่งขึ้น ซ่ึงบริษัทท่ีสามารถสรางความภักดี ตอตราสินคาใหเกิดแกลูกคาได
หรือมีความสัมพันธระยะยาวกับบริษัท บริษัทนั้นจะมีความม่ันคงและเกิดกําไร (Kotler. 2000) 
 จากท่ีกลาวมาทําใหผูวิจัยเห็นความสําคัญและมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง สวนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ ควีนของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพราะกรุงเทพมหานครมีความหลากหลายของกลุมคนท่ีอพยพเขามาประกอบอาชีพ 
และยังมีหางสรรพสินคาจํานวนมากเกิดขึ้น ซ่ึงผลของการวิจัยดังกลาวจะเปนประโยชนแก
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ผูประกอบการในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงทิศทางในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคา สรางความประทับใจและความจงรักภักดี ในตราสินคา ซ่ึงจะกอใหเกิดความ
ไดเปรียบในเชิงแขงขันของธุรกิจเบเกอรี่  ซ่ึงมีความรุนแรงในสภาวะปจจุบัน โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร มีรานเบเกอรี ่ท้ังไอศกรีม และเคก แบรนดใหมๆ ท้ังในและตางประเทศเกิดขึ้นมาใน
ตลาด อันจะสงผลดีตอความม่ันคงของบริษัทตอไป  
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจซ้ือ
ไอศกรีมเคกแดรีค่วีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  เพ่ือทราบพฤติกรรมการตัดสินใจของบริโภคไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ของผูบริโภค และการ
แผนการตลาด การกําหนดกลยุทธ เพ่ือการเจริญเติบโตของธุรกิจ ท้ังในดานการรักษาสวนครองตลาด
เดิม และเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดใหมากยิ่งขึ้น  
 2.  เพ่ือใหผูประกอบการพัฒนาตราสินคาใหเปนท่ีรูจกัและนิยมแกผูบริโภค  
 3.  เพ่ือเปนประโยชนตอผูประกอบการ ในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ และส่ือสารทางการ
ตลาดใหผูบริโภคพึงพอใจ เพ่ือนําไปสูการซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควนี 
  

ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะสวนประสมทางการตลาดบริการ และการตัดสินใจซ้ือไอศกรมี
เคก แดรี่ ควีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
   
 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากรคือ ผูบริโภคท้ังชายและหญิงท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน 
 กลุมตัวอยางคือ ผูบริโภคท้ังชายและหญิง ท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน กําหนดตัวอยางโดยใชตารางขนาดกลุม
ตัวอยางของ ยามาเน (Yamane, 1973) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ระดับความคลาดเคล่ือน  5% และใช
ขนาดประชากรท่ีมาใชบริการโดยไมทราบจํานวนท่ีแนนอน ใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยการ
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กําหนดพ้ืนท่ีเปนหางสรรพสินคาท่ีตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร และมีรานคา “แดรี่ ควีน” ท่ีมียอดขาย
ไอศกรีมเคกระดับดี จํานวน 5 สาขา สาขาละ 80 คน ไดแก หางสรรพสินคาโลตัส สาขาออนนุช 
หางสรรพสินคาเดอะมอลล สาขาทาพระ หางสรรพสินคาเซ็นทรัล สาขาลาดพราว หางสรรพสินคาบ๊ิกซี 
สาขาสุวินทรวงศ และหางสรรพสินคาซีคอนสแควร สาขาศรีนครินทร (ฝายขาย, บริษัทไมเนอรดีคิว 
จํากัด 2555)  
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตัวแปรอิสระ ( Independent Variables ) คือ  
  1.1  ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย 
   1.1.1  เพศ ไดแก  
    1)  หญิง  
    2)  ชาย  
   1.1.2  อาย ุไดแก  
    1)  นอยกวาหรือเทากับ 20 ป  
    2)  อาย ุ21-30 ป  
    3)  อาย ุ31-40 ป  
    4)  มากกวา 40 ป 
   1.1.3 ระดับการศึกษา ไดแก  
    1)  ต่ํากวาปริญญาตร ี 
    2)  ปริญญาตร ี 
    3)  สูงกวาปริญญาตรี 
   1.1.4  สถานภาพการสมรส ไดแก 
    1)  โสด 
    2)  สมรส/อยูดวยกัน 
    3)  หมาย/หยาราง/แยกกันอยู  
   1.1.5  อาชีพ ไดแก  
    1)  ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
    2)  พนักงานบริษัทเอกชน  
    3)  ธุรกิจสวนตัว  
    4)  นักเรียน / นักศึกษา 
    5)  อ่ืนๆ..........................  
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   1.1.6  รายไดตอเดือน ไดแก  
    1)  นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท  
    2)  รายได 10,001-20,000 บาท  
    3)  รายได 20,001-30,000 บาท  
    4)  รายไดมากกวา 30,001 บาท 
  1.2 สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย 
   1.2.1  ดานผลิตภัณฑ (Product) 
   1.2.2  ดานราคา (Price) 
   1.2.3  ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
   1.2.4  ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
   1.2.5  ดานบุคคล หรือ พนักงานขององคกร ( People, Employee) 
   1.2.6  ดานภาพลักษณของสินคาและบรกิาร(Physical Evidence/Presentation ) 
   1.2.7  ดานกระบวนการ (Process) 
 2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 สวนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง องคประกอบทางการตลาดท่ีนํามาใชในการดําเนนิ
ธุรกิจของไอศกรีมแดรี่ควีน ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
การสงเสริมการตลาด ดานบุคคลหรือพนักงานขององคกร ดานภาพลักษณของสินคาและบริการ และ
ดานกระบวนการ 
 ดานผลิตภัณฑ หมายถึง ตราสินคาท่ีนาเช่ือถือ รสชาติของไอศกรีม การเก็บรักษา บรรจุภัณฑ
สวยงาม คุณภาพของสินคา 
 ดานราคา หมายถึง มูลคาของสินคาท่ีคุมคากับคุณภาพ และปริมาณ  
 ดานชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง สถานท่ีวางจําหนายสินคา ความสะดวกในการหาซ้ือ
สินคา 
 ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง การโฆษณา ประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาด 
 ดานบุคคลหรือพนักงานขององคการ หมายถึง พนักงานท่ีใหบริการ มีอัธยาศัยไมตรีด ียิ้มแยม
แจมใส เต็มใจใหบริการ 
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 ดานภาพลักษณของสินคาและบริการ หมายถึง การจัดหนารานสะอาด แสดงประเภทสินคา
ชัดเจน มีอุปกรณเพียงพอ 
 ดานกระบวนการ หมายถึง การใหบริการรวดเร็ว ตรงเวลา  
 การตัดสินใจซ้ือ หมายถึงการกระทําอยางใดอยางหนึ่งท่ีเกีย่วของกับการซ้ือไอศกรีมเคก 
แดรี่ ควนีของผูบริโภค รวมท้ังกระบวนการตดัสินใจท่ีเกดิขึ้นท้ังกอนและหลังการเลือกซ้ือไอศกรีมเคก  
แดรี่ควนี ในดานตางๆ ไดแก เหตุผลท่ีเลือกใชบรกิารรานแดรี่ควนี วัตถุประสงคในการซ้ือไอศกรีมเคก 
ชวงเวลาในการซ้ือ บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ  
 ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคท่ีซ้ือไอศกรีม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพการสมรส รายได และอาชีพ 
 ผูบริโภค หมายถึง ผูบริโภคท่ีมาซ้ือหรือเคยซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ในกรุงเทพมหานคร  
 

กรอบแนวความคิด 
 การศึกษา สวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีความสัมพันธกับการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมเคก 
 แดรี่ควนี ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวจิัยกําหนดกรอบแนวคดิดังนี้  
 

    ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 2  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพการสมรส 
- อาชีพ 
- รายได 

สวนประสมทางการตลาดบริการ 
-  ดานผลิตภัณฑ  
-  ดานราคา  
-  ดานชองทางการจัดหนาย  
-  ดานการสงเสริมการตลาด 
-  ดานบุคคลหรือพนักงานขององคกร 
-  ดานภาพลักษณของสินคาและบริการ 
-  ดานกระบวนการ  

 
 
 

การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก 
 แดรีค่วนี ของผูบริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจัย  
 1.  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพการสมรส รายไดและอาชีพ มีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน แตกตางกนั  
 2.  สวนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรีค่วนี 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การวิจัยเรื่อง สวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีม
เคก แดรี่ควีน ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและ
ไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี ้
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะดานประชากรศาสตร 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค 
 4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
 5. ประวัติความเปนมาของไอศกรีมแดรี่ควีน 
 6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะดานประชากรศาสตร  
 ความหมายของลักษณะดานประชากรศาสตร 
 ประชากรศาสตร (Demography) หมายถึง วิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับประชากร ท้ังนี้เพราะคําวา 
“Demo” หมายถึง “People” ซ่ึงแปลวา “ประชาชน” หรือ “ประชากร” สวนคําวา “Graphy” หมายถึง 
“Writing Up” หรือ “Description” ซ่ึงแปลวา “ลักษณะ” ดังนั้น เม่ือแยกพิจารณาจากรากศัพท คําวา 
“Demography” นาจะมีความหมายตามท่ีกลาวขางตน คือ วิชาท่ีเกี่ยวกับประชากรนั่นเอง (ชัยวัฒน  
ปญจพงษ; และณรงค เทียนสง.  2521: 2) 
 ประชากร หมายถึง ตัวเลข หรือขอความท่ีเกี่ยวของกับประชากรในเรื่องตางๆ เชน การเกิด การ
ตาย การยายถ่ินฐาน การเจ็บปวย หรือองคประกอบทางดานประชากร เชน อายุ เพศ การศึกษา สถานท่ี
อยูอาศัย สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได เปนตน (วิทยาลัยประชากรศาสตร, 2550: 10) 
พรทิพย วรกิจโภคาทร (2535: 312-315) ไดกลาวถึงลักษณะผูรับสารท่ีวิเคราะห ตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ซ่ึงแตละบุคคลจะแตกตางกันไป โดยมีความแตกตางทางประชากรศาสตร จะมี
อิทธิพลตอการส่ือสาร ลักษณะประชากรศาสตร คือ  
 1.  เพศ (Sex) มีงานวิจัยท่ีพิสูจนวา คุณลักษณะบางอยางของเพศชาย และเพศหญิงท่ี ตางกัน
สงผลใหการส่ือสารของชายและหญิงตางกัน เชน การวิจัยเกี่ยวกับชมภาพยนตรโทรทัศน ของเด็กวัยรุน 
พบวา เด็กวัยรุนชายสนใจภาพยนตรสงครามและจารกรรมมากท่ีสุด สวนเด็กวัยรุน หญิงสนใจ



 10 

ภาพยนตรวิทยาศาสตรมากท่ีสุด แตก็มีงานวิจัยหลายช้ินท่ีแสดงวาชาย และหญิงมีการ ส่ือสารและรับ
ส่ือไมตางกัน 
 2.  อาย ุ(Age) การจะสอนผูท่ีอายุตางกันใหเช่ือฟง หรือเปล่ียนทัศนคติหรือเปล่ียนพฤติ กรรม
นั้นมีความยากงายตางกัน ยิ่งมีอายุมากกวาท่ีจะสอนใหเช่ือฟง ใหเปล่ียนทัศนคติ และเปล่ียน พฤติกรรม
ก็ยิ่งยากขึ้น การวิจัยโดย ซี.เมเบิล (C.Maple) และ ไอ แอล เจนิส และดีเรฟ (I.L.Janis and D.Rife) ไดทํา
การวิจัยและใหผลสรุปวา การชักจูงจิตใจหรือโนมนาวจิตใจของคนจะยากขึ้น ตามอายุของคนท่ีเพ่ิมขึ้น 
อายุยังมีคามสัมพันธของขาวสาร และส่ืออีกดวย เชน ภาษาท่ีใชในวัย ตางกันก็ยังมีความตางกัน โดย
พบวา ภาษาใหมๆ แปลกๆ จะพบในคน หนุมสาว สูงกวาผูสูง อาย ุเปนตน 
 3.  การศึกษา (Education) การศึกษาเปนตัวแปรท่ีสําคัญมากท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของการ
ส่ือสารของผูรับสาร ดังงานวิจัยหลายช้ินท่ีช้ีวา การศึกษาของผูรับสารนัน้ทําใหผูรับสารมีพฤติกรรมการ
ส่ือสารตางกันไป เชน บุคคลท่ีมีการศึกษาสูงจะสนใจขาวสารไมคอยเช่ืออะไรงายๆ และ มักเปดรับส่ือ
ส่ิงพิมพมาก  
 4.  ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ รายได เช้ือ
ชาต ิตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว อันเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลโดยมี
รายงานหลายเรื่องท่ีไดพิสูจนแลววาฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนั้น มีอิทธิพลตอทัศนคติและ
พฤติกรรมของคน 
 ปณิศา ลัญชานนท (2548: 113-114) ไดกลาววา การแบงสวนตลาดตามตัวแปรดาน
ประชากรศาสตร (Demographic segmentation) เปนการแบงสวนตลาดโดยใชหลักดานประชากรศาสตร 
ขอมูลดานประชากรศาสตรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมาย รวมท้ังงาย
ตอการวัดมากกวาตัวแปรอ่ืน ประกอบดวย 
 1. อายุ (Age) ผลิตภัณฑแตละประเภทจะสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภค
ท่ีมีอายุแตกตาง อีกท้ังความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปล่ียนแปลงไปตามวัย ตัวอยางเชน วัยรุน
มักจะสนใจสินคาตามสมัยนิยมหรือแฟช่ัน สวนผูสูงอายุมักจะสนใจสินคาเกี่ยวกับสุขภาพ เปนตน แต
อยางไรก็ตามตัวแปรชนิดนี้อาจเปนตัวแปรลวงได ตัวอยางเชน สินคาท่ีมีกลุมเปาหมายเปนคนวัยหนุม
สาว แตกลับมีผูสูงอายุมาซ้ือแทน ท้ังนี้มีสาเหตุมาจากจิตวิทยาภายในของคนเราท่ีคิดวาตัวเองยังเปนหนุม
สาวอยู เปนตน 
 2. เพศ (Sex) ผูหญิงกับผูชายมีแนวโนมท่ีจะมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน 
ตัวอยางเชน ผูหญิงมักจะมีความออนโยนมากกวาผูชาย สวนผูชายมักจะมีความเปนผูนําสูงกวาผูหญิง 
เปนตน นักการตลาดจึงไดนําลักษณะความแตกตางทางเพศมาประยุกตใชกับผลิตภัณฑบางประเภท ใน
อดีตผูหญิงจะเปนกลุมเปาหมายของผลิตภัณฑครีมบํารุงผิว น้ําหอม ครีมเปล่ียนสีผม ยาระงับกล่ินกาย แต
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ในปจจุบันจะเห็นไดวาสินคาเหลานี้เจริญเติบโตสูงมากในสวนตลาดชาย ซ่ึงเปนสินคาท่ีสามารถใชได
ท้ังสองเพศ (Unisex) 
 3. วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle) เปนขั้นตอนการดํารงชีวิตในลักษณะครอบครัว 
(สามี ภรรยา บุตร) แนวความคิดนี้ยึดหลักวาครอบครัวสวนใหญจะผานขั้นตอน 3 ขั้นตอน ขั้นการสราง
คอบครัว ขั้นเจริญเติบโต และขั้นวัยชรา ตัวอยางเชน คูรักท่ีเพ่ิงแตงงานมักจะตองการบานขนาดเล็ก 
อพารตเมนต หรือคอนโดมิเนียม ตลอดจนรถยนตขนาดเล็ก ครอบครัวท่ีมีบุตรหลายคนจะตองการบาน
และรถยนตขนาดใหญสําหรับครอบครัว สวนครอบครัวท่ีมีบุตรยังเล็กอยู จะมีความตองการผลิตภัณฑ
สําหรับเด็ก เชน ผาออ นมผง เปนตน 
 4. รายได (Income) โดยท่ัวไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคท่ีมีรายไดสูง ตามอยางไรก็ตาม
ผูท่ีมีรายไดปานกลางและมีรายไดต่ําจะเปนตลาด ท่ีมีขนาดใหญกวา สินคาและบริการท่ีนิยมแบงสวน
ตลาดตามรายไดไดแก บาน รถยนต โทรศัพทมือถือ เส้ือผา เครื่องสําอาง การทองเท่ียว เปนตน 
แมวารายไดจะเปนตัวแปรท่ีใชบอยมาก แตนักการตลาดสวนใหญจะโยงเกณฑรายไดรวมกับตัวแปร
ดานประชากรศาสตรตัวอ่ืนๆ เพ่ือใหการกําหนดตลาดเปาหมายชัดเจนยิ่งขึ้น เชน กลุมผูบริหารธุรกิจท่ี
ม่ังคั่งรุนเยาว (Yuppies) เปนเกณฑรายไดรวมกับเกณฑอายุ เปนตน 
 5. การศึกษา (Education) ผูท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโนมท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพท่ีดี
และมีราคาสูงกวาผูท่ีมีการศึกษาต่ํา 
 6. อาชีพ (Occupation) บุคคลในแตละสาขาอาชีพจะมีความจําเปนและมีความตองการใน
สินคาและบริการท่ีตางกัน เชน นักธุรกิจ ตองการรถยนตท่ีดูดีมีระดับ เชน เบนซ (Benz) ผูท่ีใชแรงงาน
ตองการสินคาอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน เชน สบู ยาสีฟน และอาหาร เปนตน นักการ
ตลาดจะตองศึกษาวาสินคาและบริการของบริษัทเปนท่ีตองการของกลุมอาชีพประเภทใด เพ่ือจะได
จัดเตรียมสินคาใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเหลานี้ไดอยางเหมาะสม 
 นอกจากนี้การศึกษาอาชีพและรายไดนั้น มักจะมีความสัมพันธกันอยางยิ่ง บุคคลท่ีมีการศึกษา
สูงมักจะมีอาชีพการงานท่ีดี มีรายไดสูง สวนบุคคลท่ีมีการศึกษาต่ํา โอกาสท่ีจะมีอาชีพการงานใน
ระดับสูงยอมเปนไปไดยาก จึงทําใหมีรายไดต่ํา 
 ปรมะ สตะเวทิน (2533: 112) ไดกลาววา คนท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรตางกันจะมีลักษณะ
ทางจิตวิทยาตางกัน โดยวิเคราะหจากปจจัยตางๆ ดังนี้  
 1.  เพศ ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอส่ือสารตางกัน คือ เพศ
หญิงมีแนวโนมมีความตองการท่ีจะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายไมไดมีความ
ตองการท่ีจะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้นแตมีความตองการท่ีจะสรางความสัมพันธ อันดีให
เกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย นอกจากนี ้เพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกันอยางมากใน
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เรื่องความคิด คานิยมและ ทัศนคต ิท้ังนี้เพราะวัฒนธรรม และสังคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคน
สองเพศไวตางกัน  
 2.  อาย ุเปนปจจัยท่ีทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรมคนท่ี อายุ
นอยมักจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณ และมองโลกในแงดีมากกวาคนท่ีอายุมาก ในขณะคนท่ี
อายุมากมักจะมีความคิดท่ีอนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัต ิระมัดระวัง มองโลกในแงราย กวาคนท่ีมีอายุนอย 
เนื่องมาจากผานประสบการณชีวิตท่ีแตกตางกัน ลักษณะการใชส่ือมวลชนก็ตางกัน คน ท่ีมีอายุมาก
มักจะใชส่ือเพ่ือแสวงหาขาวสารหนักๆ มากกวาความบันเทิง  
 3.  การศึกษา เปนปจจัยท่ีทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกนั คนท่ี
มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารท่ีด ีเพราะเปนผูมีความกวางขวางและเขาใจสาร
ไดด ีแตจะเปนคนท่ีไมเช่ืออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะท่ีคนมีการศึกษาต่ํา
มักจะใชส่ือประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร หากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็จะใชส่ือส่ิงพิมพ 
วิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากส่ือ ส่ิงพิมพมากกวา
ประเภทอ่ืน 
 4.  สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายไดและสถานภาพทางสังคมของบุคคล 
มีอิทธิพล อยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารท่ีมีตอผูสงสาร เพราะแตละคนมี วัฒนธรรม 
ประสบการณ ทัศนคติ คานิยมและเปาหมายท่ีตางกัน  
 เดอรเฟอร (Defleur, Melvin. 1996: 134) ไดเสนอทฤษฎีท่ีกลาวถึงตัวแปรแทรก (Intervening 
Variables) ท่ีมีอิทธิพลในกระบวนการส่ือสารมวลชนระหวางผูสงสารกับผูรับสารโดยใหเห็นวา 
ขาวสารมิไดไหล ผานจากส่ือมวลชนถึงผูรับสาร และเกิดผลโดยตรงทันที แตมีปจจัยบางอยางท่ี 
เกี่ยวของกับตัวผูรับ สารแตละคน เชนปจจัยทางจิตวิทยา และสังคมท่ีจะมีอิทธิพลตอการรับขาวสาร นัน้ 
DeFleur ไดสอนทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวดังนี ้ 
 
 ทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล (Individual Differences Theory)  
 เดอรเฟอร (DeFleur. 1996) ไดเสนอหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับทฤษฏีความแตกตาง ระหวาง
ปจเจกบุคคลดังนี ้ 
 1.  มนุษยเรามีความแตกตางอยางมากในองคประกอบทางจิตวิทยาบุคคล  
 2.  ความแตกตางนี้ บางสวนมาจากลักษณะแตกตางทางชีวภาคหรือทางรางกายของ แต ละ
บุคคล แตสวนใหญแลวจะมาจากความแตกตางกันท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู  
 3.  มนุษยซ่ึงถูกชุบเล้ียงภายใตสถานการณตางๆ จะเปดรับความคิดเห็นแตกตางกันไป อยาง
กวางขวาง  
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 4.  จากการเรียนรูส่ิงแวดลอมทําใหเกิดทัศนคต ิคานิยม และความเช่ือถือท่ีรวมเปนลักษณะ ทาง
จิตวิทยาสวนบุคคลท่ีแตกตางกันไป ความแตกตางดังกลาวนี้ไดกลายเปนสภาวะเง่ือนไขท่ีกําหนดการ
รับรูขาวสารมีบทบาท อยางสําคัญตอการรับรูขาวสาร 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดบริการ 
 ปจจุบันธุรกิจตางๆมีการแขงขันเพ่ิมขึ้นมาก ตามการเปล่ียนแปลงของโลกาภิวัตน ธุรกิจขนาด
เล็กจะทําการแขงขันกับธุรกิจขนาดใหญไดอยางไร คําตอบหนึ่งท่ีหลีกเล่ียงไมไดคือ การสรางความ
แตกตางของผลิตภัณฑและบริการ รวมท้ังการหลีกเล่ียงการเผชิญโดยตรงกับธุรกิจขนาดใหญ ท้ังนี้เพ่ือ
สนองความพึงพอใจใหกับลูกคาสวนผสมการตลาดจะเปนเครื่องมือการตลาดท่ีสามารถสรางความพึง
พอใจใหกับลูกคากลุมเปาหมาย ซ่ึง ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) ไดกลาววา ธุรกิจท่ีใหบริการจะ
ใชสวนประสมการตลาด (Marketing mix) หรือ 7P’s (seven mix) เชนเดียวกับสินคา ซ่ึงประกอบดวย 
  
 2.1 ผลิตภัณฑและบริการ (Product and service) 
 ความหมายของผลิตภัณฑและการบริการ 
 ผลิตภัณฑ หมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ีเสนอใหแกตลาดเพ่ือสรางความสนใจการเปนเจาของ การ
ใช หรือการบริโภค โดยตองตอบสนองความตองการและความจําเปน อยางไรก็ตาม ผลิตภัณฑไมได
หมายถึงแตสินคาท่ีจับตองไดเทานั้น แตยังหมายถึงวัตถุทางกายภาพ บริการเหตุการณ บุคคล สถานท่ี 
องคกร แนวความคิด หรือส่ิงตางๆ รวมกัน (Kotler:  2003)  
 สมาคมการตลาดอเมริกัน (สุมนา อยูโพธ์ิ. 2536: 3) ใหความหมาย บริการ หมายถึง กิจกรรม
ประโยชนหรือความพอใจซ่ึงไดเสนอเพ่ือขาย หรือกิจกรรมท่ีจัดขึ้นรวมกับการขายสินคา 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541: 210) ใหความหมายของการบริการ (Service) วาเปนกิจกรรม
ผลประโยชน หรือความพึงพอใจท่ีสนองความตองการแกลูกคา เชน โรงเรียน โรงภาพยนตร 
โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ 
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2545: 10) ไดใหความหมายของการบริการวาเปนกิจกรรม ประโยชนหรือ
ความพึงพอใจ ท่ีจัดทําเพ่ือเสนอขาย หรือกิจกรรมท่ีจัดทําขึ้นรวมกับการขายสินคา 
 ค็อตเลอร (Kotler. 2000: 444 ) กลาววา บริการ (Services) เปนกิจกรรม ผลประโยชน 
หรือความพึงพอใจท่ีสนองความตองการแกลูกคา ตัวอยางเชน ธนาคาร โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม 
โรงภาพยนตร เปนตน 
 โทมัส (Thomas. 2004) ไดเสนอแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการเขาถึงการบริการ ดังนี ้
 1.  ความพอเพียงของการบริการท่ีมีอยู คือ ความพอเพียงระหวางบริการท่ีมีอยูกับความตองการ 
ขอรับบริการ 
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 2.  การเขาถึงแหลงบริการไดอยางสะดวก โดยคํานึงถึงลักษณะท่ีตองการเดนิทาง 
 3.  ความสะดวกและส่ิงอํานวยความสะดวกของแหลงบริการ ไดแก แหลงบริการท่ีผูรับบริการ
ยอมรับวาไดใหความสะดวกและมีส่ิงอํานวยความสะดวก 
 4.  ความสามารถของผูรับบริการในการท่ีจะเสียคาใชจายสําหรับการบริการ 
 5.  การยอมรับคุณภาพบริการ ซ่ึงในท่ีนี้รวมถึงการยอมรับลักษณะของผูใหบริการ 
กลาวโดยสรุป การบริการ เปนกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธระหวางผูท่ี
ตองการใชบริการ (ผูบริโภค/ลูกคา/ผูนับบริการ) กับผูใหบริการ (เจาของกิจการ/พนักงานบริการ/ระบบ
จัดการบริการ) หรือในทาง กลับกันระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ ในอันท่ีจะตอบสนองความ
ตองการอยางใดอยางหนึ่งใหบรรลุผลสําเร็จ 
 
 สวนประกอบของการบริการ 
 คอตเลอร (Kotler. 2000:445) กลาววา สวนประกอบของการบริการ ประกอบดวย 
 1.  สินคาที่มีรูปลักษณอยางแทจริง (Pure tangible good) โดยขั้นแรกเปนการเสนอท่ี 
ประกอบดวยสินคาท่ีมีรูปลักษณ เชน สบู ยาสีฟน เกลือ โดยไมมีการบริการเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ 
 2.  สินคาที่มีรูปลักษณพรอมบริการ  (Tangible good with accompanying service) 
ประกอบดวยสินคาท่ีมีรูปลักษณพรอมกับบริการหนึ่งๆ หรือมากกวา เชน Thedore levitt ศาสตราจารย 
ของ Harvard Business School และบรรณาธิการของ Harvard Business Review บุคคลผูมีช่ือเสียงของ
โลก ผูท่ีริเริ่มการใชคําวา “Globalization” กลาววา ผลิตภัณฑยิ่งมีเทคโนโลยีมากเทาไร (เชน รถยนต 
คอมพิวเตอร) ยอดขายของผลิตภัณฑจะขึ้นอยูกับคุณภาพและบริการท่ีใหกับลูกคา (เชน หองแสดง
สินคา การขนสงสินคา การซอมบํารุงรักษา การปฏิบัติการ การฝกอบรมชาง การติดตั้ง การรับประกัน) 
3. การผสมผสาน (Hybrid) หมายถึงการใหสัดสวนท่ีเทาๆ กัน ของการบริการและสินคา เชน ผูท่ีเขาไป
รับประทานอาหารท่ีภัตตาคารเพ่ือตองการท้ังรับประทานอาหารและบริการพรอมกัน 
 4.  การบริการเปนหลัก พรอมดวยสินคาและบริการเสริม (Major service with accompanying 
minor goods and services) เปนการใหบริการเปนหลักพรอมดวยบริการเสริมหรือสินคาสนับสนุน เชน 
ผูโดยสารสายการบินซ้ือบริการขนสง การเดินทางนั้นจะประกอบดวยสินคาท่ีมีรูปลักษณ เชน อาหาร 
เครื่องดื่ม ตนขั้วตั๋ว และนิตยสารของสายการบิน ซ่ึงบริการท่ีวานั้น ตนทุนเกิดจากตนทุนสินคา คือ 
เครื่องบิน แตสินคาขั้นตน คือการบริการนั่นเอง 
 5.  การบริการอยางแทจริง (Pure service) เปนการใหบริการขั้นตน เชน การเล้ียงเด็กการ
บําบัดทางจิต และการนวด เปนเรื่องยากท่ีจะกําหนดหลักของการบริการ หากไมมีการพิจารณาถึง
ลักษณะพิเศษ แตอยางไรก็ตามการกําหนดหลักการบริการท่ีปลอดภัย ประการแรก คือ การบริการขึน้อยู
กับเครื่องมือหรือพ้ืนฐานของคนใหบริการ วามีความชํานาญระดับมืออาชีพหรือไม มีทักษะหรือไม 
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ประการท่ีสอง คือ การบริการบางประเภทตองไดรับความรวมมือจากลูกคา เชน การผาตัดสมอง ลูกคา
ตองเขามามีสวนรวม ในขณะท่ีการซอมรถยนตลูกคาไมจําเปนตองเขารวมดวย หากลูกคาตองเขามามี
สวนรวม ผูใหบริการตองคํานึงถึงความตองการของผูรับบริการ เชน รานเสริมสวยจะตองลงทุนในการ
ตกแตงรานเปดเสียงเพลง และสนทนากับลูกคาอยางออนหวาน ประการท่ีสาม คือ การใหบริการจะ
แตกตางกัน คือการใหบริการบุคคล หรือการบริการธุรกิจ และประการสุดทาย ผูใหบริการจะแตกตาง
กันไปตามวัตถุประสงค และสภาพความเปนเจาของ คือ สวนบุคคลหรือมหาชน 
 
 ลักษณะของการบริการและการตลาดที่เกี่ยวของ (Characteristics of Services and Their 
Marketing Implications) การบริการมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ ซ่ึงมีอิทธิพลตอการกําหนดโปรแกรม
การตลาด ไดแก 
 1.  ไมสามารถจับตองได (Intangibility) การบริการตางจากผลิตภัณฑท่ีมีตัวตน ไมสามารถ
มองเห็นไมรูรส รูสึกไมได ไมไดยินเสียง หรือไมมีกล่ิน ดังนั้นเพ่ือลดความเส่ียงผูซ้ือจะมองหารองรอย
หรือหลักประกันเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ผูซ้ือมองหาส่ิงท่ีใชประเมินคุณภาพโดยพิจารณาจาก เชน 
สถานท่ี (Place) บุคคล (People) อุปกรณ (Equipment) เครื่องมือวัสดุส่ือสาร (Communication material) 
สัญลักษณ (Symbol) ราคา(Price) 
 2.  ไมสามารถแบงแยกได (Inseparability) โดยปรกติการบริการจะเปนการผลิตและการ
บริโภคในเวลาเดียวกัน การบริการจะเกิดขึ้นตอเม่ือลูกคามาแสดงตัวเพ่ือขอรับบริการ ปฏิกิริยาโตตอบ
ระหวางลูกคาและผูใหบริการเปนลักษณะพิเศษของการตลาดบริการ 
 3.  ไมแนนอน (Variability) การบริการมีลักษณะของความไมแนนอนสูง เนื่องจากขึ้นอยูกับ
วาใครเปนผูใหบริการ เม่ือไรและท่ีไหน ธุรกิจบริการมีวิธีควบคุมคุณภาพการบริการ 3 ขั้นตอน 
  3.1  ลงทุนในกระบวนการจัดจางและการฝกอบรมท่ีดี การสรรหาพนักงานท่ีเหมาะสม
และการฝกอบรมท่ีดีเลิศเปนเรื่องสําคัญ (Good hiring & training procedures) 
  3.2  กําหนดมาตรฐานขั้นตอนการบริการตลอดท้ังองคกรอยางมีแบบแผนเปนพิมพเขียว
ของการบริการ (Service blueprint) 
  3.3  การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลุกคาโดยพิจารณาจากระบบการรับขอ
รองเรียนและขอเสนอแนะ การสํารวจลูกคา และการเปรียบเทียบโดยทดลองเลือกใชบริการของคูแขง 
 4.  ไมสามารถเก็บไวได (Perishability) การบริการไมสามารถเก็บสต็อกไวได ถามีอุปสงค 
สมํ่าเสมอการบริการจะไมมีปญหา แตถาอุปสงคไมคงท่ี การบริการจะมีปญหา Earl Sasser อธิบายกล
ยุทธตางๆ เพ่ือปรับอุปสงคและอุปทานในธุรกิจบริการใหสอดคลองกันดีขึ้น 
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  4.1  ดานอุปสงค (Demand) 
   4.1.1  กําหนดราคาใหแตกตาง (Differential pricing) เชน การกําหนดราคา
โทรศัพทมือถือ ในแตละชวงเวลา ดวยราคาท่ีตางกันเพ่ือกระตุนใหมีการใชโทรศัพทมากขึ้น 
   4.1.2  ชวงท่ีมีอุปสงคต่ํา (Nonpeak demand) สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชนได เชน 
Mc. Donald’s เปดบริการอาหารเชา และโรงแรมจัดรายการพักผอนระยะส้ันชวงสุดสัปดาห 
   4.1.3  จัดบริการเสริม (Complementary Services) ในชวงท่ีมีลูกคามากบริษัท 
สามารถจัดบริการอ่ืนใหลูกคาท่ีกําลังรอ เชน จัดหองดื่มคอกเทลในภัตตาคาร และบริการตูฝากถอน
อัตโนมัติในธนาคาร 
   4.1.4  ระบบการจอง (Reservation systems) เปนวิธีจัดการกับระดับอุปสงคสายการ
บิน โรงแรม และแพทยนําไปใชอยางกวางขวาง 
  4.2  ดานอุปทาน (Supply) 
   4.2.1  พนักงานช่ัวคราว (Part-time employees) จะถูกจางเพ่ือตอบสนองอุปสงค ในชวง
สูงสุด มหาวิทยาลัยจางอาจารยพิเศษในชวงท่ีมีการลงทะเบียนเรียนเปนจํานวนมาก และภัตตาคารจาง
พนักงานเสิรฟช่ัวคราวเพ่ิมขึ้นในชวงท่ีจําเปน 
   4.2.2  กําหนดวิธีทํางานท่ีมีประสิทธิภาพในชวงอุปสงคสูงสุด (Peak-time efficiency) 
โดยใหพนักงานทํางานในสวนท่ีสําคัญเทานั้นระหวางท่ีมีลูกคามาก 
   4.2.3  ใหผูบริโภคมีสวนรวมมากขึ้น (Increased consumer participation) โดยการ
กระตุนและสนับสนุนใหคนไขบันทึกประวัติ การรักษาดวยตัวเอง 
   4.2.4  พัฒนาการใหบริการรวมกัน (Shared services) ระหวางผูใหบริการโรงพยาบาล
หลายแหงรวมกันซ้ือเครื่องมือทางการแพทย 
   4.2.5  พัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือขยายงานในอนาคต (Facilities for future 
expansion) สวนสนุกซ้ือท่ีดินขางเคียงเพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมไวสําหรับการพัฒนาในอนาคต 
 ผูวิจัยกลุมเดียวกันพบวามีปจจัยกําหนดคุณภาพการบริการ 5 ชนิด เรียงตามลําดับความสําคัญ 
ดังนี้ 
 1.  ความเช่ือถือได (Reliability) ความสามารถในการใหบริการตามพันธะสัญญาอยางถูกตองและ
ไววางใจได 
 2.  การตอบสนอง (Responsiveness) ความเต็มใจชวยเหลือลูกคาและใหบริการโดยฉับพลัน 
 3.  การสรางความเช่ือม่ัน (Assurance) พนักงานมีความรู อัธยาศัย และความสามารถในการทํางาน
ดวยความซ่ือสัตยและความเช่ือม่ัน 
 4.  ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การใหความเอาใจใสและสนใจดุแลลูกคาเปนรายบุคคล 
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 5.  ส่ิงท่ีจับตองได (Tangibles) คุณลักษณะของส่ิงอํานวยประโยชนทางกายภาพ เครื่องมือ 
บุคลากร และวัสดุส่ือสารท่ีปรากฏใหเห็น 
 
 ความสําคัญของธุรกิจบริการ 
 ปเตอร ดรักเกอร (ดนัย เทียนพุฒ. 2547: 32) ไดกลาวถึงความสําคัญของภาคบริการ วา 
“สําหรับชวงเวลาท่ีเหลืออยูของศตวรรษนี้และไกลออกไปถึงศตวรรษหนา การตอสูเชิงแขงขันจะชนะ
หรือแพกันดวยอัตราเพ่ิมผลผลิตดานบริการ” จากคําพูดดังกลาวอธิบายไดวา “หากประเทศใดตองการ
เอาชนะในการแขงขันดานธุรกิจ ประเทศนั้นตองใหความสําคัญกับความสามารถทางดานภาคบริการ” 
วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน (2549: 16-18) ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของธุรกิจบริการวา ปจจุบันมี
ความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ บางประเทศสามารถพัฒนาประเทศของตนใหเจริญกาวหนาโดยการพัฒนา 
และยกระดับอัตราการเพ่ิมผลผลิตภาคบริการเปนหลัก 
 
 2.2 ราคา (Price) สําหรับธุรกิจบริการ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541: 45) ไดกลาวไววา การกําหนดราคาการใหบริการ ควรมี
ความเหมาะสมกับระดับการใหบริการ ชัดเจน งายตอการจําแนกระดับบริการท่ีแตกตางกัน และ
เนื่องจากบริการเปนเปนส่ิงท่ีมองไมเห็น การตั้งราคาบางสวนจึงตองใหผูขายและผูซ้ือเขาใจวา มี
อะไรบางรวมอยูในส่ิงท่ีเขากําลังซ้ือขาย แลกเปล่ียนกัน ท้ังนี้ก็เพ่ือชวยบริษัทใหหลีกเล่ียงปญหาในการ
ตั้งราคาอันจะเปนการนําไปสูลูกคาประจําท่ีพอใจเรา 
 Payne (1993: 36-137) กลาวไววา ราคามีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของการดาํเนนิการ
กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทในหลายๆ ประเด็น คือ 
 1.  ราคาเปนสวนประสมทางการตลาดเพียงประเภทเดียว ท่ีสามารถสรางรายไดใหกับบริษัท 
 2.  ราคามีอิทธิพลยิ่งตอการรับรูของลูกคาในเรื่องคุณคา และคุณภาพของบริการท่ี 
บริษัทนําเสนอ 
 3.  ราคามีผลกระทบตอการสรางภาพลักษณของการบริการ 
 ดังนั้น ในการตั้งราคาตองสอดคลองกับกลยุทธการตลาดดานอ่ืนๆ และการตัดสินใจในดานรา
คามีผลกระทบตอทุกสวนของสวนประสมการตลาดบริการ ไมวาจะเปนชองทางการจัดจําหนายการ
สงเสริมการตลาด และพนักงานผูใหบริการ 
 
 2.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place of distribution) 
 ชองทางการจัดจําหนาย คือ เสนทางในการนําสินคาจากผูผลิตไปสูมือของผูบริโภคสุดทาย 
หมายรวมถึง ผูประกอบการและกิจกรรมหลายอยางท่ีตองทํางาน รวมกันและพ่ึงพาอาศัยกันในการนํา
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สินคาไปอยู ณ จุดท่ีผูซ้ือหาซ้ือไดงาย ไดแก การจัดสินคา การจัดหีบหอ การขนสง การเก็บรักษา การ
สงเสริมการขาย และการขาย เราเรียกผูท่ีทําหนาท่ี เหลานี้โดยรวมวา “คนกลาง” (Middleman) หรือ “ผู
จัดจําหนาย” (Distributors) ชองทางการ จัดจําหนาย อาจเรียกอีกช่ือหนึ่งวา “ชองทางการตลาด” 
(Marketing Channel) ก็ได ในตลาดสินคาผูบริโภค ชองทางจัดจําหนายจะมีคนกลางหลายระดับ ไดแก 
ผูคาสง (Wholesalers) จ็อบเบอร (Jobbers: ทําหนาท่ีรับซ้ือสินคาจากผูคาสงไปขายตอใหผูคาปลีก ราย
ยอย) และ ผูคาปลีก (Retailers)  
 สําหรับตลาดสินคาอุตสาหกรรม ชองทางจัดจําหนายจะมีคนกลาง ไดแก ตัวแทนขายของ 
ผูผลิต (Manufacturer’s Representatives) หรือสาขาการขาย (Sales Branches) และผูแทนจําหนาย 
(Industrial Distributors) (Kotler.  2000: 110) 
 ชองทางจัดจําหนายและผูจัดจําหนายทําหนาท่ีหลายอยาง เพ่ือใหเกิดการซ้ือขายขึ้นตั้งแตการ
เก็บรักษาสินคา การกระจายสินคา การสงเสริมการตลาด การติดตอส่ือสารกับลูกคา และ การขายสินคา
แกผูบริโภคสุดทาย โดยเปนผูรับผิดชอบคาใชจายตางๆ และรับภาระความเส่ียง ในกิจกรรมท่ีตนทําขึ้น
เอง ส่ิงเหลานี้ถาผูผลิตตองลงมือทําเองท้ังหมดหรือเพียงบางสวนยอม หมายถึงคาใชจายท่ีจะทําให
ตนทุนสินคาสูงขึ้น แมจะมีศักยภาพในการทําเองแตการบริหารและควบคุมงานเหลานี้ให มี
ประสิทธิภาพตองใชท้ังเงินและเวลา ซ่ึงอาจทําใหภารกิจหลักในการผลิตของผูผลิตเสียไปหรือหยอน
ยานลง 
 การเลือกชองทางการจัดจําหนายจะตองพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ท่ีจะสรางใหเกิดความสะดวก
แกลูกคาและไดประสิทธิภาพ ซ่ึงตนทุนคาใชจายในการท่ีจะทําการขนยายสินคาไปถึงมือลูกคาไดอยาง
รวดเร็ว และยังตองครอบคลุมตลาดไดอยางท่ัวถึงนั้นตองพิจารณาจากลูกคาท่ีเปนผูซ้ือวาเปนลูกคา
ประเภทใด ผลิตภัณฑท่ีกิจการไดนําเสนอขายวาเปนสินคาประเภทใด ลักษณะของกิจการมีขนาดเล็ก 
กลาง หรือใหญ นอกจากนี้ยังตองพิจารณาถึงสภาพการแขงขันในตลาด คูแขงขัน และการควบคุม
ชองทางการจัดจําหนาย เปนตน การกําหนดคนกลางทางการตลาดท่ีจะนํามาใชในการจัดจําหนายสินคา
และบริการใหแกกิจการจะตองคํานึงถึงการควบคุมและการกระจายสินคา เชน การจัดจําหนายอยาง
ท่ัวถึงจะใชคนกลางใหมากท่ีสุด การจัดจําหนายแบบเลือกสรรจะเลือกคนกลางท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม
ความตองการ และจัดจําหนายแตเพียงผูเดียวจะเลือกคนกลางเพียงไมกี่รายตามเขตการขาย สวนความ
ขัดแยงและการควบคุมของกิจการท่ีมีตอสมาชิกในชองทางจะเกิดขึ้นได 2 ลักษณะคือ ความขัดแยงใน
แนวนอนท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางผูผลิตกับผูผลิต ผูคาสงกับผูคาสง ฯลฯ สวนความขัดแยงในแนวดิ่งจะ
เกิดขึ้นระหวางผูผลิตกับคนกลางทางการตลาดในระดับตางๆ หรือผูคาสงกับผูคาปลีก สวนการควบคุม
ชองจะไดผลเม่ือกิจการใชชองทางการจัดจําหนายใหนอยระดับมากท่ีสุดและการควบคุมชองทางท่ี
ไดรับยิ่งมากก็จะยิ่งทําใหการกระจายหรือการครอบคลุมตลาดใหท่ัวถึงลดต่ําลง 
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การกระจายตัวสินคา หมายถึง งานท่ีเกี่ยวของกับการวางแผนและการใชเครื่องมือหรืออุปกรณ เพ่ือทํา
ใหสินคาและบริการเคล่ือนยายจากแหลงผลิตไปยังจุดหมายท่ีตองการใชหรือบริโภคตามความตองการ
ของลูกคาภายในเวลาท่ีเหมาะสมและมีคาใชจายท่ีถูกท่ีสุด โดยไดรับกําไรเปนผลตอบแทน กิจกรรม
และหนาท่ีของการกระจายตัวสินคาสามารถแบงออกไดเปนหลายๆ กิจกรรมอันไดแก การพยากรณ
ยอดขาย การวางแผนการจัดจําหนาย การบริหารสินคาคงเหลือ กระบวนการส่ังซ้ือ การบรรจุภัณฑ การ
คลังสินคา การขนยายสินคา การขนสง และการใหบริการลูกคา 
 
 2.4 การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) 
 การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนสวนประสมทางการตลาดตัวหนึ่งของกิจการท่ี
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ ราคา และการจําหนายท่ีใชเพ่ือการติดตอส่ือสารทางการตลาดกับ ผูมุงหวัง ท้ัง
ในตลาดอุตสาหกรรมและตลาดผูบริโภคเพ่ือแจงขาวสาร จูงใจ และเตือนความทรงจําใหเกิดความ
เช่ือถือหรือเพ่ือสรางเจตคติ การรับรู การเรียนรู การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑและเปนการสรางภาพลักษณ 
ท่ีดีแกกิจการ 
 วัตถุประสงคสําคัญในการจัดทําการสงเสริมการขายนั้นก็เพ่ือ เปนการกระตุนยอดขายของ
กิจการ และ การแนะนําสินคาสูลูกคา ท้ังนี้ยังสืบเนื่องกับ ความพึงพอใจท่ีดีของลูกคา ในการบริโภค
หรืออุปโภคสินคา เพ่ือการสรางเครือขายความเปนไปได ในการเลือกบริโภคหรืออุปโภคสินคานั้นๆ 
อยางตอเนื่อง ประกอบกับการแนะนําสินคาโดยอาศัยชองทางแบบปากตอปากหรือเพ่ือนสูเพ่ือนตอไป 
การสงเสริมการขายจึงเปนการสนับสนุนการสรางราคาสินคาเฉพาะเจาะจง/การสรางมูลคาตราสินคา 
การสรางกลุมลูกคาถาวร และการสรางภาพพจนของกิจการ 
 เครื่องมือในการสงเสริมการตลาดท่ีเปนสวนประสมการสงเสริมการตลาดจะมีความแตกตาง
กันไปตามลักษณะของตนทุนและความโดดเดนท่ีไดรับจาการใชงานในการสงเสริมการตลาด อันดับ
แรกคือ การโฆษณาจะประกอบดวยการโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และอ่ืนๆ มีคุณสมบัติ
ท่ีโดดเดนคือเปนมวลชนท่ีดีกวาเพราะการโฆษณาเพียงครั้งเดียวสามารถทําใหผูคนทราบถึงตัว
ผลิตภัณฑ สามารถแทรกซึมเขาไปยังตลาดไดด ีมีการแสดงออกท่ีดีในดานการใชส่ือหนังสือพิมพ สีสัน 
ภาพ และเสียง อันดับท่ีสองคือ การสงเสริมการขาย เชน การใชคูปอง การใหสวนลดเงินสด การจับ
ฉลากชิงรางวัล หรืออ่ืนๆ ท่ีนํามาใชกระตุนใหเกิดการขายผลิตภัณฑไดรวดเร็วมากขึ้นจากการขาย
ตามปกติ อันดับท่ีสามคือ การขายโดยพนักงานเปนการใชพนักงานขายสินคาเปนส่ือกลางในการ
ติดตอส่ือสารระหวางกิจการกับลูกคา เปนการพบปะกับลูกคาเปนการสวนตัว สามารถทราบถึงความ
ตองการท่ีมีอยูของลูกคาได สามารถปรับเปล่ียนวิธีการเสนอขายใหตรงกับความตองการ และปดการ
ขายท่ีดีกวา อันดับท่ีส่ีคือ การประชาสัมพันธและการใหขาวเปนการมุงไปท่ีความสนใจตอสาธารณะชน 
โดยการสรางความสัมพันธอันดีกับผูคนท่ัวไป สรางความนาเช่ือถือเปนการหวังผลทางออม สุดทายคือ
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การตลาดทางตรง เปนการสงจดหมายพรอมCatalogสินสินคาไปใหแกลูกคาหรือผูซ้ือ การขายทาง
โทรทัศน การขายทางอินเตอรเน็ต ฯลฯ เปนการติดตอผานส่ือไปยังลูกคาท่ีจะซ้ือโดยตรง (ศิริวรรณ  
เสรีรัตน. 2546: 54)  
 
 2.5 บุคคล (people) ในการตลาดบริการ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552: 46) ไดกลาวไววา บุคคล (People) หรือ พนักงาน 
(Employees) ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลือก (Selection) ฝกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพ่ือให
สามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขง พนักงานตองมีความสามารถ มีทัศนคติ
ท่ีดี สามารถตอบสนองตอลูกคา มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถสราง
คานิยมใหกับบริษัท 
 Zeithaml; & Bitner (1996: 19) ไดกลาวไววา บุคคล (People) วาเปนปจจัยท่ีเกี่ยวกับบุคคล
ท้ังหมดท่ีมีสวนรวมในการนําเสนอบริการใหแกลูกคา ซ่ึงมีอิทธิพลตอการรับรูของลูกคา ซ่ึงบุคคลใน
ท่ีนี้จะรวมถึงพนักงานของกิจการ ลูกคาท่ีมาใชบริการ และลูกคาอ่ืนๆท่ีรวมอยูในส่ิงแวดลอมของการ
บริการนั้นๆ 
 สาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหการบริการของกิจการตางๆ ลมเหลว(คุณภาพของการ
บริการ ไมเปนไปตามท่ีลูกคาคาดหวัง) ก็คือ การนําเสนอบริการของพนักงานไมเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนดไว ยิ่งในปจจุบันเปนยุคท่ีลูกคาใหความคาดหวังเกี่ยวกับสินคาและบริการสูงขึ้นแตภักดีตอตรา 
ยี่หอและกิจการนอยลงเนื่องจากของมูลในการตัดสินใจและมีทางเลือกในการซ้ือสินคาและบริการมาก
ขึ้น จึงทําใหลูกคาไมยอมรับสินคาและบริการท่ีไมสามารถตอบสนองตอความคาดหวังท่ีสูงของตนได 
ดังนั้น ความสามารถในการจัดการใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานท่ีลูกคาคาดหวังจึง 
เปนส่ิงท่ีสําคัญยิ่ง 
 
 2.6 การสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  
 การสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) 
Lovelock; & Wright (1998: 20) ไดกลาวไววา ลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) หมายถึง ส่ิงท่ี
เปนรูปธรรมตางๆท่ีสามารถมองเห็นหรือรับรูได และใชเครื่องมือบงช้ีถึงคุณภาพของบริการ ซ่ึงการ
จัดการลักษณะทางกายภาพใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมายของกิจการ ควรปฏิบัติตาม
แนวทางดังนี้ 
 1.  กําหนดวัตถุประสงคท่ีชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ โดยเนนใหผลกระทบท่ีเกดิจาก
ลักษณะทางกายภาพสองคลองกับภูมิทัศน ภารกิจหลัก และเปาหมายโดยรวมของกิจการเปนสําคัญ 
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 2.  สรางผังกระบวนการบริการ เพ่ือชวยใหสามารถมองเห็นกระบวนการและผูเกี่ยวของ
ท้ังหมดในการใหบริการไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 3.  วิเคราะหบทบาทของลักษณะทางกายภาพ โดยพิจารณาจากลักษณะของการใหบริการของ
กิจการ เชน การใหบริการทางไกลและภูมิทัศนบริการท่ีมีความซับซอน หรือบริการท่ีลูกคาใหบริการ
ตนเองและภูมิทัศนบริการมีความซับซอนนอย 
 4.  วิเคราะหโอกาสในการปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพ ซ่ึงลักษณะทาง
กายภาพท่ีมีประสิทธิผลควรจะสามารถสรางแรงดึงดูดประสาทท้ัง5 คือ รูป รส กล่ิน เสียงและสัมผัส 
 5.  ควรปรับปรุงลักษณะทางกายภาพใหมีความทันสมัยอยูเสมอ เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับส่ิงแวดลอมตางๆท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 6.  สรางทีมงานท่ีประกอบดวย ตัวแทนท่ีมาจากทุกหนวยงานหลักท่ีเกี่ยวของเพ่ือทําหนาท่ี ใน
การจัดการและตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ใหเกิดประสิทธิภาพตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว 
  
 2.7 กระบวนการ (Process) การใหบริการ 
 Payne (1993:168) กลาววา กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอน วิธีการ งานประจําปและงานตางๆ
ท่ีตองปฏิบัติตามกําหนดเวลา รวมถึง กิจกรรมตางๆ ในการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการใหกับลูกคา 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552 หนา 53) กลาววา กระบวนการ (Process) การใหบริการตองมี
กระบวนการท่ีดีเพ่ือสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและประทับใจลูกคา (Customer 
satisfaction) ดังนั้น กระบวนการจึงประกอบดวย “บริการสวนหนาท่ีลูกคามองเห็น” และ “บริการท่ี
สนับสนุนอยูเบ้ืองหลังท่ีลูกคามองไมเห็น” รวมกัน 
 ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย (2548 หนา 57) กลาววา กลยุทธทางการตลาดบริการไว 7 ดาน ซ่ึง
สามารถสรุปได ดังตาราง ดังนี้ 
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ตาราง 1 สรุปกลยุทธทางการตลาด 
 

ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริม 
การตลาด บุคลากร ลักษณะทาง 

กายภาพ กระบวนการ 

- ขอบเขต 
- คุณภาพ 
- ระดับชั้น 
- ตราสินคา 
-สายการ
บริการ 
- การ
รับประกัน
การบริการ
หลังการขาย 
  
  
  
  
  
  

-ระดับข้ัน 
- สวนลด 
- เงิน
ชวยเหลือ 
- คานายหนา 
- เงื่อนไขการ
ชําระเงิน 
- ระยะ เวลา
การเรียกเก็บ
ชําระ 
- คุณคาของ
การบริการท่ี 
ลูกคา 
รับรูได 
- คุณภาพ 
ราคาความ 
แตกตาง 

-ทําเล 
-ความ สามารถ 
-ชองทางการจัด
จําหนาย 
-การครอบคลุม
การจัดจําหนาย 
  
  
  
  
  
  
  
  

- การโฆษณา 
-การขายโดย
พนักงาน 
-การสงเสริมการ
ขาย 
-การใหขาว 
-การ
ประชาสัมพันธ 
  
  
  
  
  
  
  
  

-บุคลากร 
-การฝกอบรม 
-การตัดสินใจ 
-ภารกิจ 
-แรงจูงใจ 
-รูปลักษณ
ภายนอก 
-พฤติกรรม
ระหวางบุคคล 
-ทัศนคติของ 
ลูกคาราย อ่ืน ๆ 
-พฤติกรรม 
-ระดับการมี 
สวนรวมของ
ลูกคา 
-การติดตอลูกคา 

-สภาพแวด 
ลอม การ
ตกแตง สี
รูปแบบ ระดับ
เสียง 
-สินคาชวย
อํานวยความ
สะดวก 
-สิ่งท่ีจับตอง
ไดในสายตา
ลูกคา 
  
  
  
  
  

-นโยบาย 
-กระบวนการ 
-การปรับปรุง
เคร่ืองจักร 
-การตัดสินใจ
ของพนักงาน 
-การมีสวนรวม
ของลูกคา 
-แนวโนมของ
ลูกคา 
-ผังแสดง 
กิจกรรม 
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ภาพประกอบ 3 การใชเครื่องมือทางการตลาดสําหรับธุรกจิบริการ (Marketing Tools for Services) 
 
 ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ.  (2541).  การบริหารการตลาดยุคใหม.  หนา 76. 
 
 จากการศึกษาสวนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ สรุปไดวา สวนประสมการตลาด
สําหรับธุรกิจบริการแบงได 7 ดานขางตน ซ่ึงจากงานวิจัยนี้ไดศึกษาเกี่ยว “ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการ ท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร” ทําใหผูวิจัยจําเปนตองศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมการตลาดท้ัง 7 ดาน 
ตามท่ีไดกลาวมาขางตน 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 ความหมายของพฤติกรรมของผูบริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2541: 141) มีดังนี้ 
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับ
และใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจรวมท้ังกระบวนการตาง ๆ ของการตัดสินใจซ่ึงเกิดกอน และเปน
ตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ เหลานั้น แบงออกเปนสวนสําคัญได 3 สวน คือ 
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 1. ปฏิกิริยาของบุคคล รวมถึงกิจกรรมตางๆ เชน การเดินทางไปและกลับจากรานคา การจาย
ของในรานคา การซ้ือ การขนสินคา การใชประโยชนและการประเมินคาสินคาและบริการท่ีมีจําหนาย
อยูในตลาด 
 2. บุคคลเกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ ซ่ึง
หมายถึง ผูบริโภคคนสุดทาย โดยมุงท่ีตัวบุคคล ผูซ้ือสินคาและบริการเพ่ือนําไปใชบริโภคเองและ/หรือ
การบริโภคของหนวยบริโภคตางๆ ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน เชน ครอบครัวหรือเพ่ือน ซ่ึงพิจารณา
หนวยบริโภควารวมถึงแมบานในฐานะท่ีเปนตัวแทนการจัดซ้ือของครอบครัวและบุคคลบางคนท่ีซ้ือ
ของขวัญใหกับผูอ่ืนดวย อยางไรก็ดีไมพิจารณาถึงการท่ีบุคคลทําการซ้ือใหกับองคการธุรกิจหรือ
สถาบันตางๆ  
 3.  รวมถึงกระบวนการตางๆ ของการตัดสินใจซ่ึงเกิดกอนและเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ 
เหลานี้ ซ่ึงรวมถึงการตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมการซ้ือของผูบริโภคท่ีกระทบโดยตรงตอ
ปฏิกิริยาทางการตลาดท่ีสามารถสังเกตได เชน การติดตอกับพนักงานขายกับส่ือโฆษณา และการเปดรับ
ขาวสารโฆษณา การสอบถามอยางไมเปนทางการจากญาติมิตร การสรางความโนมเอียงหรือเกณฑการ
ประเมินคาทางเลือกตางๆ และปฏิกิริยาตางๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือหลังจากการระบุและพิจารณา
ทางเลือกตางๆ เปนอยางดีแลว สรุปในท่ีนี้ก็คือพฤติกรรมผูบริโภค บริโภคอะไร ท่ีไหน บอยแคไหน
และภายใตสถานการณอะไรบางท่ีสินคาและบริการไดรับการบริโภค (อดุลย จารตุรงคกุล และคณะ. 
2550) 
 โซโลมอน (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2541: 231; อางอิงจาก Solomon. n.d.) ไดกลาววา 
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของ
ผูบริโภคท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือและใชสินคาและบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการและความพึงพอใจ
ของผูบริโภค 
 จุดเริ่มตนเพ่ือเขาใจพฤติกรรมของผูซอ คือ รูปแบบการตอบรับตอส่ิงเรา ส่ิงเราภายนอก 
สภาวะแวดลอมทางการตลาดจะเขาไปสูภาวะจิตใจของผูซ้ือ คุณลักษณะของผูซ้ือ และกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือ เหลานี้เปนตัวแปรท่ีมีความเกี่ยวของกัน ชวยกําหนดความคิดของผูบริโภคใหเกิดการ
ตัดสินใจซ้ือ โดยเริ่มตนจากส่ิงกระตุน ท่ีทําใหเกิดความตองการผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ 
เปรียบเสมือนกลองดําและมีการตอบสนองของผูซ้ือหรือการตัดสินใจซ้ือ (กอเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา; 
และวีนัส อัศวสิทธิถาวร. 2550: 13)  
 กระบวนการมองพฤติกรรมของคนจะมีลักษณะคลายๆ กันแตรูปแบบของพฤติกรรมของคน 
(Behavior Patterns) ท่ีแสดงออกในสถานการณตางๆ ท่ีเผชิญจะมีลักษณะแตกตางกัน ท้ังนี้ เกิดจาก
สาเหตุหลายปจจัย ท้ังปจจัยภายในอันเกิดจากตัวบุคคลเอง ในแงของจิตวิทยาและปจจัยภายนอกซ่ึง 
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ไดแก ส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ีเกี่ยวของหรือผูกพันอยูกับตัวเอง เชน สังคมและวัฒนธรรม เปนตน ปจจัย
ตางๆ เหลานี้จะมีผลสงกระทบตอการตัดสินใจของบุคคล ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาตางๆ กัน 
 ในการวิเคราะหตลาดผูบริโภคและพฤติกรรมผูบริโภคนั้น จะมีคําถาม 7 ประการ หรือ 6Ws 
และ 1H เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค ดังนี ้
 คําถามท่ีใชเพ่ือคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดวย ใครคือ
ลูกคา (Who) ผูบริโภคซ้ืออะไร (What) ทําไมจึงซ้ือ (Why) ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (Whom) 
ซ่ึงเม่ือไร (When) ซ้ือท่ีไหน (Where) และซ้ืออยางไร (How) เพ่ือคนหาคําตอบ 7 คําตอบ หรือ 7Os ซ่ึง
ประกอบดวย ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupations) ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการ (Objects) วัตถุประสงคใน
การซ้ือ (Objectives) บทบาทของกลุม (Organizations) โอกาสในการเลือกซ้ือ (Occasions) สถานท่ีหรือ
แหลง (Outlets) และขั้นตอนในการตัดสินใจ (Operations) ซ่ึงเปนการใชคําถาม 7 คําถาม เพ่ือหาคําตอบ 
7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค  
 
ตาราง 2  การใชคําถาม 7 คําถาม เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบทีต่องการทราบ (7 Os) กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ 
1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย  
(Who is in the target 
market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย 
(Occupants) ทางดาน 1). 
ประชากรศาสตร 2). ภูมิศาสตร 
3). จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห   
4). พฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธการตลาด (4Ps) ประกอบดวย 
ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และ
การสงเสริมการตลาดท่ีเหมาะสม และ
สามารถสนองความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมายได 

2. ผูบริโภคซ้ืออะไร  
(What does the consumer 
buy?) 

ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ 
(Objects) ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการ
จากผลิตภณัฑกค็ือตองการ
คุณสมบัติหรือองคประกอบของ
ผลิตภัณฑ (Product Component) 
และความแตกตางท่ีเหนือกวาคู
แขงขัน (Competitive 
Differentiation) 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product 
Strategies) ประกอบดวย 1). 
ผลิตภัณฑหลัก 2). รูปลักษณ
ผลิตภัณฑ ไดแก การบรรจภุัณฑ ตรา
สินคา รูปแบบ บริการ คณุภาพ 
ลักษณะนวัตกรรม 3). ผลิตภัณฑควบ 
4). ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง 5). ศักยภาพ
ผลิตภัณฑ ความแตกตางทางการ
แขงขัน (Competitive Differentiation) 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบทีต่องการทราบ (7 Os) กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ 
3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the consumer 
buy?) 

วัตถุประสงคในการซ้ือ 
(Objectives) ผูบริโภคซ้ือสินคา
เพ่ือสนองความตองการของเขา
ดานรางกายและดานจติวิทยา ซ่ึง
ตองศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซ้ือ คือ 1). ปจจัย
ภายในหรือปจจัยทางจติวิทยา  
2). ปจจัยทางสังคม และ
วัฒนธรรม 3). ปจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธท่ีใชมากคือ 1). กลยุทธดาน
ผลิตภัณฑ (Product Strategies) 2). กล
ยุทธการสงเสริมการตลาด (Promotion 
Strategies) ประกอบดวยกลยุทธการ
โฆษณา การขายโดยใชพนกังานขาย 
การสงเสริมการขาย การใหขาวสาร 
ประชาสัมพันธ 3). กลยุทธดานราคา 
(Price Strategies) 4. กลยุทธดานชอง
ทางการจดัจําหนาย (Distribution 
Channel Strategies) 

4. ใครมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซ้ือ 
(Who participates in the 
buying?) 

บทบาทของกลุมตางๆ 
(Organizations) มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซ่ึงประกอบดวย 1). ผู
ริเริ่ม 2). ผูมีอิทธิพล 3). ผู
ตัดสินใจซ้ือ 4). ผูซ้ือ 5). ผูใช 

กลยุทธท่ีใชมากคือ การโฆษณา และ
(หรือ) กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
(Advertising and Promotion 
Strategies) โดยใชกลุมอิทธิพล 

5. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does the consumer 
buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) 
เชน ชวงเดือนใดของป หรือ ชวง
ฤดูใดของป ชวงวันใดของเดือน 
ชวงเวลาใดของโอกาสพิเศษ 
หรือ เทศกาลวันสําคัญตาง  ๆ

กลยุทธท่ีใชมากคือกลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (Promotion 
Strategies) เชน ทําการสงเสริม
การตลาดเม่ือใดจึงจะสอดคลองกับ
โอกาสในการซ้ือ 

6. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where does the consumer 
buy?) 

ชองทางหรือแหลง (Outlets) ท่ี
ผูบริโภคไปทําการซ้ือ เชน 
หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต 
รานขายของชํา บางลําพู พาหุรัด 
สยามสแควร ฯลฯ 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 
(Distribution Channel Strategies) 
บริษัทนําผลิตภณัฑสูตลาดเปาหมาย
โดยพิจารณาวาจะผานคนกลาง
อยางไร 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบทีต่องการทราบ (7 Os) กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ 
7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร 
(How does the consumer 
buy?) 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 
(Operations) ประกอบดวย 1) 
การรับรูปญหา 2) การคนหา
ขอมูล 3) การประเมินผลทางการ
เลือก 4) ตัดสินใจซ้ือ 5) 
ความรูสึกหลังการซ้ือ 

กลยุทธท่ีใชกนัมากคือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (Promotion 
Strategies) ประกอบดวยการ
โฆษณาการขายโดยใชพนกังานขาย 
การสงเสริมการขาย การใหขาว และ
การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง 
เชน พนักงานขายจะกําหนด
วัตถุประสงคในการขายใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคในการตัดสินใจซ้ือ 

 
 ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. (2541).  การบริหารการตลาดยุคใหม.   หนา 126. 
 
 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) 
 เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการท่ีเกิด
ส่ิงกระตุน (Stimulus) ท่ีทําใหเกิดความตองการ ส่ิงกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s 
Black Box) เปรียบเสมือนกลองสีดําท่ีผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกของผูซ้ือท่ี
ไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซ้ือ แลวมีการตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการ
ตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer’s Purchase Decision) ฉะนั้น การศึกษาพฤติกรรมผูซ้ือจึงเกี่ยวของกับ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือ และปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจดังกลาว ซ่ึงปจจัยตางๆ
นั้น เราสามารถแยกพิจารณาได 2 ประเภท คือ ปจจัยภายใน (Internal Variable) และปจจัยภายนอก 
(External Variable) ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพันธดังกลาวในรูปของแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค 
ดังภาพประกอบ 4  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพประกอบ 4 แสดงแบบพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model): ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ (Focus influencing decision process) 
 
 ท่ีมา: www.mindgayro.com/sheet/p_.doc  
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4. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกับกระบวนการตัดสนิใจซ้ือของผูบริโภค 
 ความหมายของการตัดสินใจ 
 เชฟแมน และคานุค (Schiffman; & Kanuk. 1994: 659)  กลาวถึง กระบวนการตัดสินใจซ้ือ
ของผูบริโภค หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากสองทางเลือกขึ้นไป พฤติกรรมผูบริโภคจะ
พิจารณาในสวนท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจ ท้ังดานจิตใจ (ความรูสึกนึกคิด) และพฤติกรรม
ทางกายภาพ การซ้ือเปนกิจกรรมดานจิตใจ และกายภาพซ่ึงเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรม 
เหลานี้ทําใหเกิดการซ้ือ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน  
 ศิริพร พงศศรีโรจน (2540: 187) กลาววา การตัดสินใจหรือการวินิจฉัยส่ังการ หมายถึง การ
เลือกปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติ หรือการเลือกทางดําเนินการท่ีเห็นวาดีท่ีสุดทางใดทางหนึ่งจาก
ทางเลือกหลายๆ ทาง เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตองการหรือการวินิจฉัยส่ังการ คือ การช่ังใจ 
ไตรตรองและตัดสินใจเลือกทางดําเนินงานท่ีเห็นวาดีท่ีสุดทางใดทางหนึ่งจากหลายๆ ทางเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามท่ีตองการ 
 ชนงกรณ กุณฑลบุตร (2547: 44-45) กลาววา การตัดสินใจทางการจัดการ หมายถึง การท่ีผูมี
หนาท่ีรับผิดชอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การทําการเลือกทางเลือกใดจากหลายทางเลือกเพ่ือให แผนการ
บรรลุวัตถุประสงค  
 บรรยงค โตจินดา (2548: 178) กลาววา การวินิจฉัยส่ังการหรือการตัดสินใจ หมายถึง การท่ี
ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาพิจารณาตัดสินใจและส่ังการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การวินิจฉัยส่ังการ หรือการ
ตัดสินใจเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมาก เพราะการวินิจฉัยส่ังการจะเปนการเลือกทางเลือก ดําเนินการท่ีดี
ท่ีสุดในบรรดาทางเลือกหลายๆ ทาง  
 สมคิด บางโม (2548: 175) ) กลาววา การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจเลือก ทางปฏิบัติซ่ึง
มีหลายทางเปนแนวปฏิบัติไปสูเปาหมายท่ีวางไว การตัดสินใจนี้อาจเปนการตัดสินใจ ท่ีจะกระทําการ
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือหลายส่ิงหลายอยาง เพ่ือความสําเร็จตรงตามท่ีตั้งเปาหมายไว ในทางปฏิบัติการ
ตัดสินใจมักเกี่ยวของกับปญหาท่ียุงยากสลับซับซอน และมีวิธีการแกปญหาใหวินิจฉัย มากกวาหนึ่งทาง
เสมอ ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของผูวินิจฉัยปญหาวาจะเลือกส่ังการปฏิบัติ โดยวิธีใด จึงจะบรรลุเปาหมาย
อยางดีท่ีสุดและบังเกิดผลประโยชนสูงสุดแกองคการนั้น 
 จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวา การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการท่ีผูบริหาร
ตัดสินใจใชในการแกไขปญหาขององคการ หรือการกําหนดแนวทางการปฏิบัติ ซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืน
ฐานขอมูลขาวสารท่ีไดรับจากโครงสรางองคการ พฤติกรรมของบุคคล และกลุม 
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 โมเดลการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคหรือโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 
 โมเดลอยางงายในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคประกอบดวยสวนท่ีสําคัญ 3 สวน คือ (1) 
ปจจัยนําเขา (2) กระบวนการ และ (3) ผลลัพธ (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2548: 143) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 1. ปจจัยนําเขา (Input) เกิดจากปจจัยภายนอกซ่ึงเปนแหลงขอมูลท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ซ่ึงมี
อิทธิพลตอคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ สวนสําคัญของปจจัย
นําเขา คือ (1) กิจกรรมสวนประสมทางการตลาด และ (2) สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึง
ท้ัง 2 ประการนี้เปนปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ดังนี้ 
  1.1  ปจจัยนําเขาดานสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix input) เปนกิจกรรม
การตลาดท่ีพยายามเขาถึงผูบริโภคโดยการแจงขาวสารและจูงใจผูบริโภคใหซ้ือและใชผลิตภัณฑหรือ
เรียกวา กลยุทธสวนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดวย 
   1.1.1 กลยุทธผลิตภัณฑ (Product Strategy) โดยการออกแบบผลิตภัณฑหรือกําหนด
คุณสมบัติของผลิตภัณฑใหแตกตางเหนือคูแขง 
   1.1.2 กลยุทธราคา(Price Strategy)โดยการกําหนดราคาเพ่ือกระตุนใหเกิดความ
ตองการซ้ือ 
   1.1.3 กลยุทธดานการจัดจําหนาย (Place Strategy) โดยการกระจายชองทางการจัด
จําหนายใหท่ัวถึง เพ่ือความสะดวกแกผูบริโภคในการซ้ือหา 
   1.1.4 กลยุทธการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy) ซ่ึงประกอบดวย 
    1)  กลยุทธดานการโฆษณา (Advertising Strategy) โดยการโฆษณาผานส่ือ
ตางๆ อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหผูบริโภคเกิดการรูจักและจดจํา 
    2)  กลยุทธดานการขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling Strategy) โดยใช
ความพยายามของพนักงานขาย ณ จุดขาย เพ่ือกระตุนการตัดสินใจซ้ือ 
    3)  กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด (Sale Promotion Strategy) ไดแก การ ลด 
แลก แจก แถม เปนตน 
    4)  กลยุทธดานการใหขาวและประชาสัมพันธ (Publicity and public relation 
strategy) โดยการสรางความสัมพันธอันดี และเสริมสรางภาพลักษณใหกับผลิตภัณฑและองคกร 
    5)  กลยุทธดานการตลาดทางตรง (Direct marketing strategy) ไดแก การใช
แค็ตตาล็อก จดหมายตรง หรือการขายผานทางเว็บไซต เปนตน 
    นอกจากนั้นยังมีส่ิงกระตุนอ่ืนๆ ท่ีเปนส่ิงท่ีบริษัทควบคุมไมได ท่ีมีผลกระทบ
ตอพฤติกรรมผูบริโภค ไดแก 
    1)  เศรษฐกิจ เชน ภาวะเศรษฐกิจ อัตราแลกเปล่ียน รายไดผูบริโภค 
    2)  เทคโนโลยี เชน การเกิดขึ้นของอินเทอรเน็ต 
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    3)  กฎหมายและการเมือง เชน กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 
เสถียรภาพทางการเมืองหรือความม่ันคงของรัฐบาล 
    4)  วัฒนธรรม เชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เปนตน 
  1.2  ปจจัยนําเขาดานสังคมและวัฒนธรรม (Socio cultural input) มีผลตอส่ิงท่ีผูบริโภคซ้ือ
และวิธีการท่ีผูบริโภคใช โดยปจจัยดานสังคมวัฒนธรรม ไมจําเปนจะตองเปนการสนับสนุนการซ้ือ หรือ
การบริโภคผลิตภัณฑเสมอไป แตอาจจะทําใหผูบริโภคตอตานการใชผลิตภัณฑก็ได ปจจัยนําเขาดาน
สังคมและวัฒนธรรม ประกอบดวย วัฒนธรรมพ้ืนฐาน วัฒนธรรมยอย ช้ันสังคม ครอบครัว กลุมอางอิง 
บทบาทและสถานะ เปนตน 
 2.  กระบวนการ (Process) หรือกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค (Consumer decision 
making process) จะเกี่ยวของกับวิธีการหรือขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
ประกอบดวย การรับรูปญหา หรือการรับรูถึงความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก ซ่ึง
จะตองพิจารณาถึงปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค ประกอบดวย อายุ วงจรชีวิต
ครอบครัว อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจหรือรายได การศึกษา คานิยมและรูปแบบการดําเนินชีวิต 
ตลอดจนปจจัยดานจิตวิทยา ซ่ึงหมายถึงปจจัยภายใน ประกอบดวย แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความ
เช่ือถือ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และแนวคิดของตนเอง ซ่ึงมีผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
 3.  ผลลัพธ (Output) สวนท่ีเปนผลลัพธของโมเดลอยางงายในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค
จะเกี่ยวของกับกิจกรรม 2 ประการ คือ 1) การตัดสินใจซ้ือ (Purchase behavior) และ 2) พฤติกรรมหลัง
การซ้ือ (Post purchase evaluation) โดยนักการตลาดจําเปนตนศึกษาการประเมินผลภายหลักงการซ้ือ
ของผูบริโภค เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความคาดหวังอันจะนําไปสูการ
เพ่ิมความพึงพอใจของผูบริโภคจากการซ้ือ  
  
 ปจจัยภายนอก (ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม) ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 
 ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture Factors) ถือเปนปจจัยภายนอกท่ีมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค หนาท่ีของนักการตลาดก็คือการคนหาและเขาใจผลลัพธท่ีเกิดขึน้จากการ
รับรูวาลักษณะของผูซ้ือและความรูสึกนึกคิดไดรับอิทธิพลจากส่ิงใดบาง ซ่ึงการศึกษาถึงลักษณะของผู
ซ้ือท่ีเปนเปาหมายจะมีประโยชนสําหรับนักการตลาดทําใหทราบถึงลักษณะและความตองการของ
ลูกคา ซ่ึงจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดสวนประสมทางการตลาด เพ่ือกระตุนและสนองตอบตอ
ความตองการของผูซ้ือท่ีเปนเปาหมายไดอยางเหมาะสม 
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 ลักษณะของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 1.  ปจจัยดานวัฒนธรรม (Culture Factor) ประกอบดวย วัฒนธรรมพ้ืนฐาน วัฒนธรรมกลุม
ยอย ช้ันสังคม ซ่ึงส่ิงเหลานี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
  1.1  วัฒนธรรมพ้ืนฐาน (Culture) โดยเปนตัวกําหนดพฤติกรรมและความตองการของ
บุคคล ซ่ึงมีรากฐานมาจากครอบครัว ตลอดจนสถาบันท่ีสําคัญทางสังคมอ่ืนๆ (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และ
คณะ. 2552: 145; อางอิงจาก Kotler; & Keller, 2009: 190) ซ่ึงนักการตลาดตองศึกษาถึงคานิยมใน
วัฒนธรรมตางๆ ซ่ึงหมายถึงความรูสึกนึกคิดของบุคคลในสังคม ประกอบดวย คานิยมของบุคคลท่ีมีตอ
ตนเอง คานิยมของบุคคลท่ีมีตอผูอ่ืน คานิยมของบุคคลท่ีมีตอองคกร คานิยมของบุคคลท่ีมีตอสังคม 
คานิยมของบุคคลท่ีมีตอธรรมชาติ และคานิยมของบุคคลท่ีมีตอมวลมนุษยชาติ เนื่องจากคานิยมใน
วัฒนธรรมจะเปนตัวกําหนดลักษณะทางสังคม และความแตกตางของสังคมหนึ่งจากสังคมอ่ืน 
  1.2  วัฒนธรรมยอย (Subculture) ในวัฒนธรรมพ้ืนฐานหรือวัฒนธรรมหลักจะประกอบ
ไปดวยวัฒนธรรมกลุมยอย ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางกันไปสําหรับสมาชิกในกลุมนั้นๆ ซ่ึง
วัฒนธรรมยอยเกิดจาก กลุมสัญชาติ กลุมศาสนา กลุมเช้ือชาติหรือเผาพันธุ กลุมพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร 
กลุมอายุ กลุมเพศ 
   เม่ือกลุมของวัฒนธรรมยอยมีขนาดใหญขึ้น ก็มีกําลังซ้ือมากขึ้นทําใหบริษัทตางๆ 
ตองใชแผนการตลาดแบบกระจายตัว (Diversity marketing) เพ่ือตอบสนองตอความตองการท่ีแตกตาง
กันของแตละกลุมยอยโดยการทําวิจัยการตลาด 
  1.3  ช้ันของสังคม (Social Class) ในแตละสังคมจะมีการแบงสมาชิกออกเปนระดับช้ันท่ี
แตกตางกัน โดยท่ีสมาชิกในแตละชนช้ันจะมีคานิยม ความสนใจ และพฤติกรรมท่ีคลายคลึงกัน การ
แบงช้ันทางสังคมโดยท่ัวไปถือเกณฑรายได ฐานะ การศึกษา อาชีพ ตระกูล หรือลักษณะท่ีอยูอาศัยใน
บางสังคม ช้ันสังคมเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค โดยแตละช้ันสังคม
จะมีลักษณะคานิยมและพฤติกรรมบริโภคเฉพาะอยาง ดังนั้น นักการตลาดตองศึกษาช้ันสังคม เพ่ือเปน
แนวทางในการแบงสวนการตลาด การกําหนดเปาหมาย กําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ และศึกษาความ
ตองการของตลาดเปาหมาย รวมท้ังจัดสวนประสมทางการตลาดใหสามารถสนองตอบความตองการ
ของแตละช้ันสังคมไดอยางเหมาะสม 
 2.  ปจจัยดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออมตอ
พฤติกรรมการซ้ือ ประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะของผูซ้ือ 
  2.1  กลุมอางอิง (Reference Groups) หมายถึง กลุมท่ีบุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย กลุมนี้จะมี
อิทธิพลท้ังทางตรงและออม ตอทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล แบงออกเปน 
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   2.1.1 กลุมสมาชิก (Membership Groups) ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีอิทธิพลโดยตรงกับผูบริโภค 
ประกอบดวย 
    1)  กลุมปฐมภูมิ ไดแก ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบาน หรือเพ่ือนรวมงาน ซ่ึง
พบปะกันอยางตอเนื่องแบบไมเปนทางการ 
    2) กลุมทุติยภูมิ ไดแก กลุมศาสนา เพ่ือนรวมอาชีพ และรวมสถานบัน กลุม
การคา ซ่ึงมักจะติดตอกันแบบเปนทางการ แตมีความตอเนื่องนอยกวากลุมปฐมภูมิ 
   2.2.2  กลุมท่ีใฝฝน (Aspiration Groups) หมายถึง กลุมท่ีบุคคลปรารถนาท่ีจะเขารวม
เปนสมาชิกดวยหรือตองการนํามาเปนแบบอยาง เชน กลุมบุคคลท่ีมีช่ือเสียง นักรอง นักแสดง และ
นักกีฬา เปนตน 
   2.2.3 กลุมท่ีไมพึงประสงค (Dissociation Groups) หมายถึง กลุมท่ีบุคคลไมปรารถนาท่ี
จะเกี่ยวของดวย ซ่ึงกลุมท่ีไมพึงประสงคสําหรับคนหนึ่งอาจเปนกลุมท่ีใฝฝนสําหรับอีกคนหนึ่งก็ได กลุม
อางอิงจะมีอิทธิพลตอบุคคลหรือสมาชิกของกลุม 1) ดานพฤติกรรมและรูปแบบการดํารงชีวิต 2) ดาน
ทัศนคติ และแนวคิดของบุคคล ท้ังนี้เนื่องจากบุคคลตองการเปนท่ียอมรับของกลุม จึงปฏิบัติตามและ
ยอมรับความคิดเห็นของกลุม นักการตลาดควรทราบวากลุมอางอิงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภคอยางไร 
   2..1.2  ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลซ่ึงเกี่ยวของกันทางสายเลือด การแตงงาน 
หรือการอุปการะใหเขามาอยูดวยกัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2548: 148) ครอบครัว ประกอบดวย 
บิดามารดาและพ่ีนอง ซ่ึงถือเปนกลุมปฐมภูมิท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยม
ของบุคคล ซ่ึงส่ิงเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือโดยผูผลิตสินคาจะตองคํานึงถึงลักษณะการ
บริโภคของครอบครัวท่ีแตกตางกัน 
    2.1.3 บทบาท และสถานะ (Role and statuses) บุคคลจะเกี่ยวของกับหลายกลุม เชน 
ครอบครัว กลุมอางอิงองคกร และสถาบันตางๆ โดยบุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกตางกันในแต
ละกลุม ผูบริโภคมักจะเลือกซ้ือสินคาท่ีสามารถส่ือถึงบทบาทและสถานะของตนเองในสังคม 
 
 ปจจัยภายใน (ปจจัยดานจิตวิทยา) ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 
 ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological Factors) เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิดของ
ผูบริโภค ซ่ึงในการเลือกซ้ือสินคาของบุคคลจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานจิตวิทยา ซ่ึงถือวาเปนปจจัย
ภายในตัวผูบริโภค ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ และการใชสินคา ปจจัยภายในหรือปจจัยดาน
จิตวิทยา ประกอบดวย การจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความเช่ือถือ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และแนวคิดของ
ตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้(ศิรวิรรณ เสรีรัตน; และคณะ.  2548: 150) 
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 1.  การจูงใจ (Motivation) พฤติกรรมมนุษยท่ีเกิดขึ้นตองมีแรงจูงใจ หมายถึง ความตองการท่ี
ไดรับการกระตุนจากภายในตัวบุคคลซ่ึงผลักดันใหเกิดพฤติกรรมเพ่ือบรรลุเปาหมาย นอกจากนั้น
อาจจะถูกกระตุนกระทบจากปจจัยภายนอก เชน วัฒนะรรม ช้ันสังคม หรือเครื่องมือการตลาด เพ่ือ
กระตุนความตองการของผูบริโภค นักการตลาดตองศึกษาถึงแรงจูงใจท่ีเกิดขึ้นภายในตัวมนุษย เปน
ความตองการทางรางกายและความตองการดานจิตวิทยาตางๆ ซ่ึงทําใหเกิดแรงจูงใจท่ีจะหาสินคามา
สนองตอบความตองการของตน นักจิตวทิยาไดเสนอทฤษฎีการจูงใจซ่ึงเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย คอื 
ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ดังนี้ ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลวมีขอสมมติขั้นพ้ืนฐานดังนี้ (1) มนุษยมี
ความตองการหลายประการ และเปนความตองการท่ีไมมีท่ีส้ินสุด (2) ความตองการจะมีความสําคัญ
แตกตางกัน มนษุยจึงสามารถจะลําดับความสําคัญของความตองการได (Hierarchy of need) (3) บุคคล
จะแสวงหาความตองการของตนแลวความจําเปนในส่ิงนั้นจะหมดไป (5) บุคคลจะเริ่มสนใจในความ
ตองการสําคัญอยางอ่ืนตอไป ตามทฤษฎีของมาสโลว ไดจัดประเภทความตองการ ตามความสําคัญ
ออกเปน 5 ระดับจากต่ําไปสูงดังภาพประกอบ 7 ลําดับช้ันความตองการตามทฤษฎีของมาสโลว 
(Maslow’s hierarchy needs) 
  1.1  ความตองการของรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการพ้ืนฐานเพ่ือความ
อยูรอด เชน อาหาร น้ําดื่ม ท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ความตองการทางเพศ เปนตน สินคาท่ี
สามารถตอบสนองความตองการในขั้นนี้ ไดแก สินคาอุปโภค บริโภคท่ัวไปท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต 
  1.2  ความตองการความปลอดภัยและม่ันคง (Safety Needs) เปนความตองการท่ีสูงกวา
ความตองการเพ่ือความอยูรอด เชน ตองการความม่ันคงในการงาน ความตองการไดรับการปกปอง
คุมครอง ความตองการความปลอดภัยจากอันตรายตางๆ เปนตน 
  1.3  ความตองการดานสังคม (Social Needs) หรือความตองการความรักและการยอมรับ 
(Love and Belongingness Needs) เปนความตองการท้ังในแงของการใหและการไดรับความรัก ความ
ตองการเปนสวนหนึ่งหรือเปนท่ียอมรับของสังคม  
  1.4  ความตองการการยกยอง (Esteem Needs) ซ่ึงเปนความตองการการยกยองสวนตัว 
(Self-Esteem) การไดรับความนับถือ (Recognition Needs) และมีสถานะทางสังคม (Status) เชน ความรู 
ศักดิ์ศรี ความสามารถ สถานะท่ีดีในสังคม และมีช่ือเสียงในสังคม เปนตน 
  1.5  ความตองการเปนตัวของตัวเอง (Self-Actualization Needs) เปนความตองการสูงสุด
ของแตละบุคคลซ่ึงถาบุคคลใดสามารถบรรลุความตองการในขั้นนี้ จะไดรับการยกยองเปนบุคคลพิเศษ 
เชน ความตองการท่ีเกิดจากความสามารถทําทุกส่ิงทุกอยางไดสําเร็จ นักรองหรือนักแสดงท่ีมีช่ือเสียง   
เปนตน 
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ภาพประกอบ 5 ลําดับช้ันความตองการตามทฤษฎีของมาสโลว (Maslow’s hierarchy needs) 
 
 ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2548).  การวิจัยการตลาด ฉบับมาตรฐาน.  หนา 150. 
 
  ทฤษฎีการจูงใจของเฮสแบง (Herzberg. 1959) (Herzberg’s Theory of Motivation) ได
พัฒนาทฤษฎี 2 ปจจัย ประกอบดวย (1) ปจจัยท่ีเปนสาเหตุของความพอใจ (Satisfaction) (2) ปจจยัท่ีเปน
สาเหตุของความไมพอใจ (Dissatisfaction) ทฤษฎีนี้นํามาใช 2 กรณี คือ (1) ผูผลิตหรือผูขายจะตอง
หลีกเล่ียงความไมพอใจของลูกคา (2) ผูผลิตหรือผูขายจะตองคํานึงถึงความแตกตางท่ีสําคัญเพ่ือสราง
ความพึงพอใจใหแกลูกคา 
 2.  การรับรู (Perception) เปนกระบวนการซ่ึงแตละบุคคลไดรับเลือกสรร จัดระเบียบและ
ตีความเกี่ยวกับส่ิงกระตุน โดยอาศัยประสาทสัมผัสท้ัง 5 ไดแก การไดเห็น ไดกล่ิน ไดยิน ไดรสชาติ 
และไดรูสึก เพ่ือสรางภาพท่ีมีความหมายออกมา (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ.2552:151; อางอิงจาก 
Schifman; & Kanuk. 2007: 8) 
 การรับรูของแตละบุคคลจะขึ้นอยูกับปจจัยภายใน เชน ความเช่ือ ประสบการณ ความตองการ 
และอารมณ และปจจัยภายนอก คอืส่ิงกระตุน ซ่ึงจะมีเง่ือนไขท่ีแตกตางกันในแตละบุคคล จึงทําใหเกิด
การรับรูท่ีแตกตางกันในส่ิงเราเหมือนกัน ซ่ึงขั้นตอนในการรับรูแบงได 4 ขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้
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การเปดรับขอมูลท่ีเลือกสรร  (Selection Exposure)

การตั้งใจรับขอมูลท่ีไดเลือกสรร  (Selection Attention)

ความเขาใจในขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selection Comprehension)

การเก็บรักษาขอมูลท่ีไดเลือกสรร  (Selection Retention)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6  ลําดับขั้นการรับรูของบุคคล 
 
 ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ (2548).  การวิจัยการตลาด ฉบับมาตรฐาน.  หนา 152. 
 
 1. การเปดรับขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective Exposure) เกิดขึ้นเม่ือผูบริโภคเปดโอกาส ให
ขอมูลเขามาสูตนเอง ตัวอยางเชน ผูชมโทรทัศนอาจจะเปล่ียนชอง เม่ือขอมูลขาวสารหรือโฆษณานั้นไม
นาสนใจ หรืออาจชมตอถาขอมูลขาวสารหรือโฆษณานั้นนาสนใจ 
 2. การตั้งใจรับขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective Attention) เกิดขึ้นเม่ือผูบริโภคตั้งใจรับส่ิง
กระตุนอยางใดอยางหนึ่ง นักการตลาดจะตองใชความพยายามท่ีจะสรางงานดานการตลาดใหมีลักษณะ
โดดเดน เพ่ือทําใหผูบริโภคกลุมเปาหมายเกิดการตั้งใจรับขาวสาร 
 3. ความเขาใจในขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective Comprehension) หรือการบิดเบือนขอมูลท่ี
ไดเลือกสรร (Selective distortion) ความเขาใจในขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective Comprehension) ใน
ขั้นนี้เปนการตีความหมายของขอมูลท่ีรับเขามาวามีความเขาใจตามท่ีนักการตลาดกําหนดไวหรือไม แม
ผูบริโภคจะตองตั้งใจรับขาวสารการตลาดแตไมไดหมายความวาขาวสารนั้นถูกตีความไปในทางท่ี
ถูกตอง ท้ังนี้ การตีความขึ้นอยูกับทัศนคติ ความเช่ือถือ และประสบการณของแตละบุคคล 
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  การบิดเบือนขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective Distortion) การสงขอมูลขาวสารอาจจะไม
สัมฤทธ์ิผลตามท่ีผูสงตั้งใจ เนื่องจากแตละบุคคลมีแนวโนมท่ีจะตีความหมายของขาวสารโดยมี
ความสัมพันธกับความเช่ือท่ีตนมีอยู ซ่ึงอาจทําใหขาวสารบิดเบือนไปจากความจริง ซ่ึงนักการตลาดตอง
เขาใจจิตใจของผูบริโภค เพราะมีผลกระทบตอการแปลความหมายของขอมูลขาวสารและพฤติกรรม
ของผูบริโภค 
 4. การเก็บรักษาขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective Retention) หมายถึง การท่ีผูบริโภคจดจํา
ขอมูลบางสวนท่ีไดเห็น ไดอาน ไดยิน หลังจากเกิดการเปดรับและเกิดความเขาใจแลว นักการตลาดตอง
พยายามสรางใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑของตนใหอยูในความทรงจําของผูบริโภค โดยการสงขอมูล
ซํ้าๆ ไปยังกลุมเปาหมาย ทําใหผูบริโภคเกิดความทรงจําและตัดสินใจซ้ือ 
 5.  การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมผูบริโภค ซ่ึงเกิดจากการ
เรียนรูและประสบการณ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2548: 152) การเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้นเม่ือ
บุคคลไดรับส่ิงกระตุน และเกิดการตอบสนอง ซ่ึงเรียกวาทฤษฎีส่ิงกระตุน – การตอบสนอง (Stimulus – 
Response (SR) Theory) นักการตลาดไดประยุกตใชทฤษฎีนี้โดยการโฆษณาซํ้าๆ หรือการจัดกิจกรรม
สงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ เพ่ือทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือและใชสินคา 
ทฤษฎีส่ิงกระตุน–การตอบสนอง (Stimulus – Response (SR) Theory) หรือการเรียนรูทางพฤติกรรม 
(Behavior learning) นักทฤษฎีการเรียนรูเช่ือวาการเรียนรูเปนผลมาจากส่ิงตอไปนี ้
  5.1  แรงกระตุน (Drive) หมายถึงตัวกระตุนภายในท่ีผลักดนัใหเกดิการกระทํา ซ่ึงเปนผลมา
จากอิทธิพลของแรงจูงใจ เปนความตองการท่ีอยูภายในตัวมนุษย ประกอบดวย ความตองการของรางกาย 
ความตองการความปลอดภัยและม่ันคง ความตองการดานสังคม ความตองการการยกยอง และความ
ตองการเปนตัวของตัวเอง 
  5.2 สัญญาณ (Cue) เปนปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีมีอํานาจกระตุนใหเกิดการตอบสนอง
อยางใดอยางหนึ่ง โดยพิจารณาวาเม่ือไร ท่ีไหน และอยางไร ท่ีบุคคลจะมีการตอบสนอง (ศิริวรรณ     
เสรีรัตน; และคณะ.2552: 153; อางอิงจาก Kotler; & Keller. 2009: 203) เชน การสงเสริมการตลาด 
เครื่องมือในการโฆษณา การออกแบบผลิตภัณฑ เปนตน 
  5.3  หลักการท่ัวไปเกี่ยวกับส่ิงกระตุน (Stimulus Generalization) หมายถึงกระบวนการใน
การสรางการตอบสนองอยางเดียวกันจากสัญญาณ รวมกับส่ิงกระตุนท่ีผานมา หรือส่ิงกระตุนท่ี
คลายคลึงกัน ตัวอยาง การใชหลักการท่ัวไปเกี่ยวกับส่ิงกระตุน เชน บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน 
ขยายสายผลิตภัณฑจากสบูเบบ้ีครีม เบบ้ีออย เบบ้ีโลช่ัน เบบ้ีพาวเดอร เบบ้ีแชมพู เปนตน โดยยึดถือ
เกณฑความเช่ือถือ ความประทับใจ และประสบการณในอดีตของผูบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑและตรา
สินคาท่ีมีอยู  
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  5.4  การจําแนกความแตกตางจากส่ิงกระตุน (Stimulus Discrimination) หมายถึง การท่ี
บุคคลเรียนรูถึงความแตกตางของสัญญาณ และทําใหเกิดการตอบสนองท่ีแตกตางกัน ผูบริโภคจะเรยีนรู
ถึงความแตกตางระหวางตราสินคาตางๆ โดยเฉพาะความแตกตางดานหนาท่ีหรือคุณสมบัติท่ีเปนจดุเดน
ของสินคา 
  5.5  การเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึง รางวัล (Reward) ซ่ึงตอเนื่องจากการ
ตอบสนองท่ีไดรับรางวัลหรือความพอใจ ถาการตอบสนองไดรับความพอใจ ความผูกพันระหวาง
สัญญาและการตอบสนองจะเกิดขึ้นแสดงวาแบบแผนของพฤติกรรมไดรับการเรียนรูแลว ดังนั้น การ
เรียนรูจึงเกิดขึ้นจากการเสริมแรงท่ีตอเนื่อง ซ่ึงจะทําใหเกิดเปนนิสัยหรือความภักดีตอตราสินคา บริษัท
ออกแบบตราสินคาใหมีการเสริมแรง และเสนอทางใหมๆ ท่ีแตกตาง เพ่ือใหผูบริโภคหันมาซ้ือสินคา
ของบริษัทตน ในขณะเดียวกันบริษัทใหมสามารถเขาสูตลาดไดโดยการใชการเสริมแรงและแนว
ทางการจูงใจท่ีเหมือนกับคูแขงขัน 
 6.  ความเช่ือถือ (Beliefs) หมายถึง ความคิดท่ีบุคคลยึดถือเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงเปนผลมา
จากประสบการณในอดีต และมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ซ่ึงแหลงกําเนิดของผลิตภัณฑ เชน 
รถยนตจากเยอรมนี ไวนจากฝรั่งเศส เครื่องสําอางจากปารีส ช็อคโกแล็ตจากสวิส เปนตน เหลานี้จะ
สามารถสรางความเช่ือถือไดมากกวา 
 7.  ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง ความรูสึกดานอารมณ (ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ) 
แนวโนมการปฏิบัติของบุคคลท่ีมีผลตอความคิด หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง จากการศึกษาพบวาทัศนคติของ
ผูบริโภคกับการตัดสินใจซ้ือสินคาจะมีความสัมพันธกัน นักการตลาดจึงตองศึกษาวาทัศนคตินั้นเกิด
ขึ้นมาไดอยางไร และเปล่ียนแปลงไดอยางไร ทัศนคติเกิดจากขอมูลท่ีแตละคนไดรับ ซ่ึ งก็คือ
ประสบการณท่ีเรียนรูในอดีต ความนึกคิดของบุคคล และเกิดจากความสัมพันธท่ีมีตอกลุมอางอิง เชน 
พอ แม เพ่ือน บุคคลช้ันนําในสังคม เปนตน ถานักการตลาดตองการใหผูบริโภคซ้ือสินคา นักการตลาด
มีทางเลือก คือ  
  7.1 สรางทัศนคติของผูบริโภคใหสอดคลองกบัสินคาของธุรกิจ  
  7.2 พิจารณาวาทัศนคติของผูบริโภคเปนอยางไร แลวจึงพัฒนาสินคาใหสอดคลองกับ
ทัศนคติของผูบริโภค  
   โดยท่ัวไปการพัฒนาสินคาใหสอดคลองกับทัศนคติทําไดงายกวาการเปล่ียนแปลง
ทัศนคติ ของผูบริโภคใหเกิดความตองการในสินคา เพราะตองใชเวลานานและใชเครื่องมือในการ
ติดตอส่ือสาร จึงสามารถเปล่ียนแปลงทัศนคติของบุคคลได นักการตลาดตองยึดหลักองคประกอบของ
การเกิดทัศนคติ 3 ประการ ประกอบดวย 
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   1)  สวนของความเขาใจ (Cognitive Component) เปนสวนท่ีแสดงความรู การรับรู
และความเช่ือถือ ท่ีเกิดขึ้นกับผูบริโภคเกี่ยวกับความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ.
2552: 154; อางอิงจาก Assael. 2006: 609) ซ่ึงก็คือความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
   2) สวนของความรูสึก (Affective Component) สวนท่ีสะทอนถึงอารมณและ
ความรูสึกของผูบริโภค ซ่ึงเปนความพอใจและไมพอใจเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงก็คือความรูสึกเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ 
   3)  สวนของพฤติกรรม (Behavior Component) หมายถึง แนวโนมของการกระทําท่ี
เกิดจากทัศนคติตอส่ิงนั้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2552: 154; อางอิงจาก Armstrong; & Kotler 
2009: 62) เปนการกําหนดพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งท่ีมีผลตอผลิตภัณฑ หรือตราสินคา ซ่ึงนักการ
ตลาดสามารถกระตุนใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมการซ้ือ โดยใชส่ิงกระตุนทางการตลาดตาง ๆ เชน การ
โฆษณา การสงเสริมการขาย การขายโดยใชพนักงานขาย เปนตน 
 8.  บุคลิกภาพ (Personality) และทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด (Freud’s Theory of Motivation) 
หมายถึง ลักษณะดานจิตวิทยาท่ีแตกตางกันของบุคคล ซ่ึงนําไปสูการตอบสนองตอส่ิงแวดลอมท่ีมี
แนวโนมเหมือนเดิมและสอดคลองกัน ซ่ึงบุคลิกภาพสามารถใชเปนตัวแปรในการวิเคราะหพฤติกรรม
ผูบริโภคในการเลือกตราสินคาได ดังนั้น นักการตลาดตองพยายามสรางบุคลิกของสินคาใหตรงกับ
บุคลิกของผูบริโภคท่ีเปนกลุมเปาหมายดวย 
 บุคลิกของตราสินคา (Brand Personality) คือ สวนปะสมท่ีเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีความสัมพันธกบั
ลักษณะนิสัยของผูบริโภค ซ่ึงสงผลใหผูผลิตสินคาตองพัฒนาสินคาใหมีคุณลักษณะตามนั้น บุคลิกของ
ตราสินคาอาจแบงไดเปน 5 กลุม คือ 
 1.  ความจริงใจ (Sincerity) มีลักษณะเรียบงาย ซ่ือสัตย บริสุทธ์ิ ราเริง เชน เครื่องดื่มบํารุง
กําลัง กาแฟ 
 2.  ความนาตื่นเตน (Excitement) มีลักษณะกลาหาญ มีน้ําใจ มีจินตนาการ และความทันสมัย 
เชน สุรา คอมพิวเตอร 
 3.  ความสามารถ (Competence) มีลักษณะนาเช่ือถือ ฉลาด และประสบความสําเร็จ เชน บัตร
เครดิต โทรศัพทมือถือ 
 4.  ความทันสมัย (Sophistication) มีลักษณะหรูหราและมีเสนห เชน รถยนต น้ําหอม 
 5.  ความแข็งแรงทนทาน (Ruggedness) มีลักษณะแข็งแกรงทนทาน เชน รถกระบะ 
 บุคลิกภาพและทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด มีขอสมมติวาอิทธิพลดานจิตวิทยา (แรงจูงใจ และ
บุคลิกภาพ) จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมมนุษย สวนใหญเปนจิตใตสํานึก ประกอบดวย อิด (Id) อีโก 
(Ego) และซุปเปอรอีโก (Superego) ทฤษฎีนี้ไดนําไปใชในการกําหนดบุคลิกภาพของผูบริโภคดวยฟ
รอยดพบวาบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของมนุษยถูกควบคุมโดยความนึกคิดพ้ืนฐาน 3 ระดับคือ 
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 1.  อิด (Id) เปนส่ิงกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาเพ่ือตอบสนองตอความตองการ
ขั้นพ้ืนฐานของมนุษย โดยมิไดมีการขัดเกลาใหพฤติกรรมนั้นเหมาะสมกับคานิยมของสังคม ดังนั้น 
พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจากอิด อาจจะดีหรือไมดีก็ได เชน พฤติกรรมกาวราว ความตองการทางเพศ ความรัก 
 2.  อีโก (Ego) เปนความตองการดานยกยอง ความภาคภูมิใจ ความเคารพและสถานะของ
บุคคล อีโกเปนการควบคุมภายในท่ีทําใหเกิดความสมดุลจากความตองการขั้นพ้ืนฐานท่ีเกิดจากอิด กับ
ขอกําหนดทางสังคม ดังนั้น อีโกจึงเปนสวนขัดเกลาพฤติกรรมของบุคคลใหเหมาะสมกับกาลเทศะ 
เหตุผล หรือเหตุการณท่ีเปนจริงในสังคม 
 3.  ซุปเปอรอีโก (Superego) เปนระบบซ่ึงเกี่ยวของกับกฎเกณฑของสังคม ซ่ึงชวยปองกันการ
แสดงพฤติกรรมท่ีเกิดจากอิดไมใหมีความเห็นแกตัวจนเกินไป (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ.2552 หนา
155; อางอิงจาก Solomon. 2007: 629)  ถาสังคมถือวาส่ิงใดเปนส่ิงท่ีดีงามควรยึดถือและประพฤติปฏิบัติ 
สวนของซุปเปอรอีโกก็จะรับไวและปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีสําคัญของซุปเปอรอีโก คือทําหนาท่ียับยั้งการ
กระทํา การแสวงหาความพอใจของบุคคลใหปฏิบัติตามกฎและขอบังคับของสังคม สวนอีโกเปนส่ือกลาง
ระหวางอิด และซุปเปอรอีโก นักการตลาดศึกษาทฤษฎีของฟรอยดเพ่ือสรางบุคลิกภาพของสินคาหรือ
บุคลิกภาพของผูใชสินคา โดยมีแนวโนมท่ีจะสอดคลองกับซุปเปอรอีโก 
 
 แนวคิดของตนเอง (Self Concept) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดท่ีบุคคลมีตอตนเองหรือความคิด
ท่ีบุคคลวาบุคคลอ่ืน ซ่ีงจะมีอิทธิพลตอผูบริโภค โดยยึดหลักวา “We are what we have” หรือ “ส่ิงท่ีมีอยู
บงบอกความเปนตัวตน” โดยแนวคิดของตนเองประกอบดวย 
 1.  แนวคิดของตนเองท่ีแทจริง (Real Self) หมายถึง ความคิดท่ีบุคคลมองตนเองท่ีแทจริง เปน
ขอเท็จจริงท่ีบุคคลตองการ 
 2.  แนวคิดของตนเองในอุดมคติ (Ideal Self) หมายถึงความคิดท่ีบุคคลใฝฝนอยากใหตนเปน
เชนนั้น บุคคลจึงมักทําใหพฤติกรรมของเขาสอดคลองกับความคิดในอุดมคติ เชน บุคคลท่ีใฝฝนอยาก
สวยงามเหมือนดารา ก็จะใชผลิตภัณฑตามท่ีดาราใช 
 3.  แนวคิดของตนเองท่ีตองการใหบุคคลอ่ืนหรือสังคมมองตนเองท่ีแทจริง (Real Other) 
หมายความวาบุคคลนึกคิดเห็นภาพลักษณวาบุคคลอ่ืนหรือสังคมมองตนเองท่ีแทจริงวาเปนอยางไร 
 4.  แนวคิดของตนเองท่ีตองการใหบุคคลอ่ืนหรือสังคม คิดเกี่ยวกับตนเองในอุดมคติ (Real 
Other) หมายถึง การท่ีบุคคลตองการใหบุคคลอ่ืนหรือสังคมนึกถึงในแงใด 
 ดังนั้น นักการตลาดจึงจําเปนตองศึกษาหลักเกณฑการตัดสินใจซ้ือ คือปจจัยภายนอก อันเปน
ผลมาจากปจจัยดานวัฒนธรรม และสังคม ปจจัยดานจิตวิทยา ซ่ึงถือวาเปนปจจัยภายใน รวมท้ังลักษณะ
สวนบุคคล ปจจัยเหลานี้ มีประโยชนตอการพิจารณาลักษณะความสนใจของผูซ้ือท่ีมีผลิตภัณฑ โดยจะ
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ความซับซอนในการตัดสินใจซ้ือ
(High involvement )

ความซับซอนในการตัดสินใจตํ่า
(Low innolevment )

สูง

1.พฤติกรรมการซ้ือแบบซับซอน
(Complex buying behavior)

3.พฤติกรรมการซ้ือตามความเคยชิน
(Habitual buying behavior)

ต่ํา

2.พฤติกรรมการซ้ือแบบลดความขัดแยง
(Dissonance-reducing buying behavior)

4.พฤติกรรมการซ้ือแบบตองการความหลากหลาย
(Variety-seeking buying behavior)คว
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นําไปปรับปรุงผลิตภัณฑ ตัดสินใจดานราคา การจัดชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด 
เพ่ือสรางใหผูบริโภคเกิดทัศนคติท่ีดีตอผลิตภัณฑและบริษัท 
  
 บทบาทของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือและรูปแบบที่สําคัญของสถานการณ 
การซ้ือ 
 บทบาทของผูบริโภคท่ีเกี่ยวขอการตัดสินใจซ้ือ (Buying Roles) ซ่ึงมีบทบาทแตกตางกัน ดังนี ้
 1.  ผูริเริ่ม (Initiator) เปนผูเสนอความคิดท่ีจะซ้ือหรือบริการเปนคนแรก 
 2.  ผูมีอิทธิพล (Influencer) เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีจะใหคําแนะนําวา ควรซ้ือหรือไมควร
ซ้ือสินคา 
 3.  ผูตัดสินใจ (Decider) เปนผูท่ีจะตัดสินใจขั้นสุดทายวาจะซ้ือหรือไมซ้ือสินคา 
 4.  ผูซ้ือ (Buyer) เปนผูท่ีไปซ้ือสินคา 
 5.  ผูใช (User) เปนผูท่ีใชสินคาหรือบริการนั้น 
 รูปแบบท่ีสําคัญของสถานการณการซ้ือ (Types of buying behavior) การตัดสินใจซ้ือจะ
แตกตางกันตามรูปแบบของการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงขึ้นกับความซับซอนในการตัดสินใจซ้ือ และระดบัความ
แตกตางระหวางตราสินคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 แสดงพฤติกรรมการซ้ือ 4 แบบ (Four type of buying behavior) 
 
 ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ.  (2552).  การบริหารการตลาดยุคใหม.  หนา 156. 
 
 1.  พฤติกรรมการซ้ือแบบซับซอน (Complex buying behavior) เปนพฤติกรรมการซ้ือท่ีมี
ความซับซอนในการตัดสินใจซ้ือสูงในผลิตภัณฑท่ีแตกตางระหวางตราสินคาสูง มักเกิดในกรณีท่ีสินคา
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มีราคาแพง ซ้ือไมบอย และมีความเส่ียงสูง โดยท่ัวไป ผูบริโภคยังไมรูจักประเภทและคุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ เชน การซ้ือคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) หรือกลองดิจิตอล พฤติกรรมนี้ประกอบดวย
กระบวนการดังนี้ ผูบริโภคตองผานกระบวนการเรียนรู โดยพัฒนาความเช่ือถือและทัศนคติเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ ซ่ึงนําไปสูการเลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ีคํานึงถึงความแตกตางระหวางตราสินคา นักการตลาดจึง
ตองเขาใจในการรวบรวมขอมูล และการประเมินพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีความซับซอนสูง ตลอดจน 
พัฒนากลยุทธซ่ึงชวยใหผูซ้ือเรียนรู ถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ และสรางความแตกตางระหวาง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑโดยใชส่ือบรรยายถึงขอไดเปรียบ การจูงใจ โดยใชพนักงานขาย เปนตน  
 2.  พฤติกรรมการซ้ือแบบลดความขัดแยง (Dissonance-reducing buying behavior) เปน
พฤติกรรมการซ้ือท่ีมีความซับซอนในการตัดสินใจซ้ือสูงในผลิตภัณฑท่ีแตกตางระหวางตราสินคาต่ํา 
มักเกิดในกรณีท่ีสินคามีราคาแพง ซ้ือไมบอย และมีความเส่ียงสูง และมองไมเห็นความแตกตางระหวาง
สินคา ตัวอยางเชน ในการซ้ือเฟอรนิเจอร ผูซ้ือจะทําการสํารวจกอนวามีตราสินคาอะไรบางโดย
เปรียบเทียบระหวางราคากับคุณภาพและการตัดสินใจซ้ือ เนื่องจากมีความแตกตางระหวางตราสินคา
นอย หลังการซ้ือผูซ้ืออาจเกิดความรูขัดแยงในใจ เรียกวา “ความขัดแยงภายหลังการซ้ือ” เม่ือคนพบ
ขอเสียของผลิตภัณฑหรือเม่ือไดยินผูอ่ืนกลาวถึงขอดีของตราสินคาอ่ืน ดังนั้น นักการตลาดจะตองมีการ
ส่ือสารไปยังลูกคาเพ่ือสรางความเช่ือถือ และทําใหผูบริโภคเกิดความรูสึกท่ีดีตอตราสินคา 
 3.  พฤติกรรมการซ้ือตามความเคยชิน (Habitual buying behavior) เปนพฤติกรรมการซ้ือท่ีมี
ความซับซอนในการตัดสินใจซ้ือต่ํา ในผลิตภัณฑท่ีแตกตางระหวางตราสินคาต่ํา เชน สินคาอุปโภค
บริโภคท่ัวไป ซ่ึงเปนสินคาท่ีซ้ือบอย และมีราคาต่ํา โดยท่ัวไปผูบริโภคจะไมยึดติดกับตราสินคา โดยจะ
เลือกซ้ือตราสินคาท่ีวางขายอยูและถึงแมวาผูบริโภคจะซ้ือสินคาใดสินคาหนึ่งเปนประจําก็ไมได
หมายความวาผูบริโภคจะมีความภักดีตอตราสินคา แตเปนเพราะการซ้ือเพราะความเคยชิน สําหรับ
ผลิตภัณฑประเภทนี้ นักการตลาดจําเปนตองใชการสงเสริมการตลาดและการเนนราคา เพ่ือกระตุนให
เกิดการทดลองซ้ือโดยการใชส่ือโฆษณาทางโทรทัศน จะไดรับความสําเร็จมากกวาส่ือส่ิงพิมพ 
  นักการตลาดจะใชเทคนิค 4 ประการ ในการเปล่ียนจากสินคาโดยไมตองตัดสินใจมาเปน
สินคาท่ีตองตัดสินใจกอนซ้ือ โดย 1) การเช่ือมโยงผลิตภัณฑเขากับเรื่องราวในชีวิตประจําวันของ
ผูบริโภค 2) การเช่ือมโยงผลิตภัณฑเขากับสถานการณท่ีบุคคลตองเกี่ยวของ 3) การออกแบบโฆษณาท่ี
กระตุนอารมณ ซ่ึงเปนความตองการดานจิตวิทยา โดยช้ีถึงคุณคาของบุคคลหรือการปองกันอีโก และ 4) 
การเพ่ิมคุณลักษณะท่ีสําคัญเขาไป ซ่ึงจะทําใหผูบริโภคสนใจสินคานั้นมากขึ้น 
 4.  พฤติกรรมการซ้ือแบบตองการความหลากหลาย (Variety-seeking buying behavior) เปน
พฤติกรรมการซ้ือท่ีมีความซับซอนในการตัดสินใจซ้ือต่ํา ในผลิตภัณฑท่ีแตกตางระหวางตราสินคาสูง 
ซ่ึงผูบริโภคมักมีการเปล่ียนไปใชตราสินคาอ่ืนบอยๆ อันเนื่องมาจากตองการทดลองของใหมหรือเพราะ
ตองการความหลากหลายมากกวาเพราะความไมพึงพอใจ ดังนั้น ผูนําตลาดจะตองพยายามทําให
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พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคเคยชิน โดยครอบคลุมพ้ืนท่ีบนช้ันวางมากท่ีสุด และมีการโฆษณาเพ่ือ
เตือนความทรงจํา สวนคูแขงขันจะตองพยายามกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือแบบตองการความ
หลากหลาย โดยการเสนอราคาต่ํา การแจกคูปอง การขายควบ การแจกตัวอยางสินคา และการโฆษณา 
เปนตน 
 
 โมเดล 5 ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค (Consumer buying decision process) เปนลําดับ
ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค จากการสํารวจผูบริโภคเปนจํานวนมากในกระบวนการซ้ือ 
พบวาผูบริโภคจะผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน ท้ังนี้ผูบริโภคอาจขามหรือยอนกลับไปขั้นตอนกอนหนา
นี้ก็ได ซ่ึงแสดงใหเห็นวากระบวนการซ้ือเริ่มตนกอนการซ้ือจริงๆ และมีผลกระทบหลังจากซ้ือ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
 
 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบ 8 แสดงโมเดลกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค (Five stage model of the consumer  
        buying process ) 
 
 ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2552).   การบริหารการตลาดยุคใหม.  หนา 157. 
 
 1.  การรับรู ถึงปญหา (Problem Recognition) หรือการรับรู ถึงความตองการ (Need 
Recognition) เกิดขึ้นเม่ือบุคคลรับรูถึงความแตกตางระหวางส่ิงท่ีมีอยูและส่ิงท่ีตองการ (ศิริวรรณ เสรี
รัตน และคณะ. 2552 หนา 158; อางอิงจาก Kerin; Hartley; & Rudelius. 2004 p. 100) ซ่ึงอาจเกิดขึ้นเอง
หรือเกิดจากส่ิงกระตุนจากภายในและภายนอก รวมถึงความตองการทางรางกายและความตองการดาน
จิตวิทยา ส่ิงเหลานี้เม่ือเกิดขึ้นถึงระดับหนึ่งจะกลายเปนส่ิงกระตุน ซ่ึงบุคคลจะเรียนรูถึงวิธีท่ีจะจัดการ
กับส่ิงกระตุนจากและประสบการณในอดีต ทําใหรูวาจะตอบสนองตอส่ิงกระตุนท่ีเกิดขึ้นอยางไร 
 2.  การคนหาขอมูล (Information Search) เม่ือผูบริโภครับรูปญหาหรือมีความตองการแลวเขา
จะคนหาวิธีท่ีทําใหความตองการดังกลาวไดรับความพอใจ การคนหาก็อาจจะกระทําโดยสัญชาตญาณ

การรับรูถึงปญหา 
(Problem 

Recognition) หรือ
การรับรูถึง 

ความตองการ 

การคนหาขอมูล 
(Information 

search) 

การประเมิน
ทางเลือก 

(Evaluation 
Alternatives) 

การตัดสินใจซื้อ 
(Purchase 
Decision) 

พฤติกรรมหลังซื้อ 
(Post Purchase 

Behavior) 
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อยางรวดเร็ว หรืออาจตองมีการใชความพยายามและการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงบุคคลจะสามารถคนหา
ขอมูลไดมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกบัปจจัยหลายประการ ดังนี้ 1) จํานวนของขอมูลท่ีจะหาได 2) ความ
พอใจท่ีไดรับจากการคนหาขอมูล และ 3) ผลท่ีเกิดขึ้นภายหลัง ซ่ึงผูบริโภคสามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ หรือบริการท่ีสามารถตอบสนองความตองการได 2 ทาง คือ 
  2.1  การคนหาขอมูลภายใน (Internal Search) โดยทบทวนความทรงจําในอดีตเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑหรือตราสินคาท่ีเคยซ้ือ 
  2.2  การคนหาขอมูลจากภายนอก (External Search) ซ่ึงสามารถคนหาไดจากแหลงตางๆ 
ไดแก 1) แหลงบุคคล (Personal Sources) ไดแก ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบาน และคนรูจัก 2) แหลง
การคา (Commercial Source) หรือแหลงขอมูลท่ีจัดโดยนักการตลาด (Marketer-dominated Sources) 
ไดแก เว็บไซตของบริษัท ส่ือการโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนการคา รานคาท่ีจัดแสดงสินคา 3) แหลง
ชุมชน (Public Sources) ไดแก ส่ือมวลชน องคกรคุมครองผูบริโภค และ 4) แหลงประสบการณ 
(Experiential Sources) ไดแก ประสบการณตรงของผูบริโภคในการใชหรือทดลองผลิตภัณฑ เปนตน 
อิทธิพลของแหลงขอมูลจะแตกตางกันตามชนิดของผลิตภัณฑ และลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภค
โดยท่ัวไปผูบริโภคจะไดรับขอมูลตางๆ จากแหลงรานคา ซ่ึงเปนแหลงขอมูลท่ีนักการตลาดสามารถ
ควบคุมการใหขอมูลได แหลงขอมูลแตละแหลงจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกัน 
แหลงขอมูลท่ีสัมฤทธ์ิผลมากท่ีสุดจะมาจากแหลงบุคคล โดยปกติขอมูลจากแหลงการคาจะใหขอมูล
ท่ัวไปแกผูซ้ือ แตขอมูลจากแหลงบุคคลจะชวยประเมินผลผลิตภัณฑใหผูซ้ือ นักการตลาดสามารถ
พิจารณาความสําคัญของแหลงขอมูลโดยสัมภาษณผูบริโภควาผูบริโภครูจักผลิตภัณฑไดอยางไร และ
แหลงขอมูลอะไรท่ีมีอิทธิพลมากตอผูบริโภค 
 3.  การประเมินทางเลือก (Evaluation Alternatives) เปนขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
ผูบริโภคประเมินผลประโยชนท่ีจะไดรับแตละทางเลือกของผลิตภัณฑท่ีกําลังพิจารณา (ศิริวรรณ      
เสรีรัตน; และคณะ. 2552: 159; อางอิงจาก Schiffman; & Kanuk. 2007: 516) หลังจากท่ีไดคนหาขอมูล
แลว ผูบริโภคตองประเมินทางเลือกตางๆ ท่ีเปนไปไดกอนการตัดสินใจ ในขั้นนี้ผูบริโภคตองกําหนด
เกณฑการพิจารณาท่ีจะใชสําหรับการประเมินผล ซ่ึงเกณฑการพิจารณาเปนเรื่องของเหตุผลท่ีมองเห็น เชน 
ราคา ความคงทน หรือคุณสมบัติของสินคา เปนตน หรือเปนเรื่องของความพอใจสวนบุคคลจากเกณฑท่ี
กําหนดจะทําใหผูบริโภคทราบถึงทางเลือกท่ีเปนไปได ถาทางเลือกท่ีเปนไปไดมีเพียงทางเดียว การ
ประเมินผลก็ทําไดงาย แตบางครั้งทางเลือกท่ีเปนไปไดมีหลายทางเลือก ฉะนั้นผูบริโภคจึงตองพิจารณา
เลือกทางเลือกท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด ดังนั้นนักการตลาดสวนใหญจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึง
เกณฑท่ีผูบริโภคใชสําหรับการประเมินผลทางเลือกตางๆ ดังนี ้
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  3.1  คุณสมบัติผลิตภัณฑ (Product Attributes) กรณีนี้ผูบริโภคจะพิจารณาผลิตภัณฑวามี
คุณสมบัติอะไรบาง ผลิตภัณฑอยางใดอยางหนึ่งจะมีคุณสมบัติกลุมหนึ่งคุณสมบัติของผลิตภัณฑใน
ความรูสึกของผูซ้ือผลิตภัณฑแตละชนิดจะแตกตางกัน  
การประเมินคุณสมบัติผลิตภัณฑของผูบริโภคมีลักษณะ ดังนี้ 
   1)  ผูบริโภคจะแสวงหาผลิตภัณฑท่ีสามารถตอบสนองความตองการของตน 
   2)  ผูบริโภคจะแสวงหาผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาในความรูสึกของตน 
   3)  ผูบริโภคจะคํานึงถึงผลประโยชนท่ีไดรับจากการใชผลิตภัณฑนั้น 
   4)  ผูบริโภคจะแสวงหาผลิตภัณฑท่ีคุณภาพสูงแตราคาต่ํา 
   คุณสมบัติตางๆ ของผลิตภัณฑนอกจากจะทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจแลว 
ผูบริโภคยังจะมีความตองการท่ีแตกตางกันและมีความสนใจแตกตางกัน นักการตลาดแบงตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑออกเปนสวนๆ ตามคุณสมบัติท่ีสรางความพอใจขั้นตนใหแกผูบริโภคโดยผูบริโภคจะให
น้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑแตกตางกันนักการตลาดตองพยายามคนหาและ
จัดลําดับคุณสมบัติผลิตภัณฑ 
  3.2  พิจารณาดานความเช่ือและทัศนคติ (Beliefs and Attitudes)  
   ความเช่ือ (Beliefs) เปนความคิดซ่ึงบุคคลยึดถือเกี่ยวกับบางส่ิงบางอยาง และความ
เช่ือท่ีสําคัญก็จะกลายเปนทัศนคติ ผูบริโภคมีการพัฒนาความเช่ือถือเกี่ยวกับตราสินคา ซ่ึงขึ้นอยูกับ
ประสบการณของผูบริโภคและความเช่ือถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑจะเปล่ียนแปลงไดเสมอ 
   ทัศนคติ (Attitudes) เปนความชอบหรือไมชอบท่ีติดอยูนานของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เปนความรูสึกดานอารมณ และการกระทําท่ีมีตอวัตถุหรือความคิด บุคคลสามารถมีทัศนคติตอทุกส่ิงทุก
อยางได เชน ศาสนา การเมือง เส้ือผา ดนตรี อาหาร ฯลฯ เปนตน ทัศนคติจะทําใหเกิดกรอบของ
ความคิดในการชอบหรือไมชอบส่ิงใดหนึ่งท่ีจะทําใหเขาหาหรือหนีจากส่ิงนั้น และเปนท่ีเปล่ียนแปลง
ยาก ดังนั้น บริษัทจึงควรตองแนะนําผลิตภัณฑท่ีสอดคลองกับทัศนคติของผูบริโภคมากกวาการพยายาม
เปล่ียนแปลงทัศนคติของผูบริโภค ผูบริโภคจะมีทัศนคติในการเลือกตราสินคาโดยผานกระบวนการ
ประเมินผล เริ่มตนดวยการกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีสนใจ แลวเปรียบเทียบคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑในแตละตราสินคา 
  3.3  โมเดลผลิตภัณฑในอุดมคติ (Ideal product model or ideal point model) เปนโมเดลท่ี
ถือวาผูบริโภคมีการกําหนดรูปแบบภาพลักษณเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ีดีท่ีสุดท่ีตองการ หรือการกําหนด
ผลิตภัณฑอุดมคติ ผลิตภัณฑในอุดมคติเกี่ยวของกับคุณสมบัติตางๆ ของผลิตภัณฑในความรูสึกของ
ผูบริโภค ซ่ึงมีการใชโมเดลนี้ นักการตลาดควรใชการสัมภาษณกลุมตัวอยาง ใหผูบริโภคอธิบายลักษณะ
ในอุดมคติ 
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   การนําไปประยุกตใชทางการตลาด (Marketing Implication) จากโมเดลตางๆ ท่ีกลาว
มาขางตนแสดงวาผูซ้ือแตละคนจะกําหนดรูปแบบภาพลักษณไดหลายวิธี แมแตผูซ้ือคนเดียวกันอาจ
ปฏิบัติตามโมเดลท่ีแตกตางกัน แตอยางไรก็ตามนักการตลาดจะไดประโยชนจากการสัมภาษณกลุม
ตัวอยางเพ่ือคนหาวิธีท่ีผูบริโภคประเมินผลผลิตภัณฑ สมมติวานักการตลาดพบวาผูซ้ือสวนใหญใช
วิธีการเปรียบตราสินคากับผลิตภัณฑในอุดมคติ และพบวาผลิตภัณฑของบริษัทมีคุณสมบัติดวยกวา
ผลิตภัณฑในอุดมคติบริษัทจะตองรีบทําการปรับปรุงสินคาของบริษัทใหเปนไปตามผลิตภัณฑอุดมคติ
ซ่ึงบริษัทสามารถใชกลยุทธทางเลือก 7 ประการ ดังนี้ 
   3.3.1 เสนอผลิตภัณฑยี่หอใหม โดยแนะนําผลิตภัณฑตราสินคาใหมท่ีมีลักษณะ
ใกลเคียงกับตราสินคาในอุดมคติของผูบริโภค 
   3.3.2 เปล่ียนแปลงตราสินคาเดิม โดยปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑในปจจุบัน
เพ่ือใหใกลเคียงกับตราสินคาในอุดมคติของผูบริโภคซ่ึงวิธีนี้เรียกวา “การกําหนดตําแหนงสินคาใหม” 
(Repositioning) 
   3.3.3 เปล่ียนความเช่ือถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑของบริษัท นักการตลาดสามารถ
เปล่ียนความนึกคิดของผูบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑของบริษัท ตัวอยางเชน ถานักการตลาดพบวา 
ผูบริโภคเห็นวารถของบริษัทยาวเกินไป บริษัทจะรณรงคการโฆษณาเพ่ือเปล่ียนความคิดเห็นของ
ผูบริโภคใหหันมอบชอบรถท่ีมีความยาว วิธีนี้เรียกวา “การกําหนดตําแหนงตราสินคาใหมแบบจิตวิทยา” 
(Psychological brand repositioning)  
   3.3.4 การเปล่ียนความเช่ือถือเกี่ยวกับตราสินคาของคูแขงขัน นักการตลาดสามารถ
เปล่ียนความนึกคิดของผูบริโภคเกี่ยวกับตราสินคาของคูแขงใหเปนไปตามความตองการของบริษัทโดย
อาศัยวิธีการโฆษณาเปรียบเทียบ วิ ธีนี้ เรียกวา การกําหนดตําแหนงคูแขงใหต่ําลง (Competitive 
Repositioning) 
   3.3.5 การเปล่ียนน้ําหนักความสําคัญของคุณสมบัติ นักการตลาดจะพยายามจูงใจ
ผูบริโภคใหทราบถึงน้ําหนักความสําคัญของคุณสมบัติท่ีตองการในตราผลิตภัณฑของบริษัท 
   3.3.6 การเรียกรองความสนใจแกคุณสมบัติท่ีถูกละเลย นักการตลาดควรพยายามชัก
จูงใหผูบริโภคสนใจคุณสมบัติบางชนิดท่ีผูบริโภคยังมองไมเห็นหรือไมสนใจ 
   3.3.7 การเปล่ียนผลิตภัณฑตามอุดมคติ นักการตลาดพยายามจูงใจผูบริโภคใหเปล่ียน
ผลิตภัณฑในอุดมคติใหมีคุณสมบัติตามท่ีนักการตลาดตองการ 
 4.  การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นท่ี 3 จะชวยให
ผูบริโภคกําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑตางๆ ท่ีเปนทางเลือก ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ
ท่ีชอบมากท่ีสุด ความตั้งใจซ้ือและการตัดสินใจซ้ือนั้นแตกตางกัน โดยความตั้งใจซ้ือจะนําไปสูการ
ตัดสินใจซ้ือ แตก็ไมเสมอไป เพราะมีปจจัยแทรกระหวางความตั้งใจซ้ือกับการซ้ือจริง  
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ภาพประกอบ 9  ขั้นตอนระหวางการประเมินผลทางเลือกและการตัดสินใจซ้ือ 
 
 ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน;  และคณะ (2552).  การบริหารการตลาดยุคใหม.  หนา 162 
 
  4.1  ทัศนคติของบุคคลอ่ืน (Attitudes of others) ทัศนคติของบุคคลท่ีเกี่ยวของมี 2 ดาน คือ 
ทัศนคติดานบวก และทัศนคติดานลบ ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค 
  4.2  ปจจัยสถานการณท่ีคาดคะเนไว (Anticipated situational factors) ผูบริโภคจะ
คาดคะเนปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน การคาดคะเนรายไดของครอบครัว การคาดคะเนตนทุนของ
ผลิตภัณฑ และคาดคะเนผลประโยชนของผลิตภัณฑ 
  4.3  ปจจัยสถานการณท่ีไมไดคาดคะเนไว (Unanticipated situational factors) ขณะท่ี
ผูบริโภคกําลังตัดสินใจซ้ือนั้น ปจจัยสถานการณท่ีไมไดคาดคะเนจะเขามาเกี่ยวของ ซ่ึงมีผลกระทบตอ
การตั้งใจซ้ือ เชน ผูบริโภคไมชอบลักษณะของพนักงานขาย หรือผูบริโภคเกิดอารมณเสียหรอืวิตกกังวล
จากรายได นักการตลาดเช่ือวาปจจัยท่ีไมไดคาดคะเนไวจะมีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจซ้ือ 
   การตัดสินใจของผูบริโภคอาจไดรับอิทธิพลจากความเส่ียงท่ีรับรู (Perceived risk) ซ่ึง
ปริมาณความเส่ียงจะขึ้นอยูกับส่ิงตอไปนี้ 1) จํานวนเงินท่ีเกี่ยวของ 2) ปริมาณของคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑท่ีไมแนนอน และ 3) ระดับความเช่ือม่ันของผูบริโภค ซ่ึงผูบริโภคจะลดความเส่ียงโดยการ
หลีกเล่ียงการตัดสินใจพยายามรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากผูใกลชิด เพ่ือน หรือ แหลงขอมูล
ตางๆ หรือเลือกซ้ือสินคาท่ีมีช่ือเสียงและมีการรับประกันสินคา นักการตลาดจะตองเขาใจปจจัยเหลานี้ 
และตองพยายามจัดหาขอมูลและเหตุผลสนับสนุนตางๆ เพ่ือลดความเส่ียงใหผูบริโภค 
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   ผูบริโภคจะทําการตัดสินใจซ้ือโดยผานกระบวนการตัดสินใจยอย 5 ประการ คือ 1) 
การตัดสินใจในตราสินคา 2) การตัดสินใจเลือกผูขาย 3) การตัดสินใจดานปริมาณ 4) การตัดสินใจดาน
เวลา และ 5) การตัดสินใจดานการชําระเงิน 
  4.4  กฎการตัดสินใจของผูบริโภค (Consumer decision rules) การประเมินผลทางเลือกใน
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ ผูบริโภคจะใชกฎการตัดสินใจของผูบริโภค ซ่ึงเปนกระบวนการเพ่ือลด
ความซับซอนในการตัดสินใจในผลิตภัณฑ และตราสินคาของผูบริโภค คือ ผูบริโภคจะตัดสินใจโดยใช
กลยุทธกระบวนการขอมูล (Information processing strategies) ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีผูบริโภคเลือกตรา
สินคาหรือผลิตภัณฑ โดยหาคําแนะนําในการตัดสินใจ 
   4.4.1  กฎการตัดสินใจซ้ือแบบทดแทน (Compensatory decision rules) ผูบริโภคจะ
ตัดสินใจเลือกคุณสมบัติท่ีสําคัญในตราสินคาในแตละตรา แลวเลือกตราท่ีมีคะแนนถวงน้ําหนักสูงท่ีสุด 
โดยตั้งขอสมมติฐานวา ผูบริโภคจะเลือกตราท่ีมีคะแนนถวงน้ําหนักสูงท่ีสุด ซ่ึงผูบริโภคจะประเมินใน
ดานบวกแลวใชคะแนนรวม ซ่ึงคะแนนคุณสมบัติดานบวกจะนํามาทดแทน คุณสมบัติดานลบของตรา
สินคาท่ีเลือก 
   4.4.2  กฎการตัดสินใจซ้ือแบบไมทดแทน (Non-compensatory decision rules) เปน
การตัดสินใจของผูบริโภค ดวยการประเมินคุณสมบัติตราสินคาดานบวก โดยไมไดนํามาทดแทน
คุณสมบัติดานลบ การประเมินคุณลักษณะจะแยกกันจะทําใหผูบริโภคตัดสินใจงายขึ้น ซ่ึงอาจทําให
ผูบริโภคเลือกแตกตางได 
 5.  พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post purchase behavior) ในขั้นนี้ผูบริโภคจะเปรียบเทียบคุณ
คาท่ีไดรับจริง จากการบริโภคหรือใชผลิตภัณฑกับความคาดหวัง ถาคุณคาท่ีไดรับจริงสูงกวาความ
คาดหวัง ผูบริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจ แตถาคุณคาท่ีไดรับจริงต่ํากวาความคาดหวัง แสดงวาผูบริโภค
ไมพึงพอใจในผลิตภัณฑ 
  พฤติกรรมภายหลังการซ้ือท่ีนักการตลาดจะตองติดตาม และใหความสนใจ สามารถแบง
ออกไดเปน 3 กรณี ดังนี้ 
  5.1  ความพึงพอใจภายหลังการซ้ือ (Post purchase satisfaction) เปนระดับความพึงพอใจ
ของผูบริโภคภายหลังจากท่ีไดซ้ือสินคาไปแลว ซ่ึงอาจแบงไดหลายระดับ เชน พึงพอใจอยางมาก รูสึก
เฉยๆ หรือรูสึกไมพอใจ ความพึงพอใจของผูบริโภคจะมีความสัมพันธกับความคาดหวังของผูบริโภค 
และคุณคาท่ีไดรับจริงกลาวคือ ถาคุณคาท่ีไดรับจริงต่ํากวาท่ีผูบริโภคคาดหวังไว ผูบริโภคจะไมพอใจ 
เทากับท่ีคาดหวังไว ถาคุณคาท่ีไดรับจริง ผูบริโภคจะรูสึกพอใจ และถาคุณคาท่ีไดสูงกวาความคาดหวัง 
ผูบริโภคจะรูสึกพอใจมาก/ช่ืนชมยินดี ผลทําใหผูบริโภคกลับมาซ้ือผลิตภัณฑนั้นอีกครั้ง หรือบอกตอ
ผูอ่ืนเกี่ยวกับความพอใจและไมพอใจของตนท่ีมีตอผลิตภัณฑนั้น ซ่ึงระดับความพึงพอใจของผูบรโิภคท่ี
เกิดขึ้นภายหลังจาก 
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   การซ้ือสินคาหรือบริการไปนั้นสามารถสรุปไดดังนี ้
   1) คุณคาท่ีรับรูจริง (Perceived value)<ความคาดหวังของผูบริโภค (Expectation)        
ผูบริโภค  ไมพึงพอใจ (Dissatisfied) 

   2) คุณคาท่ีรับรูจริง (Perceived  value)=ความคาดหวังของผูบริโภค(Expectation)        
ผูบริโภค   พึงพอใจ (satisfied) 

   3) คุณคาท่ีรับรูจริง(Perceived  value)>ความคาดหวังของผูบริโภค(Expectation)  
ผูบริโภค  พอใจมาก/ช่ืนชมยินดี (Delighted) 

   ลูกคาจะกําหนดความคาดหวังโดยมีพ้ืนฐานจากขอมูลท่ีไดรับจากผูขายสินคา เพ่ือน
หรือคนใกลชิดและแหลงขอมูลอ่ืนๆ ยิ่งมีความแตกตางระหวางส่ิงท่ีคาดหวังและประสิทธิภาพมาก
เทาใดก็จะทําใหผูบรโิภครูสึกไมพอใจมากขึ้นเทานั้น จะเห็นไดวาการท่ีจะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
ภายหลังการซ้ือสินคาไดนั้น ผูขายควรจะกลาวอางถึงประสิทธิภาพท่ีแทจริงของสินคานั้น โดยไมควร
กลาวอางเกินความเปนจริง 
  5.2  การปฏิบัติภายหลังการซ้ือ (Post purchase action) ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ จะมีผลตอผูบริโภค ถาผูบริโภครูสึกพึงพอใจจะมีแนวโนมวากลับมาซ้ือผลิตภัณฑนั้นอีกครั้ง 
ในทางตรงขามถาผูบริโภครูสึกไมพึงพอใจก็อาจเลิกใชหรือคืนผลิตภัณฑ อาจบอกตอในทางลบ หรือมี
การรองเรียนผานทางส่ือมวลชน หรืออาจถึงขั้นฟองรองเรียกคาเสียหายจากบริษัทก็เปนได  
 พฤติกรรมการใชและการกําจัดภายหลังการซ้ือ (Post purchase use and disposal) เปนหนาท่ี
ของนักการตลาดท่ีจะตองคอยติดตามวาผูบริโภคใชและกําจัดสินคานั้นอยางไร ถาผูบริโภคเก็บ
ผลิตภัณฑนั้นโดยไมใช ก็อาจเปนไปไดวาผลิตภัณฑนั้นไมเปนท่ีพึงพอใจ ทําใหการบอกตอไมเปนผล 
แตถาผูบริโภคขายหรือแลกเปล่ียนผลิตภัณฑระหวางกันจะมีผลทําใหยอดผลิตภัณฑใหมลดลง และถา
ผูบริโภคขายท้ิงผลิตภัณฑ นักการตลาดจําเปนท่ีจะตองรูวาผูบริโภคทําลายผลิตภัณฑนั้นอยางไร เนื่องจาก
ผลิตภณัฑบางชนิดอาจเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม 
 
5. ประวัติความเปนมาของไอศกรีมแดร่ีควีน 
 กวา 60 ปมาแลว ท่ีคนอเมริกันหลงใหลในสินคาแสนอรอยของแดรี่ควีน นับแตรานแดรี่ควีน 
รานแรกเปดท่ีเมือง โจเล็ท มลรัฐ อิลินอย ประเทศอเมริกาในป 1940 โดยเจ เอฟ แมคคูลูจ เขาพบวา
ไอศกรีมจะมีรสชาติอรอยขึ้นถาทําใหนุม โดยการผลิตใหมสดจากเครื่อง ไมแข็งเหมือนไอศกรีมแชแข็ง
ท่ัวไป และจากลักษณอันโดดเดน ไอศกรีมโคนบอลกลม หัวรูปตัวดี ทําใหแดรี่ ควีนมีเอกลักษณพิเศษท่ี
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ไมเหมือนใคร เจ เอฟ แมคคูลูจ ไดรับการขนานนามวาเปน “ราชินีของธุรกิจผลิตภัณฑนม” ซ่ึงเปนท่ีมา
ของ Dairy Queen  
 สินคาของแดรี่ควีนเปนผลิตภัณฑนมกึ่งแชแข็ง ประกอบดวย นม ครีม น้ําตาลออย วานิลลา และ
ผงรักษาสภาพ ซ่ึงมาถึงท่ีรานในลักษณะของเหลวคลายนม เรียกวา มิกซ เม่ือนํามาใสเครื่องทําไอศกรีม
เพ่ือ ทําใหเปนผลิตภัณฑกึ่งแชแข็ง สินคาของแดรี่ควีน มีไขมันเนยเพียง 5% เม่ือเปรียบเทียบกับ
ไอศกรีมท่ัวไปซ่ึงมีถึง 10% ดังนั้น ไอศกรีมของแดรี่ ควีน จะมีจํานวนแคลอรี่ท่ีนอยกวาไอศกรีมท่ัวไป 
อีกส่ิงหนึ่งท่ีทําให ผลิตภัณฑของแดรี่ ควีน แตกตาง คือการท่ีบรรจุอากาศเขาไปนอยกวาไอศกรีมท่ัวไป
ถึงครึ่งหนึ่ง ทําใหซอฟเสริฟของแดรี่ ควีน มีรสชาติอรอยกวา และเปนผลิตภัณฑ จากธรรมชาติท่ีแทจริง  
 ปจจุบันแดรี่ควีนเปนเฟรนไซสไอศกรีมท่ีใหญท่ีสุดในโลก มีรานแดรี่ควีนมากกวา 6,000 
แหงท้ังในสหรัฐอเมริกา คานาดา ยุโรป อเมริกากลาง ตะวันออกไกล ตะวันออกกลาง และแถบเอเซีย 
สํานักงานใหญของแดรี่ ควีน ตั้งอยูท่ีเมือง มินิอาโปลิส มลรัฐมินิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 Minor Food Group ผูนําดานฟาสตฟูดในประเทศไทย ไดซ้ือลิขสิทธ์ิ เพ่ือเปดกิจการรานแดรี่ค
วีนรานแรกท่ี เซ็นทรัลลาดพราว เม่ือเดือนมิถุนายน ในป 1996 นับจากวันนั้นถึงวันนี้ แดรี่ควีนมีการ
ขยายตัวอยางรวดเร็วถึง 300 สาขา (ป 2012) ซ่ึงสูงสุดในประวัติศาสตรของแดรี่ ควีน ท่ัวโลก  
แดรี่ ควีน ในประเทศไทยไดกาวขึ้นตูตําแหนงผูนําตลาดไอศกรีม ซอฟเสิรฟ ดวยสวนแบงทางการตลาด
มากกวา 80% ดวยผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ และมีเอกลักษณ อยางไอศกรีมบลิซซารด ท่ีจะเสิรฟ ไอศกรีม 
ดวยการคว่ําถวยลง และผลิตภัณฑตัวอ่ืนอีกมากมาย อาทิ ไอศกรีมโคน ซันเด มูลาเตและไอศกรีมเคก 
แดรี่ ควีน เริ่มจําหนายไอศกรีมเคก ป 2008 โดยแบงประเภทของสินคาออก ตามตารางรายละเอียดสินคา 
ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือสินคา สินคา รายละเอียด

HAPPY BIRHTDAY
แอปป เบริดเดย

RAIN BOW
เรน โบว

LOVE BEAR
เลิฟ แบร

COOL PIZZA
คูล พิซซา

เนื้อไอศกรีม ซอฟเสิรฟลวน ๆ ถึง 2 รสชาติช็อกโกแลต
เขมขนและวานิลลา พรอมสอดไสความกรุบกรอบดวย

คุกก้ี ผสมช็อกโกแลต ไม หุมครีม พรอมตกแตงดวย
เจล หรือตุกตาน้ําตาล

ดีคิว เคก 
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ช่ือสินคา สินคา รายละเอียด

OREO Blizzard 
โอรีโอ  บลิซซารด

Extreme Blizzard
เอก็ซตรีม บลิซซารด

OREO
โอรีโอ

KITKAT
คิทแคท

SWEET CHOCOLATE 
สวีท ช็อกโกแลต

HAPPY SQUARE 
แฮปป  สแควร

บลิซซารด เคก 

เน้ือไอศกรีมเคก เปน บลิซซารดสูตรเฉพาะของ แดรี่ 
ควีน เพ่ิมความกรอบดวยคุกกิ้และช็อกโกแลตช้ันดี 
ปดทายความอรอยดวยไอศกรีม ซอฟเสิรฟวานิลลา 

หรือ ช็อกโกแลต

เน้ือไอศกรีม ซอฟเสิรฟลวน ๆ  ถึง 2 รสชาติซ็อกโกแล
ตเขมขนและวานิลลา พรอมสอดไสความกรุบกรอบ

ดวยคุกกี้ ผสมช็อกโกแลต   หุมครีม พรอมตกแตงดวย
 คุกกี้ และแคนด้ี

เด็คคอเรช่ัน เคก 
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ภาพประกอบ 10 ไอศกรีมเคก แดรีค่วีน 
 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 พรพิมล ศุภชัยสมานพันธ (2548) ศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติสวนประสมทางการตลาดและความ
จงรักภักดีตอตราสินคาท่ีมีผลตอแนวโนมการบริโภคไอศกรีมแดรี่ควีน ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคไอศกรีมแดรี่ ควีน สวนใหญเปนหญิง อายุ 16- 23 ป ความถ่ีในการ
บริโภค 3 ครั้งตอเดือน ปจจัยจูงใจในการมารับประทานไอศกรีมแดรี่ ควีนทางดานรสชาติถูกใจ ชวงวัน

 
ช่ือสินคา สินคา รายละเอียด

Sweet Heart
สวีท ฮารท

 
Be Love

บเีลิฟ

PRINCESS
เจาหญิง

POOH
พูหและผองเพื่อน

MICKEY
มิกกี้ เมาส

เน้ือไอศกรีม ซอฟเสิรฟลวน ๆ  ถึง 2 รสชาติ
ช็อกโกแลตเขมขนและวานิลลา พรอมสอดไสความ

กรุบกรอบดวยคุกกี้ ผสมช็อกโกแลต 
 พรอมตกแตงดวย แผน วาฟเฟล หนาดิสนีย

ดิสนีย เคก 

ฮารท เด็คคอเรช่ัน เคก 

เคกรูปหัวใจ เน้ือดานในเปนไอศกรีม ซอฟเสิรฟลวน ๆ  
ถึง 2 รสชาติซ็อกโกแลตเขมขนและวานิลลา พรอม

สอดไสความกรุบกรอบดวยคุกกี้ ผสมช็อกโกแลต   หุม
ครีม พรอมตกแตงดวย  คุกกี้ และแคนด้ี
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ในการซ้ือไอศกรีมแดรี่ ควีนมากท่ีสุด คือ วันศุกร, วันเสาร, วันอาทิตย ดานทัศนคติของผูบริโภค
เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับดี และเม่ือพิจารณารายดานพบวา กลุมตัวอยางมี
ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและดานบริการ ดานราคา ดานทําเลท่ีตั้ง ดานการ
สงเสริมการขายและการโฆษณา โดยรวมอยูในระดับดี และมีแนวโนมการบริโภคซํ้าไอศกรีมแดรี่ ควีน 
ของผูบริโภคโดยรวม กลุมตัวอยางมีแนวโนมการบริโภคเพ่ิมมาก เพราะผูบริโภคมีทัศนคติดานสวน
ประสมทางการตลาดโดยรวมดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดานทําเลท่ีตั้ง ดานสงเสริมการขาย
และการโฆษณาอยูในระดับดี จึงสงผลใหผูบริโภคมีแนวโนมบริโภคซํ้าเพ่ิมมาก 
 เกษรา แซตั้ง (2549) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาไอศกรีม 
SWENSEN’S TAKE HOME รานคาปลีกของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคมี
รูปแบบการดําเนินชีวิตโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กิจกรรมท่ีทําในยามวาง 
อยูในระดับปานกลาง สวนดานความสนใจและความคิดเห็น อยูในระดับมาก ผูบริโภคเห็นความสําคัญ
ของปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก โดยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก สวนผูบริโภคมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ไอศกรีมโดยรวมอยูในระดับมาก สวนใหญซ้ือขนาด 100 กริม โดยซ้ือท่ีทอป ซุปเปอรมารเก็ต มีบุคคล
ท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือคือ บุคคลใกลชิด เชน พอ แม พ่ีนอง คูสมรส มักจะซ้ือเนือ่งจากโอกาสปกติ โดยซ้ือ 
2 ครั้งตอเดือน ในขนาด 100 กรัม ประมาณ 1 กลอง สวนขนาด 500 กรัม ประมาณ 1 กลอง มีงบประมาณ
ในการซ้ือประมาณ 100-200 บาท 
 ผูบริโภคท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซ้ือไอศกรีม 
Swensen’s Take Home ดานความถ่ีในการซ้ือ และดานงบประมาณในการซ้ือแตกตางกัน และผูบริโภค
ท่ีมีระดับการศึกษา แตกตางกันมีพฤติกรรมการซ้ือไอศกรีม Swensen’s Take Home ดานความถ่ีในการ
ซ้ือ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนสถานภาพสมรสนั้นไมเปนปจจัยท่ีทําให
ผูบริโภคมีพฤติกรรมตางกัน 
 สําหรับปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมและความคิดเห็นมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับพฤติกรรมการซ้ือไอศกรีม Swensen’s Take Home ของผูบริโภคในดานงบประมาณการซ้ือ
ในระดับต่ํา ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรม
การซ้ือไอศกรีม Swensen’s Take Home ของผูบริโภคในดานความถ่ีในการซ้ืออยูในระดับต่ําอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนปจจัยสวนประสมการตลาดท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขาย มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
พฤติกรรมการซ้ือไอศกรีม Swensen’s Take Home ของผูบริโภคในดานความถ่ีในการซ้ือในระดับต่ํา 
และปจจัยสวนประสมทางการตลาดเฉพาะดานการสงเสริมการตลาดเทานั้นท่ีมีความสัมพันธในทิศทาง
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เดียวกันในระดับต่ํากับพฤติกรรมการซ้ือไอศกรีม Swensen’s Take Home ของผูบริโภคในดาน
งบประมาณการซ้ืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 วิรัตน ศรีรัชตระกูล (2549) ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมในรานไอศกรีมของ
ผูบริโภค ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูตอบแบบสอบถามชอบรับประทานไอศกรีมนม โดย
ไอศกรีมรสเดียวท่ีชอบมากท่ีสุด คือ รสช็อคโกแลต สวนไอศกรีมรสผสมท่ีชอบมากท่ีสุดคือ รสช็อคโก
แลตชิพ สาเหตุท่ีไปรานไอศกรีมเนื่องจากตองการหาท่ีนั่งพักผอน อานหนังสือ โดยผูตัดสินใจเลือกราน
ไอศกรีมมักตัดสินใจดวยตนเอง และไปรานไอศกรีมเปนปกติ ไมมีโอกาสพิเศษ นิยมรับประทาน
ไอศกรีมในชวงเวลา 13.01-19.00 น. สวนใหญไปรานไอศกรีมพรีเม่ียม และหาขอมูลรานไอศกรีมจาก
การชมโทรทัศน และแผนพับโฆษณา นิยมไปรานไอศกรีมเฉล่ีย 2-3 ครั้งตอเดือน เสียคาใชจายครั้งละ 
51-150 บาท โดยการไปทานไอศกรีมในรานไอศกรีม นิยมไปดวยกัน 2 คน โดยปจจัยยอยของสวน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการบริโภคไอศกรีมในรานไอศกรีม ท่ีมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญ
สูงสุด ไดแก ดานผลิตภัณฑ คือสินคามีรสชาติอรอย ดานราคาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย คือท่ีตั้งของรานสะดวกตอการเดินทาง ดานการสงเสริมการตลาดคือ การมี
สวนลด ดานกระบวนการคือ กระบวนการในการใหบริการท่ีรวดเร็วและถูกตอง ดานบุคลากร คือ
มารยาท และความสุภาพ และดานกายภาพคือ บริเวณรานสะอาด 
 สิริพันธ อานันทนะสุวงศ (2549) ศึกษาวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบพฤติกรรมและแนวโนมการ
บริโภคไอศกรีมท่ีรานสเวนเซนสและบาสกิ้น รอบบ้ินส ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมท่ีรานสเวนเซนส ผูบริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับดีทางปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ดานสถานท่ี ดานการสงเสริมการขาย และดานพนักงานบริการ สวนดานราคาผูบริโภคมี
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง และท่ีรานบาสกิ้น รอบบ้ินส ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับดี ในดาน
ผลิตภัณฑ ดานสถานท่ี และดานพนักงานบริการ สวนดานราคา และดานการสงเสริมการขาย อยูใน
ระดับปานกลาง รานสเวนเซนส ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธในระดับต่ํามากกับพฤติกรรมการ
บริโภคไอศกรีมดานจํานวนเงินท่ีใชจายตอครั้ง สวนรานบาสกิ้น รอบบ้ินส ดานผลิตภัณฑมี
ความสัมพันธในระดับต่ํามากตอพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมท่ีรานดานความถ่ี และดานจํานวนเงินท่ี
ใชจายตอครั้ง 
 ท่ีรานสเวนเซนส ในปจจัยดานราคา ดานสถานท่ี ดานการสงเสริมการขาย และดานพนักงาน
บริการ มีความสัมพันธในระดับต่ํากับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมท่ีราน ดานความถ่ีการใชบริการท่ี
ราน ในขณะท่ีรานบาสกิ้น รอบบ้ินส ปจจัยดานราคา สถานท่ี การสงเสริมการขาย และพนักงานบริการ 
มีความสัมพันธในระดับต่ําตอพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมท่ีรานดานความถ่ีการมีใชบริการท่ีราน 
และจํานวนเงินท่ีใชจายตอครั้ง ปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ี การสงเสริมการตลาด และพนักงาน
บริการของไอศกรีมสเวนเซนสแตกตางจากบาสกิ้น รอบบ้ินสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพฤติกรรม
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การบริโภคไอศกรีมท่ีรานสเวนเซนสแตกตางจากบาสกิ้น รอบบ้ินส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยท่ีรานส
เวนเซนส ผูบริโภคชอบรับประทานไอศกรีมรสช็อคโกแล็ตชิพ มากท่ีสุด ผูบริโภคมาใชบริการท่ีรานใน
รอบ 3 เดือนโดยเฉล่ียเปนประจําประมาณ 3 ครั้ง และมีคาใชจายโดยเฉล่ียประมาณ 185 บาท สวนราน
บาสกิ้น รอบบ้ินส ผูบริโภคชอบรับประทานไอศกรีมรสช็อคโกแล็ตมากท่ีสุด ผูบริโภคมาใชบริการท่ี
รานในรอบ 3 เดือนโดยเฉล่ียเปนประจําประมาณ 1.5 ครั้งและมีคาใชจายโดยเฉล่ียประมาณ 167 บาท 
 อมรรัตน พินัยกุล (2549) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีในตราสินคา
ไอศกรีม Swensen’s ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคมีทัศนคติดาน
สวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับดี เม่ือพิจารณารายดานพบวา ผลิตภัณฑและบริการ 
สถานท่ี/ทําเลท่ีตั้ง ผูบริโภคมีทัศนคติดีมาก สวนราคาของผลิตภัณฑและการสงเสริมการตลาด ผูบริโภค
มีทัศนคติดี ผูบริโภคมีความจงรักภักดีในตราสินคาไอศกรีม Swensen’s โดยรวมสูง ผูบริโภคท่ีมีเพศ
แตกตางกันมีความจงรักภักดีในตราสินคาไอศกรีม Swensen’s ไมแตกตางกัน ผูบริโภคท่ีมีอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีความจงรักภักดีในตราสินคาไอศกรีม Swensen’s 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับความ
จงรักภักดีในตราสินคาไอศกรีม Swensen’s อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณารายดาน
พบวา ผลิตภัณฑและบริการ ราคาของผลิตภัณฑ และการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับความ
จงรักภักดีในตราสินคาไอศกรีม Swensen’s โดยรวมในระดับปานกลาง สวนสถานท่ี/ทําเลท่ีตั้งมี
ความสัมพันธกับความจงรักภักดีในตราสินคาไอศกรีม Swensen’s โดยรวมในระดับนอย 
 วลัยรัตน วิพุฑฒิกุลวาทย (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค
ไอศกรีมซอฟทเสรฟ รานเคเอฟในจังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคมีทัศนคติดานสวนประสม 
ทางการตลาดโดยรวมของไอศกรีมซอฟทเสิรฟรานเคเอฟซีในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ผูบริโภคมีทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดของไอศกรีมซอฟทเสิรฟรานเคเอฟซี อยูในระดบัด ี
คือ ดานราคา รองลงมาคือ ดานพนักงาน ดานกระบวนการ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด และผูบริโภคมีทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดของไอศกรีมซอฟทเสิรฟรานเค
เอฟซีระดับปานกลาง คือ ดานส่ิงอํานวยความสะดวกภายในราน และดานผลิตภัณฑ ผูบริโภค
รับประทานไอศกรีมซอฟทเสิรฟรานเคเอฟซี เฉล่ียประมาณ 2 ครั้ง/เดือน คาใชจายเฉล่ีย 14.52 บาท/ครั้ง 
ผูบริโภคชอบไอศกรีมซอฟทเสิรฟรานเคเอฟซี ลําดับท่ี 1 คือ สตรอเบอรรี่ซันเด ลําดับท่ี 2 คือ สปนนี่โอเร
โอ ลําดับท่ี 3 คือ โคนดิปเรนโบว โดยซ้ือในวันธรรมดา (จันทร - ศุกร) ในเวลา 14.01 - 16.00 น. บุคคล
ท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือ คือ ตัวเอง สําหรับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคไอศกรีมซอฟทเสิรฟ
รานเคเอฟซีในจังหวัดสระบุรี อยูในระดับไมแนใจ ดานการซ้ือไอศกรีมซอฟทเสิรฟรานเคเอฟซีตอไป 
ในระดับคอนขางจะซ้ือ การซ้ือไอศกรีมซอฟทเสิรฟรานเคเอฟซีในอนาคต อยูในระดับปานกลาง และ
การจะแนะนําใหผูอ่ืนมาซ้ือไอศกรีมซอฟทเสิรฟรานเคเอฟซี อยูในระดับไมแนใจ 
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 จากการศึกษาทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ พอสรุปไดดังนี ้
 1.  ดานประชากรศาสตร สรุปไดวา การแบงสวนตลาดตามตัวแปรดานประชากรศาสตร 
(Demographic segmentation) โดยขอมูลดานประชากรศาสตรท่ีจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอ
การกําหนดตลาดเปาหมาย รวมท้ังงายตอการวัดมากกวาตัวแปรอ่ืน ประกอบดวย เพศ อายุ วงจรชีวิต
ครอบครัว รายได การศึกษา และอาชีพ ดังแนวคิดของนักวิชาการหลายทานไดศึกษาไว ไดแก พรทิพย 
วรกิจโภคาทร (2535) ปรมะ สตะเวทิน (2533) และ DeFleur (1996) รวมท้ัง ปณิศา ลัญชานนท (2548: 
113-114) 
 2.  สวนประสมทางการตลาด สรุปไดวา สวนประสมการตลาดสําหรับสินคาบริการ มี 7 
องคประกอบ หรือ 7P’s ตามแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) ไดกลาววา ธุรกิจท่ี
ใหบริการจะใชสวนประสมการตลาด (Marketing mix) หรือ 7P’s (seven mix) ไดแก ดานผลิตภัณฑ
และบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลหรือพนักงาน 
ดานภาพลักษณของสินคาและบริการ และดานกระบวนการ โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนํามาใชเปน
ตัวแปรสําหรับการวิจัย 
 3.  การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคนั้น มาจากแนวคิดของ Schifman & Kanuk (1994) ท่ีกลาววา 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค เปนขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากสองทางเลือกขึ้นไป 
โดยผูบริโภคจะพิจารณาในสวนท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจ ท้ังดานจิตใจ (ความรูสึกนึกคิด) 
และพฤติกรรมทางกายภาพ โดยพฤติกรรมทางดานจิตใจ เปนการซ้ือตามบุคคลอ่ืนท่ีผูบริโภคนํามา
พิจารณาประกอบการตัดสินใจ และพฤติกรรมทางกายภาพ เกิดขึ้นหลังจากท่ีไดคนหาขอมูลแลว 
ผูบริโภคจะตองประเมินทางเลือกตางๆ ท่ีเปนไปไดกอนการตัดสินใจ ในขั้นนี้ผูบริโภคตองกําหนด
เกณฑการพิจารณาท่ีจะใชสําหรับการประเมินผล เชน ราคา ความคงทน หรือคุณสมบัติของสินคา เปน
ตน แลวนําการรับรูมาจัดระเบียบ และตีความโดยใชประสาทสัมผัส ท้ัง 5 ไดแก ไดเห็น ไดกล่ิน ไดยิน 
ไดรสชาติ และไดรูสึก มาใชเปนกระบวนการตัดสินใจซ้ือเพ่ือนํามาใชเปนทางเลือก  
 นอกจากนี้จากผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของ พอกลาวไดวา มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับทัศนคติ ความภักดีตอ
ตราสินคา และพฤติกรรมผูบริโภค และมีการศึกษาถึงสวนประสมทางการตลาด ซ่ึงในงานวิจัยเหลานีไ้ด
มีตัวแปรท่ีผูวิจัยนํามาศึกษา ไดแก สวนประสมทางการตลาด 7P’s ดังงานวิจัยของวิรัตน ศรีรัชตระกูล 
(2549) สิริพันธ อานันทนะสุวงศ (2549) และวลัยรัตน วิพุฑฒิกุลวาทย (2550) แตไมมีงานวิจัยท่ีศึกษา
เกี่ยวกับการตัดสินใจของผูบริโภค ดังนั้น เม่ือพิจารณาถึงพฤติกรรมผูบริโภคจะพบวา มีการตัดสินใจซ้ือ
ของผูบริโภคอยูในพฤติกรรมผูบริโภค ซ่ึงแตกตางจากการวิจัยครั้งนี้ ท่ีผูวิจัยไดมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี ่ควีน 
 
 



บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวจิัยเรื่อง  สวนประสมทางการตลาดบรกิาร  ท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีม
เคก แดรีค่วนี  ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูวจิยักําหนดวิธีดําเนินการวจิัยดังนี ้
 1.  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.  การสรางและทดสอบเครื่องมือ 
 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรคือ ผูบริโภคท้ังชายและหญิงท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน 
 กลุมตัวอยางคือ ผูบริโภคท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากไมทราบจํานวนท่ีแนนอน จึงทําการกําหนดตัวอยางโดยใชตารางขนาดกลุมตัวอยางของ ยามา
เน (Yamane, 1973)  ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95%  ระดับความคลาดเคล่ือน  5% ดังตาราง 3 
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ตาราง 3 จํานวนประชากรและกลุมตวัอยางของ ทาโร ยามาเน ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
 

ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีระดับความคลาดเคล่ือน (e)  ขนาด
ประชากร  ± 1%  ± 2%  ± 3%  ± 4%  ± 5%  ± 10%  

500  * * *  222  83  
1,000  * * * 385  286  91  
1,500  * * 638  441  316  94  
2,000  * * 714  476  333  95  
2,500  * 1,250  769  500  345  96  
3,000  * 1,364  811  517  353  97  
3,500  * 1,458  843  530  359  97  
4,000  * 1,538  870  541  364  98  
4,500  * 1,607  891  549  367  98  
5,000  * 1,667  909  556  370  98  
6,000  * 1,765  938  566  375  98  
7,000  * 1,842  959  574  378  99  
8,000  * 1,905  976  580  381  99  
9,000  * 1,957  989  584  383  99  
10,000  5,000  2,000  1,000  588  385  99  
15,000  6,000  2,143  1,034  600  390  99  
20,000  6,667  2,222  1,053  606  392  100  
25,000  7,143  2,273  1,064  610  394  100  
50,000  8,333  2,381  1,087  617  397  100  
100,000  9,091  2,439  1,099  621  398  100  

∞  10,000  2,500  1,111  625  400  100  
 
 ท่ีมา : พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ.  (2547).  ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร.  หนา 119. 
 
 เม่ือพิจารณาจากตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ท่ีระดับความเช่ือม่ัน  95% ท่ีความคลาด
เคล่ือน  5% ณ ตําแหนงของขนาดประชากรท่ีไมสามารถคํานวณคาได หรือท่ี   จะพบวา กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งมีจํานวน 400 คน 
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 วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือกลุมผูบริโภคท่ีเคยซ้ือและมาซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน  ใน
กลุมเทพมหานคร  จํานวน 400 คน  ผูวิจัยทําการสุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอนดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  (purposive sampling random) โดยกําหนด
พ้ืนท่ีในการเก็บรวบรวมขอมูลกับรานคาท่ีมีตราสัญลักษณ “แดรี่ควีน” มียอดขายไอศกรีมเคกท่ีดี  และ
ตั้งอยูในหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก   (ฝายขาย, บริษัทไมเนอรดีคิว จํากัด  2555)   
  1.1  หางสรรพสินคาโลตัส สาขาออนนุช   
  1.2  หางสรรพสินคาเดอะมอลล  สาขาทาพระ   
  1.3  หางสรรพสินคาเซ็นทรัล  สาขาลาดพราว   
  1.4  หางสรรพสินคาบ๊ิกซี   สาขาสุวินทรวงศ   
  1.5  หางสรรพสินคาซีคอนสแควร  สาขาศรีนครินทร 
 ขั้นตอนท่ี 2   ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชโควตา (quota sampling) จากกลุมตัวอยางท้ังหมด 
จํานวน 400 ตัวอยาง  สามารถแบงสัดสวนท้ังหมด  5  หางสรรพสินคา ในจํานวนเทาๆ กัน หางละ  80 
ตัวอยาง 
 ขั้นตอนท่ี 3   ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling random) โดยการ
สอบถามเจาะจงลูกคาท่ีเคยซ้ือและมาซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน  
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนแบบสอบถาม  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
สถานภาพการสมรส  รายได  และอาชีพ เปนแบบสอบถามปลายปด (closed ended question)  โดยให
ผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงขอเดียว 
 ขอท่ี 1.  เพศเปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale ) ใหเลือกดังนี้  
   1.1  ชาย    
   1.2  หญิง 
 ขอท่ี 2.  อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ใหเลือกดังนี้  
     2.1  นอยกวาหรือเทากับ 20 ป  
    2.2  อายุ  21-30  ป   
   2.3  อายุ  31-40  ป   
   2.4  มากกวา 40 ป 
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 ขอท่ี 3.  ระดับการศึกษาเปนการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ  (Ordinal Scale) ใหเลือกดังนี ้
   3.1.  ต่ํากวาปริญญาตรี   
   3.2  ปริญญาตรี 
   3.3  สูงกวาปริญญาตรี 
 ขอท่ี 4. สถานภาพการสมรสเปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ(Nominal Scale)ให
เลือกดังนี ้
   4.1  โสด     
   4.2  สมรส/อยูดวยกัน 
   4.3  หมาย/หยา/แยกกันอยู 
 ขอท่ี 5.  อาชีพ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale ) ใหเลือกดังนี ้
   5.1  ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
   5.2  พนักงานบริษัทเอกชน 
   5.3  ธุรกิจสวนตัว    
   5.4  นักเรียน / นักศึกษา 
   5.5  อ่ืนๆ ระบุ..................................................................................   
 ขอท่ี 6.  รายไดตอเดือน  เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Ordinal Scale)ใหเลือก
ดังนี้ 
   6.1  นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท    
   6.2  10,001-20,000 บาท 
   6.3  20,001-30,000 บาท 
   6.4  มากกวา  30,001  บาท   
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาด
ราน  แดรี่ควีนและไอศกรีมเคก ไดแก  ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย  ดานการ
สงเสริมการตลาด  ดานบุคคลหรือพนักงานขององคกร  ดานภาพลักษณของสินคาและบริการ และดาน
กระบวนการ  แบบสอบถามเปนแบบมาตรวัดแบบ Likert Scale จํานวน 27 ขอ 
การใหคะแนนตามมาตรวัด ผูวจิัยแบงการใหคะแนนดังนี ้
 ให   5 คะแนนหมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 
 ให   4 คะแนนหมายถึง เห็นดวย 
 ให   3 คะแนนหมายถึง ไมแนใจ 
 ให   2 คะแนนหมายถึง ไมเห็นดวย 
 ให   1 คะแนนหมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
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 ผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามท่ีใชนี้  ใชเกณฑเฉล่ียผล  5  ระดับ ดังนี้ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน. 
2548: 193-194)  ดังนี ้
 
 คาสูงสุด – คาต่ําสุด  
 

ความกวางของอันตรภาคช้ัน  = 
จํานวนช้ัน  

 5 – 1 
 

= 
5 

=  0.8 

 
 ดังนั้นเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียมีดังนี ้
 คาเฉล่ียระหวาง 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นเกีย่วกับสวนประสมการตลาดบริการใน
ระดับดีมาก 
 คาเฉล่ียระหวาง 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นเกีย่วกับสวนประสมการตลาดบริการใน
ระดับดี  
 คาเฉล่ียระหวาง 2.61-3.40 หมายถึง มีความคดิเห็นเกีย่วกับสวนประสมการตลาดบริการใน
ระดับปานกลาง 
 คาเฉล่ียระหวาง 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นเกีย่วกับสวนประสมการตลาดบริการใน
ระดับนอย 
 คาเฉล่ียระหวาง 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นเกีย่วกับสวนประสมการตลาดบริการใน
ระดับนอยท่ีสุด 
 
 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  แบบสอบถามเปนแบบมาตรวัดแบบ Likert Scale จํานวน 10 ขอ 
การใหคะแนนตามมาตรวัด ผูวจิัยแบงการใหคะแนน  ดังนี ้
 ให  5 คะแนนหมายถึง มีระดับการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุด 
 ให  4 คะแนนหมายถึง มีระดับการตัดสินใจในระดับมาก 
 ให  3 คะแนนหมายถึง มีระดับการตัดสินใจในระดับปานกลาง 
 ให  2 คะแนนหมายถึง มีระดับการตัดสินใจในระดับนอย 
 ให   1 คะแนนหมายถึง มีระดับการตัดสินใจในระดับนอยท่ีสุด 
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 ผลการวิจัยของแบบสอบถามท่ีใชนี้  มีเกณฑเฉล่ียผล  5  ระดับ ดังนี้ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน. 
2548: 193-194)  ดังนี ้
 
 คาสูงสุด – คาต่ําสุด  
 

ความกวางของอันตรภาคช้ัน  = 
จํานวนช้ัน  

 5 – 1 
 

= 
5 

=  0.8 

 

 ดังนั้นเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียมีดังนี ้
 คาเฉล่ียระหวาง 4.21-5.00  หมายถึง มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 
 คาเฉล่ียระหวาง 3.41-4.20  หมายถึง มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับ มาก 
 คาเฉล่ียระหวาง 2.61-3.40  หมายถึง มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับ ปานกลาง 
 คาเฉล่ียระหวาง 1.81-2.60  หมายถึง มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับ นอย 
 คาเฉล่ียระหวาง 4.21-5.00  หมายถึง มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 
 
การสรางและทดสอบเคร่ืองมือ 
 แบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมีวิธีการสรางและทดสอบเครื่องมือ ดังนี ้
 1.  ศึกษารวบรวมแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการ
กําหนดวัตถุประสงคการวจิัย  สรางขอคําถาม และอางอิงผลท่ีไดจากการวจิัยครั้งนี ้
 2.  สรางแบบสอบถาม แลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญ ตรวจสอบความถูกตอง
ของเนื้อหา และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม 
 3.  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองความเช่ือม่ัน  โดยนําไปทดสอบ (try out) กับ
ผูบริโภคท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน  เพ่ือนําผลไปหาความเช่ือม่ัน (reliability)  โดยใชสูตรหา
คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (- coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และพิจารณาขอคําถามท่ีมีคาตั้งแต 
0.70 ขึ้นไปมาใช (Fraenkel, Jack R. and Wallen Norman E.  2006: 161) 
  3.1 คําถามเกี่ยวกับ สวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ไดควม 
เช่ือม่ันดังนี ้
   ดานผลิตภัณฑ  คา  เทากับ      = .885 
   ดานราคา คา  เทากับ       = .884 
   ดานชองทางการจัดจําหนาย คา   เทากับ    = .885 
   ดานการสงเสริมการขาย คา  เทากับ   = .885 
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   ดานบุคคล หรือ พนักงานขององคกร  คา  เทากับ  = .887 
   ดานภาพลักษณของสินคาและบรกิาร  คา  เทากับ = .892 
   ดานกระบวนการ คา  เทากับ      = .892 
   ดานการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรีค่วนีคา  เทากับ =  .774 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research)  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสวน
ประสมทางการตลาดบริการและการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี ้
 1.  ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) เปนขอมูลท่ีผูวิจัยไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถามของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยซ้ือและมาซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน  จํานวน 
400 คน  ซ่ึงผูวิจัย เก็บรวบรวมจากรานแดรี่ควีนในหางสรรพสินคา จํานวน  5  หาง  ไดแก 
หางสรรพสินคาโลตัส สาขาออนนุช   หางสรรพสินคาเดอะมอลล  สาขาทาพระ   หางสรรพสินคาเซ็นทรัล  
สาขาลาดพราว   หางสรรพสินคาบ๊ิกซี   สาขาสุวินทรวงศ  และหางสรรพสินคาซีคอนสแควร  สาขาศรี
นครินทร 
 2.  ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) เปนขอมูลท่ีไดจากเก็บรวบรวมการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
บทความทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ตามแหลงขอมูลตางๆ ไดแก  หองสมุด และแหลงขอมูล
ทางอินเตอรเน็ต 
 
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล มีวิธีดําเนินการดังนี ้
 1.  การตรวจสอบขอมูล (edit)  ตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม และแยก
แบบสอบถามท่ีไมสมบูรณออก 
 2.  การลงรหัส (code) นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความสมบูรณ มาลงรหัส 
 3.  นําแบบสอบถามท่ีลงรหัสแลว ไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ
 4.  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค ผูบริโภค  ไดแก  เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา  รายได  สถานภาพการสมรส และอาชีพ  ใชการหาคาความถ่ี และคิดเปนรอยละ 
(percentage) 
 5.  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดราน
แดรี่ ควีนและไอศกรีมเคก ไดแก  ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย  ดานการ
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สงเสริมการตลาด ดานบุคคลหรือพนักงานขององคกร ดานภาพลักษณของสินคาและบริการ และดาน
กระบวนการ ใชการคํานวณหาคาเฉล่ีย(mean : x )และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation : 
S.D.)   
 6.  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  ใชการคํานวณหาคาเฉล่ีย (mean : x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation : S.D.) 
 7.  การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
  7.1  สมมติฐานท่ี 1  “ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทีมีปจจัยสวนบุคคลตางกัน ไดแก 
เพศ อายุ รายได การศึกษา สถานภาพการสมรส และอาชีพ มีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน 
แตกตางกัน”  ใชการทดสอบ คือ t-test for independent sample  สําหรบัตัวแปรเพศ  และใชการทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) สวนตัวแปรอายุ รายได การศึกษาและอาชีพ 
  7.2  สมมติฐานท่ี 2  “สวนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือ
ไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  ใชการหาคาความสัมประสิทธ์ิสัมพันธ
ของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 8.  สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล มีดังนี ้
  8.1  คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2547หนา 248) 
 

   สูตร    






 



 2

2

1
1 t

i

S
S

n
n  

 
   เม่ือ α  แทน สัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันของเครื่องมือ 
    n   แทน จํานวนขอคําถาม 
    2

iS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 
    2

tS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมท้ังฉบับ 
 

 
8.2 คารอยละ (Percentage) (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 143) 

 
 จํานวนคําตอบท้ังหมด x 100  
 

สูตร  รอยละ  = 
จํานวนผูตอบท้ังหมด  
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  8.3   คาเฉล่ีย (Mean) ใชสูตร  (Ferguson‚ 1981: 49)  
 

   สูตร  n
xx 

  
 

   เม่ือ x   แทน คาเฉล่ีย 
    x  แทน ผลรวมของคะแนน 
    n   แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
 
  8.4   คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสูตร(Ferguson‚ 1981p. 68) 
 
 

   สูตร  
 1nn

xxnSD
22




     
 

   เม่ือ SD  แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    2x  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
     2x  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 
    n   แทน จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม 
 
  8.5   การทดสอบคาที (t-test) ในกรณีท่ีความแปรปรวนของท้ัง 2 กลุมไมเทากัน  2

1S   2
2S   

(พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2547 หนา 304)  
 

   สูตร  
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   กรณีท่ีความแปรปรวนของท้ัง 2 กลุมเทากัน 2
1S  = 2

2S  
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   เม่ือ t  แทน คาวิกฤตจิากการทดสอบ 
    1x   แทน คาเฉล่ียของกลุมตวัอยางกลุมท่ี 1 
    2x   แทน คาเฉล่ียของกลุมตวัอยางกลุมท่ี 2 
    2

1S  แทน ความแปรปรวนยกกําลังสองของกลุมตวัอยางกลุมท่ี 1 
    2

2S  แทน ความแปรปรวนยกกําลังสองของกลุมตวัอยางกลุมท่ี 2 
    1n   แทน จํานวนกลุมตัวอยางกลุมท่ี 1 
    2n   แทน จํานวนกลุมตัวอยางกลุมท่ี 2 
    df  แทน ช้ันแหงความเปนอิสระ ( 2nn 21  ) 
 
  8.6  การทดสอบคาเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
analisis of variance) (กัลยา  วานิชยบัญชา.  2545: 293) 
 

แหลงความแปรปรวน df  SS MS F 
ระหวางกลุม (B) k-1 SS(B) 

1k
SS

MS )B(
)B( 
  

ภายในกลุม (W) n-k SS(W) 
kn

SS
MS )W(

)W( 
  )W(

)B(

MS
MS  

รวม ( I ) n-1 SS(T)   
 

 
   สูตร 

w

b

MS
MS

F   
 

   เม่ือ F   แทน อัตราสวนของความแปรปรวน 
    bMS  แทน คาเฉล่ียความแปรปรวนระหวางกลุม 
    wMS  แทน คาเฉล่ียความแปรปรวนภายในกลุม 
    SS(B) แทน ผลรวมกําลังสองระหวางกลุม 
    SS(W) แทน ผลรวมกําลังสองภายในกลุม 
 
   โดยดูคาความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variance และใชสถิติจากคา 
ANOVA (F) หรือคา Brown-Forsythe (B) 
   สูตรการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว Brown-Forsythe (B) ดังนี้ (Hartung. 2001: 
300) 
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'MSW

MSBB   
 

   โดยคา 2
i

iK
1i S

N
n

1'MSW 





    

 

   เม่ือ   B  แทน  คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน Brown-Forsythe  
    MSB  แทน  คาความแปรปรวนระหวางกลุม 
    'MSW  แทน  คาความแปรปรวนภายในกลุมสําหรับสถิติ Brown-Forsythe 
    K  แทน  จํานวนกลุมตวัอยาง 
    n  แทน  ขนาดกลุมตัวอยาง 
    N  แทน  ขนาดประชากร 
    2

iS   แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตวัอยาง 
 
   ถาผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคญัทางสถิติแลว ตองทําการทดสอบ
เปนรายคูตอไป เพ่ือดูวามีคูใดบางท่ีแตกตางกัน โดยใชวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
หรือ Dunnett T3 (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 332-333) 
   สูตรการวิเคราะหผลตางคาเฉล่ียรายคู LSD (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545 หนา 332-333)
สามารถเขียนได ดังนี้ 
 

    











 

ji
kn;2/1 n

1
n
1MSEtLSD  

 

   เม่ือ kn;2/1tLSD    แทน  คาท่ีใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ท่ีระดับความ 
       เช่ือม่ันรอยละ 95  และช้ันหางความเปนอิสระภายในกลุม 
      MSE  แทน   คาแปรปรวนภายในกลุม ( wMS ) 
      in   แทน จํานวนขอมูลของกลุม i     
      jn   แทน จํานวนขอมูลของกลุม j 
 
   สูตรการวิเคราะหผลตางคาเฉล่ียรายคู Dunnett T3 (Keppel. 1982, pp. 153-155) 
สามารถเขียนได ดังนี้ 
 

     
S
MS2q

d A/SD
D   
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   เม่ือ   Dd  แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน Dunnett T3 
    Dq  แทน คาจากตาราง Critical values  of the Dunnett test 
    A/SMS  แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม 
    S   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
   กรณีผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิตองทําการทดสอบ เปน
รายคูตอไปเพ่ือดูวามีคูใดบางท่ีแตกตางกนั โดยใชวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ดังนี ้
(กัลยา วานิชยบัญชา. 2545 หนา 333) 
 

    











 

ji
kn;2/1 n

1
n
1MSEtLSD  

   โดยท่ี  ji nn   
   เม่ือ  kn;2/1t  แทน คาท่ีใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 
       รอยละ 95  และช้ันแหงความเปนอิสระภายในกลุม = n-k 
    MSE    แทน  คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม ( wMS ) 
               in       แทน  จํานวนขอมูลของกลุม i 
                jn        แทน  จํานวนขอมูลของกลุม j 
                       แทน  คาความคลาดเคล่ือน 
 
  8.7  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ. 2547: 281) 
 
   สูตร   

     2222 yyNxxN

yxxyNrxy



  

 
   เม่ือ xyr   แทน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร x กับ y 
    x  แทน ผลรวมของคะแนนชุด x  
    y  แทน ผลรวมของคะแนนชุด y 
    2x  แทน ผลรวมของคะแนนชุด x แตละตัวยกกําลังสอง 
    2y  แทน ผลรวมของคะแนนชุด y แตละตัวยกกําลังสอง 
    xy  แทน ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนนชุดx กับคะแนนชุดy 
    N   แทน จํานวนขอมูลท้ังหมด 
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 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ จะมีคาระหวาง -1 r   1 ความหมายของคา r คือ 
 1)  คา r เปน ลบ แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 
 2)  คา r เปน บวก แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกนั 
 3)  ถา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกนั และมี
ความสัมพันธกนัมาก 
 4)  ถา r มีคาเขาใกล –1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกัน และมี
ความสัมพันธกนัมาก 
 5)  ถา r = 0 แสดงวา x และ y ไมมีความสัมพันธกัน 
 6) ถา r เขาใกล 0 แสดงวา x และ y มีความสัมพันธกนันอย 
 
 เกณฑการพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธและขนาดความสัมพันธ (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ.   2547: 
283) 
 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ขนาดความสัมพันธ 
มากกวา .90 มีความสัมพันธในระดับสูงมาก 
.70-.90 มีความสัมพันธในระดับสูง 
.30-.69 มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 
นอยกวา .29 มีความสัมพันธในระดับต่ํา 
0 ไมมีความสัมพันธกนั 

 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาเรื่อง  สวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีม
เคก แดรี่ควีน ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอดังตอไปนี ้
 
สัญลักษณที่ใชนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 n  แทน จํานวนผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยา 
 x     แทน คาเฉล่ียของกลุมตวัอยาง (mean) 
 S.D. แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 t  แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณา t-distribution 
 F  แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณา F-distribution 
 df  แทน ระดับช้ันของความเปนอิสระ (degree of freedom) 
 SS  แทน ผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนยกกําลังสอง (sum of squares) 
 MS แทน คาเฉล่ียผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนยกกําลังสอง (mean of squares) 
 *  แทน คาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 **  แทน คาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 p  แทน คาความนาจะเปน (probability) 
 r  แทน คาสถิติของการทดสอบแบบเพียรสัน 
 H0  แทน สมมติฐานหลัก (null hypothesis) 
 H1  แทน สมมติฐานรอง  (alternative hypothesis) 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยได
วิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบาย  แบงเปน  4  ตอน ดังนี้  
 ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรมีเคก แดรี่ควีน 
 ตอนท่ี 3  การวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ตอนท่ี 4  การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลปจจยัสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพการ
สมรส  อาชีพ  และรายไดตอเดือน 
 
ตาราง 4  จํานวนและรอยละ ของขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล จํานวน 
(คน) รอยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
162 
238 

 
40.5 
59.5 

รวม 400 100.0 
อาย ุ

นอยกวาหรือเทากับ 20 ป 
อายุ 21-30 ป 
อายุ 31-40 ป 
อายุมากกวา 40 ป 

 
99 
155 
97 
49 

 
24.8 
38.8 
24.2 
12.2 

รวม 400 100.0 
ระดับการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
สูงกวาปริญญาตร ี

 
160 
194 
46 

 
40.0 
48.5 
11.5 

รวม 400 100.0 
สถานภาพการสมรส 

โสด 
สมรส/อยูดวยกัน 
หมาย/หยา/แยกกันอยู 

 
216 
130 
54 

 
54.0 
32.5 
13.5 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 4   (ตอ) 
 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล จํานวน 
(คน) รอยละ 

อาชีพ 
ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ธุรกิจสวนตัว 
นักเรียน/นักศึกษา 

 
50 
112 
102 
136 

 
12.5 
28.0 
25.5 
34.0 

รวม 400 100.0 
รายไดตอเดือน 

นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา 30,001บาท  

 
123 
117 
82 
78 

 
30.8 
29.2 
20.5 
19.5 

รวม 400 100.0 
 
 จากตาราง 4  ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคท่ีใชเปนกลุมตัวอยาง มี
จํานวน  400  คน  จําแนกตามตัวแปรได ดังนี ้
 1.  เพศ  ผูบริโภคท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน  238 คน คิดเปนรอยละ 
59.5  นอกนั้นเปนเพศชาย จํานวน 162 คนคิดเปนรอยละ 40.5 ตามลําดับ  
 2.  อายุ  ผูบริโภคท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ 21-30 ป จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 
38.8  รองลงมา อายุนอยกวาหรือเทากับ 20 ป จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 24.8  อายุ 31-40 ป จํานวน 
97 คน คิดเปนรอยละ 24.2 และอายุมากกวา 40 ป  จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.2 ตามลําดับ 
  3.  ระดับการศึกษา ผูบริโภคท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.5  รองลงมาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 40.0 
และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 46 คนคิดเปนรอยละ 11.5 ตามลําดับ 
 4.  สถานภาพการสมรส ผูบริโภคท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 216 
คน คิดเปนรอยละ 54.0  รองลงมา สมรส/อยูดวยกัน จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 32.5 และหมาย/
หยา/แยกกันอยู  จํานวน 54 คนคิดเปนรอยละ 13.5 ตามลําดับ   
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 5.  อาชีพ  ผูบริโภคท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 136 คน
คิดเปนรอยละ 34.0  รองลงมาพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 112 คนคิดเปนรอยละ 28.0  ธุรกิจสวนตัว 
จํานวน 102 คนคิดเปนรอยละ 25.5  และขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 5 คนคิดเปนรอยละ 
12.5 ตามลําดับ 
 6.  รายไดตอเดือน  ผูบริโภคท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได นอยกวาหรือเทากับ 
10,000 บาทจํานวน 123 คนคิดเปนรอยละ 30.8  รองลงมารายได 10,001-20,000 บาท จํานวน 117 คน 
คิดเปนรอยละ 29.2 รายได 20,001-30,000 บาทจํานวน 82 คนคิดเปนรอยละ 20.5 และรายได มากกวา 
30,001บาท จํานวน 78 คนคิดเปนรอยละ 19.5 ตามลําดับ 
 
 ตอนที่ 2  การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีมเคก แดรี่ควีน 
 การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ใน  7 ดาน  ไดแก 
ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด  ดานบุคคลหรือ
พนักงานขององคกร  ดานภาพลักษณของสินคาและบริการ  และดานกระบวนการ  โดยการหาคาเฉล่ีย และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดังตอไปนี ้
 
ตาราง 5  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีมเคก         
      แดรี่ควีน  จําแนกเปนรายดานและภาพรวม 
 

สวนประสมทางการตลาดบริการของ 
ไอศกรีมเคก แดร่ีควีน x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1 ดานผลิตภัณฑ 4.35 0.47 ดีมาก 
2 ดานราคา 4.44 0.48 ดีมาก 
3  ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.49 0.52 ดีมาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 4.34 0.54 ดีมาก 
5 ดานบุคคลหรือพนักงานขององคกร 4.58 0.44 ดีมาก 
6 ดานภาพลักษณของสินคาและบรกิาร 4.55 0.44 ดีมาก 
7 ดานกระบวนการ 4.45 0.52 ดีมาก 

รวม 4.46 0.34 ดีมาก 
 
 จากตาราง 5 ซ่ึงแสดงความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดบริการของ
ไอศกรีมเคก แดรี่ควีน พบวา  ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับดี
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มาก ( x  = 4.46, S.D. = 0.34)  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับดีมากทุกรายดาน เรียงตามลําดบั
คือ ดานบุคคลหรือพนักงานขององคกร  ดานภาพลักษณของสินคาและบริการ  ดานชองทางการจัด
จําหนาย  ดานกระบวนการ  ดานราคา  ดานผลิตภัณฑ  และดานการสงเสริมการตลาด ( x = 4.58, 4.55, 
4.49, 4.45, 4.44, 4.35 และ 4.34  ตามลําดับ) 
 
ตาราง 6  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีมเคก  
      แดรี่ควีน  ตามความคิดเห็นของผูบริโภค  ดานผลิตภัณฑ 
 

ดานผลิตภัณฑ x  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1 ความสวยงามของการแตงหนาไอศกรีมเคก 4.35 0.59 ดีมาก 
2 ไอศกรีมมีคุณภาพ รสชาติอรอยถูกปาก  4.36 0.58 ดีมาก 
3  ไอศกรีมเคก มีรสชาติหลากหลายใหเลือก 4.21 0.74 ดีมาก 
4 บรรจุภัณฑเก็บรกัษาความเย็นไดด ี 4.30 0.69 ดีมาก 
5 ตราสินคาแดรี่ควีนเปนท่ียอมรับ เช่ือถือได 4.51 0.55 ดีมาก 

รวม 4.35 0.47 ดีมาก 
 

  จากตาราง 6  ซ่ึงแสดงสวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีมเคก แดรี่ ควีน  ดาน
ผลิตภัณฑ  พบวา  ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีมเคก แดรี่ ควีน  
ดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( x  = 4.35, S.D. = 0.47)   เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูใน
ระดับดีมากทุกขอ  เรียงตามลําดับคือ ตราสินคาแดรี่ ควีนเปนท่ียอมรับเช่ือถือได ไอศกรีมมีคุณภาพ 
รสชาติอรอยถูกปาก  ความสวยงามของการแตงหนาไอศกรีมเคก บรรจุภัณฑเก็บรักษาความเย็นไดดี และ
ไอศกรีมเคก มีรสชาติหลากหลายใหเลือก ( x  = 4.51, 4.36, 4.35, 4.30 และ 4.20ตามลําดับ)   
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ตาราง 7  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีมเคก  
      แดรี่ควีน  ตามความคิดเห็นของผูบริโภค  ดานราคา 
 

ดานราคา x  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1 ราคาเหมาะสมกับปริมาณสินคา 4.45 0.55 ดีมาก 
2 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา 4.47 0.58 ดีมาก 
3  ราคาไมแพงเม่ือเทียบกับสินคาประเภทเดียวกัน 4.49 0.57 ดีมาก 
4 ราคาสินคาไมเปล่ียนแปลงบอย 4.36 0.64 ดีมาก 

รวม 4.44 0.48 ดีมาก 
 
 จากตาราง 7  ซ่ึงแสดงสวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีมเคก แดรี่ควีน  ดานราคา  
พบวา  ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีมเคก แดรี่ควีน  ดานราคา 
โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( x  = 4.44, S.D. = 0.48)   เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับดีมากทุก
ขอ เรียงตามลําดับคือ ราคาไมแพงเม่ือเทียบกับสินคาประเภทเดียวกัน   ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา  
ราคาเหมาะสมกับปริมาณสินคา  และราคาสินคาไมเปล่ียนแปลงบอย  ( x  = 4.49, 4.47, 4.45 และ 4.36  
ตามลําดับ) 
 
ตาราง 8  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีมเคกแดรี่  
      ควีน  ตามความคิดเห็นของผูบริโภค  ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 

ดานชองทางการจัดจําหนาย x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1 ไอศกรีมเคกแดรี่ควีน หาซ้ืองาย 4.51 0.59 ดีมาก 
2 ท่ีตั้งรานโดดเดน สังเกตงาย 4.50 0.62 ดีมาก 
3  มีรานจําหนายสินคาจํานวนมาก 4.46 0.66 ดีมาก 

รวม 4.49 0.52 ดีมาก 
 
 จากตาราง 8  ซ่ึงแสดงสวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีมเคก แดรี่ควีน  ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีม
เคกแดรี่ควีน  ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( x  = 4.49, S.D. = 0.52)  เม่ือ
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พิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับดีมากทุกขอ เรียงตามลําดับคือ ไอศกรีมเคกแดรี่ควีน หาซ้ืองาย  
ท่ีตั้งรานโดดเดน สังเกตงาย  และมีรานจําหนายสินคาจํานวนมาก  ( x  = 4.51, 4.50 และ 4.46 ตามลําดับ) 
 
ตาราง 9  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีมเคก 
      แดรี่ควีน  ตามความคิดเห็นของผูบริโภค  ดานการสงเสริมการตลาด 
 

ดานการสงเสริมการตลาด x  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1 การโฆษณาสินคา ณ จุดขาย เชน การตกแตงตูเคก ใบปลิวเคก 4.33 0.68 ดีมาก 
2 การลดราคาไอศกรีมในชวงเทศกาลทําใหเกิดความตองการซ้ือ  4.39 0.67 ดีมาก 
3  มีการจําหนายเคก ไอศกรีมในราคาพิเศษเม่ือซ้ือคูกับไอศกรีม  4.35 0.68 ดีมาก 

รวม 4.34 0.54 ดีมาก 
 
 จากตาราง 9  ซ่ึงแสดงสวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีมเคก แดรี่ควีน  ดานการ
สงเสริมการตลาด พบวา บริโภคมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีมเคกแด
รี่ควีน  ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( x  = 4.34, S.D. = 0.54)   เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา อยูในระดับดีมากทุกขอ เรียงตามลําดับคือ การลดราคาไอศกรีมในชวงเทศกาลทําใหเกิด
ความตองการซ้ือ  มีการจําหนายเคก ไอศกรีมในราคาพิเศษเม่ือซ้ือคูกับไอศกรีม  และการโฆษณาสินคา ณ 
จุดขาย เชน การตกแตงตูเคก ใบปลิวเคก ( x  = 4.39, 4.35 และ 4.33 ตามลําดับ) 
 
ตาราง 10  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีมเคก  
      แดรี่ควีน  ตามความคิดเห็นของผูบริโภค  ดานบุคคลหรือพนักงานขององคกร 
 

ดานบุคคลหรือพนักงานขององคกร x  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1 พนักงานมีอัธยาศัยด ียิ้มแยมแจมใส 4.54 0.55 ดีมาก 
2 พนักงานมีความเต็มใจใหบริการ  4.58 0.53 ดีมาก 
3 พนักงานมีการใชคําพูดสุภาพกับลูกคา 4.60 0.52 ดีมาก 
4 พนักงานแตงกายสะอาดตามรูปแบบของบริษัทฯ 4.64 0.50 ดีมาก 

รวม 4.58 0.44 ดีมาก 
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จากตาราง 10  ซ่ึงแสดงสวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีมเคก แดรี่ควีน  ดานบุคคล หรือ
พนักงานขององคกร  พบวา  ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีมเคก 
แดรี่ควีน  ดานบุคคล หรือพนักงานขององคกร โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( x  = 4.58, S.D. = 0.44)   เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับดีมากทุกขอ เรียงตามลําดับคือ พนักงานแตงกายสะอาดตาม
รูปแบบของบริษัทฯ  พนักงานมีการใชคําพูดสุภาพกับลูกคา  พนักงานมีความเต็มใจใหบริการ  และ
พนักงานมีอัธยาศัยดี ยิ้มแยมแจมใส  ( x  = 4.64, 4.60, 4.58 และ 4.54 ตามลําดับ) 
 
ตาราง 11  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีมเคก 
      แดรี่ควีน  ตามความคิดเห็นของผูบริโภค  ดานภาพลักษณของสินคาและบริการ 
 

ดานภาพลกัษณของสินคาและบริการ x  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1 หนารานสะอาดมีปายช่ือรานท่ีชัดเจน 4.56 0.59 ดีมาก 
2 มีรูปภาพสินคาแสดงชัดเจน  4.61 0.52 ดีมาก 
3 มีปายแสดงราคาสินคาทุกประเภท 4.59 0.55 ดีมาก 
4 มีปริมาณสินคาเพียงพอกับการขาย 4.48 0.62 ดีมาก 

รวม 4.55 0.44 ดีมาก 
 
 จากตาราง 11 ซ่ึงแสดงสวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีมเคก แดรี่ควีน  ดาน
ภาพลักษณของสินคาและบริการ  พบวา  ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบริการ
ของไอศกรีมเคก แดรี่ควีน  ดานภาพลักษณของสินคาและบริการ โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( x  = 4.56, 
S.D. = 0.44)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับดีมากทุกขอ  เรียงตามลําดับคือ  มีรูปภาพสินคา
แสดงชัดเจน  มีปายแสดงราคาสินคาทุกประเภท  หนารานสะอาดมีปายช่ือรานท่ีชัดเจน  และมีปริมาณ
สินคาเพียงพอกับการขาย    ( x  = 4.61, 4.59, 4.56 และ 4.48 ตามลําดับ) 
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ตาราง 12 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีมเคก  
       แดรี่ควีน  ตามความคิดเห็นของผูบริโภค  ดานกระบวนการ 
 

ดานกระบวนการ x  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1 มีการใหบริการลูกคาตามลําดับกอนหลัง 4.44 0.66 ดีมาก 
2 มีการใหบริการรวดเรว็ 4.45 0.63 ดีมาก 
3 การเปดจําหนายสินคาตรงเวลา 4.48 0.60 ดีมาก 
4 การใหคําแนะนําลูกคาเม่ือมีปญหา 4.41 0.65 ดีมาก 

รวม 4.45 0.52 ดีมาก 
 
 จากตาราง 12  ซ่ึงแสดงสวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีมเคก แดรี่ควีน  ดาน
กระบวนการ  พบวา  ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีมเคก แด
รี่ควีน  ดานกระบวนการ โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( x  = 4.45, S.D. = 0.52)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับดีมากทุกขอ เรียงตามลําดับคือ  การเปดจําหนายสินคาตรงเวลา  มีการใหบริการรวดเร็ว  
มีการใหบริการลูกคาตามลําดับกอนหลัง  และการใหคําแนะนําลูกคาเม่ือมีปญหา  ( x  = 4.48, 4.45, 4.44 
และ 4.41 ตามลําดับ) 
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 ตอนที่ 3  การวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรีค่วีน ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 การวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยการหาคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดังตอไปนี ้
 
ตาราง 13   คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรีค่วีน ของผูบริโภค 
      ในเขตกรุงเทพมหานคร  รายขอและภาพรวม 
 

ดานกระบวนการ x  S.D. ระดับการตดัสินใจ 
1 คนรูจักแนะนําใหซ้ือ 4.03 0.83 มาก 
2 สมาชิกในครอบครัวชอบรับประทาน 4.17 0.75 มาก 
3 ติดใจรสชาติไอศกรีมเคก แดรี่ควีนเปนการสวนตัว 4.28 0.67 มากท่ีสุด 
4 เนื้อไอศกรีมไมละลายงาย 4.21 0.70 มากท่ีสุด 
5 เคกมีหลายรสชาติใหเลือกตามความตองการ 4.16 0.77 มาก 
6 รสชาติเคกไมหวานจนเกินไป 4.28 0.71 มากท่ีสุด 
7 ไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ใชเปนของขวัญไดทุกโอกาส 4.34 0.67 มากท่ีสุด 
8 ไอศกรีมเคก แดรี่ควีน มีสินคาวางจําหนายทุกวัน 4.42 0.61 มากท่ีสุด 
9 ม่ันใจในคุณภาพของสินคา 4.45 0.60 มากท่ีสุด 
10 ไอศกรีมเคกแดรี่ควีน มีคุณภาพสูงแตราคาต่ํา 4.28 0.66 มากท่ีสุด 

รวม 4.26 0.48 มากที่สุด   

 
 จากตาราง 13  ซ่ึงแสดงการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  พบวา  ผูบริโภคมีระดับการตัดสินใจ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.26, S.D. 
= 0.48)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากท่ีสุดเกือบทุกขอ  เรียงตามสําดับคือ ม่ันใจใน
คุณภาพของสินคา  ไอศกรีมเคก แดรี่ควีน มีสินคาวางจําหนายทุกวัน  ไอศกรีมเคก แดรี่ ควีน ใชเปน
ของขวัญไดทุกโอกาส  ไอศกรีมเคกแดรี่ควีน มีคุณภาพสูงแตราคาต่ํา ติดใจรสชาติไอศกรีมเคก แดรี่ควีน
เปนการสวนตัว   รสชาติเคกไมหวานจนเกินไป  เนื้อไอศกรีมไมละลายงาย  อยูในระดับมากท่ีสุด ( x  = 
4.45, 4.42, 4.34, 4.28, 4.28, 4.28 และ 4.21 ตามลําดับ)   สําหรับ สมาชิกในครอบครัวชอบรับประทาน  
เคกมีหลายรสชาติใหเลือกตามความตองการ  และคนรูจักแนะนําใหซ้ือ  อยูในระดับมาก ( x  = 4.17, 4.16 
และ 4.03 ตามลําดับ) 
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 ตอนที่ 4  การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย มีดังนี ้
 สมมติฐานยอยท่ี 1  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน ไดแก 
เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส  รายไดและอาชีพ มีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน 
แตกตางกัน 
โดยมีสมมติฐานยอย ดังนี้ 
 สมมติฐานท่ี 1.1  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกตางกัน  มีการตัดสินใจซ้ือ
ไอศกรีมเคก แดรี่ควีน แตกตางกัน 
 H0  :  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกตางกัน  มีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก  
แดรี่ควีน ไมแตกตางกัน 
 H1  :  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกตางกัน  มีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก  
แดรี่ควีน แตกตางกัน  
 เพศท่ีแตกตางกันจะมีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน แตกตางกัน  โดยใชสถิติในการ
ทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1  ใชการทดสอบคาที (independent sample t-test)  ใชระดับความเช่ือม่ัน 95%  
ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา 2-tail Sig นอยกวา.05  โดยทําการตรวจสอบคาความ
แปรปรวนของแตละกลุมกอนโดยใช Levene’s test ดังนี้ 
 
ตาราง 14  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรีค่วีน ของ 
      ผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร 
 

Levene’s test for Equality of Variances การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดร่ีควีน 
F Sig 

การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควนี .092 .761 
 
 จากตาราง 14  ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมเพศ พบวา  การตัดสินใจซ้ือไอศกรีม
เคก แดรี่ควีน ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีคา Sig = .761 ซ่ึงมากกวา  .05  แสดงวายอมรับสมมติฐาน
หลัก(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวาคาความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิง 
เทากัน  จึงใชการทดสอบคาที ( t )  กรณีคาความแปรปรวนเทากัน (Equal  variances assumed)  ผลการ
ทดสอบดังตาราง 15 
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ตาราง 15  แสดงการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ 
 

ชาย 
(162 คน) 

หญิง 
(238 คน) เพศ 

x  S.D. x  S.D. 
t df Sig 

การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก     
แดรี ่ควีน 4.28 0.47 4.24 0.49 .736 398 .462 

 
 จากตาราง 15  แสดงการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
จําแนกตามเพศ พบวา การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรีควีนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  มีคา Sig 
เทากับ 0.462 ซ่ึงมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  
หมายความวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก          
แดรี่ควีน ในกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
 สมมติฐานยอยท่ี 2 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกตางกัน  มีการตัดสินใจซ้ือ
ไอศกรีมเคก แดรี่ควีน แตกตางกัน 
 H0  :  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก  
แดรี่ควีน ไมแตกตางกัน 
 H1  :  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายแุตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก  
แดรี่ควีน แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติท่ีใชวิเคราะหในขั้นแรกทําการทดสอบความแตกตางระหวางความแปรปรวน
ของกลุมชวงอายุท้ังส่ีโดยใชสถิติ Levene test ซ่ึงหากผลการทดสอบพบวา มีความแปรปรวนเทากันทุก
กลุม (คา Sig. มีคามากกวาหรือเทากับ .05) ก็จะใชสถิติ F-test ทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจ
ซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ในกรุงเทพมหานคร ของกลุมอายุท้ังส่ี  แตหากผลการทดสอบพบวา มีคา
ความแปรปรวนเทากัน (คา Sig. มีคานอยกวา .05) ก็จะใชคาสถิติ Brown-Forsythe ทดสอบความ
แตกตางของการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ ควีน ในกรุงเทพมหานครของกลุมอายุท้ังส่ี  ซ่ึงผลการ
ทดสอบความแตกตางระหวางความแปรปรวนของกลุมชวงอายุท้ังส่ี โดยใช Levene test ดังตาราง 16    
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ตาราง 16  แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรีค่วนี ในกรุงเทพมหานคร  
      กับชวงอายุของผูบริโภค 
 

ชวงอาย ุ Levene statistic df1 df2 Sig 
การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก     
แดรี่ควนี ในกรุงเทพมหานคร .762 3 396 .516 

 
 จากตาราง 16  ผลการทดสอบ Levene statistic test พบวา การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน 
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีคา Sig. = .516  ซ่ึงมากกวา .05  หมายความวา มีคาความแปรปรวน
เทากัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  จึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติการวิเคราะหคา F-test ท่ี
ระดับความเช่ือม่ัน 95%  ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคาเฉล่ีย
อยางนอยหนึ่งคูท่ีแตกตางกันโดยจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (multiple comparison) โดยใชวิธี
ทดสอบแบบ Least significant difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05  ผลการทดสอบสมมติฐานดังตาราง 17 
 
ตาราง 17  การวิเคราะหเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือไอศกรีม เคก แดรี่ควนีของผูบริโภคกับอาย ุ
 

อาย ุ แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F Sig 

การตัดสินใจซ้ือไอศกรีม 
เคก แดรีค่วนี 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
396 
399 

1.937 
92.534 
94.472 

.646 

.234 
2.763* .042 

 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 จากตาราง 17  การเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีนของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร กับอายุของผูบริโภค พบวา มีคา Sig เทากับ 0.042  ซ่ึงนอยกวา 0.05  นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกันมีการ
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ตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ในกรุงเทพมหานคร แตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
ดังนั้นจึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูตอ  โดยใชสถิติ LSD ดังตาราง 18 
ตาราง 18  การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางของการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ของ 
      ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครกับชวงอายุท้ังส่ีของผูบริโภค 
 

นอยกวาหรือ
เทากบั 20 ป อายุ 21-30 ป อายุ 31-40 ป อายุมากกวา 40 ป อาย ุ x  

4.14 4.28 4.30 4.32 
นอยกวาหรือเทากับ 
20 ป 

4.14 - -.147* 
(.018) 

-.163* 
(.018) 

-.185* 
(.029) 

อายุ 21-30 ป 4.28  - -.016 
(.797) 

-.037 
(.636) 

อายุ 31-40 ป 4.30   - -.021 
(.801) 

อายุมากกวา 40 ป 4.32    - 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 18 แสดงการเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามชวงอายุของผูบริโภค พบวา ผูบริโภคท่ีมีอายุนอยกวาหรือเทากับ 20 ป กับ
ผูบริโภคท่ีมีอายุ 21-30 ป มีคา Sig. = .018 ซ่ึงนอยกวา .05  หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีอายุนอยกวาหรือ
เทากับ 20 ปมีการตัดสินใจซ้ือแตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคท่ีมีอายุ 21-30 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยผูบริโภคท่ีมีอายุ 21-30 ปมีการตัดสินใจมากกวาผูบริโภคท่ีมีอายุนอยกวาหรือเทากับ 20 
ปและมีคาผลตางของคาเฉล่ีย = .147   
 ผูบริโภคท่ีมีอายุนอยกวาหรือเทากับ 20 ป กับผูบริโภคท่ีมีอายุ 31-40 ป มีคา Sig. = .018 ซ่ึง
นอยกวา .05  หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีอายุนอยกวาหรือเทากับ 20 ปมีการตัดสินใจซ้ือแตกตางเปนราย
คูกับผูบริโภคท่ีมีอายุ 31-40 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยผูบริโภคท่ีมีอายุ 31-40 ปมีการ
ตัดสินใจมากกวาผูบริโภคท่ีมีอายุนอยกวาหรือเทากับ 20 ปและมีคาผลตางของคาเฉล่ีย = .163 
 นอกจากนี้ผูบริโภคท่ีมีอายุนอยกวาหรือเทากับ 20 ป กับผูบริโภคท่ีมีอายุมากกวา 40 ป มีคา 
Sig. = .029 ซ่ึงนอยกวา .05  หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีอายุนอยกวาหรือเทากับ 20 ปมีการตัดสินใจซ้ือ
แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคท่ีมีอายุมากกวา  40 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผูบริโภค
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ท่ีมีอายุมากกวา 40 ปมีการตัดสินใจมากกวาผูบริโภคท่ีมีอายุนอยกวาหรือเทากับ 20 ปและมีคาผลตาง
ของคาเฉล่ีย = .185 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 สมมติฐานยอยท่ี 3 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน  มีการ
ตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน แตกตางกัน 
 H0  :  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน  มีการตัดสินใจซ้ือ
ไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ไมแตกตางกัน 
 H1  :  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน  มีการตัดสินใจซ้ือ
ไอศกรีมเคก แดรี่ควีน แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติท่ีใชวิเคราะหในขั้นแรกทําการทดสอบความแตกตางระหวางความแปรปรวน
ของกลุมระดับการศึกษาท้ังสามโดยใชสถิติ Levene test ซ่ึงหากผลการทดสอบพบวา มีความแปรปรวน
เทากัน (คา Sig. มีคามากกวาหรือเทากับ .05) ก็จะใชสถิติ F-test ทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจ
ซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ในกรุงเทพมหานคร ของกลุมระดับการศึกษาท้ังสาม  แตหากผลการทดสอบ
พบวา มีคาความแปรปรวนแตกตางกัน (คา Sig. มีคานอยกวา .05) ก็จะใชคาสถิติ Brown-Forsythe 
ทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ ควีน ในกรุงเทพมหานครของกลุมระดับ
การศึกษาท้ังสาม  ซ่ึงผลการทดสอบความแตกตางระหวางความแปรปรวนของกลุมระดับการศึกษาท้ัง
สามโดยใช Levene statistic test ดังตาราง19 
 
ตาราง 19  แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรีค่วนี ในกรุงเทพมหานคร  
      กับระดับการศึกษาของผูบริโภค 
 

ระดับการศึกษา Levene statistic df1 df2 Sig. 
การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก     
แดรี่ควนี ในกรุงเทพมหานคร 4.373* 2 397 .013 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 จากตาราง 19  ผลการทดสอบ Levene statistic test พบวาการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก          
แดรี่ควีน ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กับระดับการศึกษามีคา Sig. = .013  ซ่ึงนอยกวา .05  
หมายความวา กลุมระดับการศึกษาอยางนอยหนึ่งกลุมมีคาความแปรปรวนแตกตางจากกลุมระดับ
การศึกษาอ่ืนๆ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ดังนั้นจึงทําการทดสอบความแตกตางของการ
ตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครระหวางกลุมระดับการศึกษาท้ัง
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สามกลุมดวย Brown-Forsythe ท่ีระดับนัยความเช่ือม่ัน 95%  ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็
ตอเม่ือยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ซ่ึงหมายความวา มีกลุมระดับการศึกษาอยางนอยหนึ่งคูท่ีมีการ
ตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีนในกรุงเทพมหานครแตกตางกัน  ก็จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน 
(Multiple comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตางกัน ท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  ซ่ึงผลการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน
ในกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Brown-Forsythe ดังตาราง 20     
 
ตาราง 20   แสดงการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีนของผูบริโภคใน 
      กรุงเทพมหานครกับกลุมระดับการศึกษาของผูบริโภค   
 

Brown-Forsythe statistic df1 df2 Sig. 
การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก     
แดรี่ควนี ในกรุงเทพมหานคร 6.160** 2 241.108 .002 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
 จากตาราง 20  จะเห็นวา Sig. ของการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีนของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร กับกลุมระดับการศึกษา ท่ีไดจากการทดสอบ Brown-Forsythe มีคา .002 ซ่ึงนอยกวา 
.01  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีระดับ
การศึกษาแตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ในกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ดังนั้นจึงทดสอบความแตกตางเปน
รายคูตอโดยใชการทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ดังตาราง 21 
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ตาราง 21  การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยใชการทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ของการตัดสินใจ 
      ซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครกับระดับการศึกษาท้ังสามของผูบริโภค 
 

ต่ํากวาปริญญาตร ี ปริญญาตร ี สูงกวาปริญญาตร ีระดับการศึกษา x  4.16 4.34 4.25 
ต่ํากวาปริญญาตร ี 4.16 - -.173* 

(.004) 
-.082 
(.611) 

ปริญญาตร ี 4.34  - 
 

.090 
(.467) 

สูงกวาปริญญาตร ี 4.25   - 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 21 การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแด
รี่ควีน ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษาท้ังสามของผูบริโภค พบวา 
ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีกับผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีคา Sig. = 
.004 ซ่ึงนอยกวา .01  หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีการตัดสินใจซ้ือ
แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดย
ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีระดับการตัดสินใจสูงกวาผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรี และมีผลตางของคาเฉล่ีย = .173  สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 4  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพการสมรสแตกตางกัน  มี
การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรีค่วีน แตกตางกัน 
 H0  :  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพการสมรสแตกตางกัน  มีการตัดสินใจซ้ือ
ไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ไมแตกตางกัน 
 H1  :  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพการสมรสแตกตางกัน  มีการตัดสินใจซ้ือ
ไอศกรีมเคก แดรี่ควีน แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติท่ีใชวิเคราะหในขั้นแรกทําการทดสอบความแตกตางระหวางความแปรปรวน
ของกลุมสถานภาพการสมรสท้ังสาม โดยใชสถิติ Levene test ซ่ึงหากผลการทดสอบพบวา มีความ
แปรปรวนเทากัน (คา Sig. มีคามากกวาหรือเทากับ .05) ก็จะใชสถิติ F-test ทดสอบความแตกตางของ
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การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ในกรุงเทพมหานคร ของกลุมสถานภาพการสมรสท้ังสาม  แต
หากผลการทดสอบพบวา มีคาความแปรปรวนแตกตางกัน (คา Sig. มีคานอยกวา .05) ก็จะใชคาสถิติ 
Brown-Forsythe ทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ ควีน ในกรุงเทพมหานคร
ของกลุมสถานภาพการสมรสท้ังสาม  ซ่ึงผลการทดสอบความแตกตางระหวางความแปรปรวนของกลุม
สถานภาพการสมรสท้ังสามโดยใช Levene statistic test ดังตาราง 22 
 
ตาราง 22  แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรีค่วนี ในกรุงเทพมหานคร  
      กับสถานภาพการสมรสของผูบริโภค 
 

สถานภาพสมรส Levene statistic df1 df2 Sig 
การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก     
แดรี่ควนี ในกรุงเทพมหานคร 

1.145 2 397 .319 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 จากตาราง 22 ผลการทดสอบ Levene statistic test  พบวาการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแด
รี่ควีน ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กับสถานภาพการสมรสมีคา Sig. = .319  ซ่ึงมากกวา .05  
หมายความวา กลุมสถานภาพการสมรสมีคาความแปรปรวนไมแตกตางกัน  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
.05  จึงทําการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร กับกลุมสถานภาพการสมรส ดวยการทดสอบดวยสถิติ F-test  ผลการทดสอบดัง
ตาราง 23 
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ตาราง 23  การวิเคราะหเปรียบเทียบสถานภาพการสมรสกบัการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ของ 
      ผูบริโภค   
 

การตัดสินใจซ้ือไอศกรีม 
เคก แดร่ีควีน 

แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F Sig 

การตัดสินใจซ้ือไอศกรีม 
เคก แดรีค่วนี 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
367 
368 

.278 
94.194 
94.472 

.139 

.237 
.586 .557 

 
 จากตาราง 23  ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ตามสถานภาพการสมรส โดยใชการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One way 
analysis of variance) พบวา มีคา Sig เทากับ 0.557 ซ่ึงมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรสแตกตางกัน มีการ
ตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 5  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตางกัน  มีการตัดสินใจซ้ือ
ไอศกรีมเคก แดรี่ควีน แตกตางกัน 
 H0  :  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตางกัน  มีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก  
แดรี่ควีน ไมแตกตางกัน 
 H1  :  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตางกัน  มีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก  
แดรี่ควีน แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติท่ีใชวิเคราะหในขั้นแรกทําการทดสอบความแตกตางระหวางความแปรปรวน
ของกลุมอาชีพท้ังส่ี โดยใชสถิติ Levene test ซ่ึงหากผลการทดสอบพบวา มีความแปรปรวนเทากัน (คา 
Sig. มีคามากกวาหรือเทากับ .05) ก็จะใชสถิติ F-test ทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจซ้ือไอศกรมี
เคกแดรี่ควีน ในกรุงเทพมหานคร ของกลุมอาชีพท้ังส่ี  แตหากผลการทดสอบพบวา มีคาความ
แปรปรวนแตกตางกัน (คา Sig. มีคานอยกวา .05) ก็จะใชคาสถิติ Brown-Forsythe ทดสอบความ
แตกตางของการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ในกรุงเทพมหานครของกลุมอาชีพท้ังส่ี  ซ่ึงผลการ
ทดสอบความแตกตางระหวางความแปรปรวนของกลุมอาชีพท้ังส่ีโดยใช Levene statistic test ดังตาราง 
24 
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ตาราง 24  แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรีค่วนี ในกรุงเทพมหานคร  
      กับอาชีพของผูบริโภค 
 
อาชีพ Levene statistic df1 df2 Sig. 
การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก     
แดรี่ควนี ในกรุงเทพมหานคร 1.376 3 396 .250 

 
 จากตาราง 24  ผลการทดสอบ Levene statistic test พบวา การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน 
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กับอาชีพ มีคา Sig. = .250  ซ่ึงมากกวา .05  หมายความวา กลุมอาชีพมี
คาความแปรปรวนไมแตกตางกัน  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  จึงทําการทดสอบความแตกตางของ
การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กับกลุมอาชีพ ดวยการทดสอบ
ดวยสถิติ F-test  ผลการทดสอบดังตาราง 25 
 
ตาราง 25  การวิเคราะหเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือไอศกรีม เคก แดรี่ควนี ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
      กับอาชีพ 
 

อาชีพ แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F Sig 

การตัดสินใจซ้ือไอศกรีม 
เคก แดรีค่วนี 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
396 
399 

1.520 
92.951 
94.472 

.507 

.235 
2.159 .092 

 
 จากตาราง 25  ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน  ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครกับอาชีพ พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.092 ซ่ึงมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือ
ไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05   
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 สมมติฐานยอยท่ี 6  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน  มีการ
ตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน แตกตางกัน 
 H0  :  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน  มีการตัดสินใจซ้ือ
ไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ไมแตกตางกัน 
 H1  :  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน  มีการตัดสินใจซ้ือ
ไอศกรีมเคก แดรี่ควีน แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติท่ีใชวิเคราะหในขั้นแรกทําการทดสอบความแตกตางระหวางความแปรปรวน
ของกลุมรายไดตอเดือนท้ังส่ี โดยใชสถิติ Levene test ซ่ึงหากผลการทดสอบพบวา มีความแปรปรวน
เทากัน (คา Sig. มีคามากกวาหรือเทากับ .05) ก็จะใชสถิติ F-test ทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจ
ซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ในกรุงเทพมหานคร ของกลุมรายไดตอเดือนท้ังส่ี  แตหากผลการทดสอบ
พบวา มีคาความแปรปรวนแตกตางกัน (คา Sig. มีคานอยกวา .05) ก็จะใชคาสถิติ Brown-Forsythe 
ทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ ควีน ในกรุงเทพมหานครของกลุมรายได
ตอเดือนท้ังส่ี  ซ่ึงผลการทดสอบความแตกตางระหวางความแปรปรวนของกลุมรายไดตอเดือนท้ังส่ีโดย
ใช Levene statistic test ดังตาราง 26 
 
ตาราง 26   แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรีค่วนี ในกรุงเทพมหานคร  
      กับรายไดตอเดือนของผูบริโภค 
 

รายไดตอเดือน Levene statistic df1 df2 Sig. 
การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก     
แดรี่ควนี ในกรุงเทพมหานคร 1.964 3 396 .119 

 
 จากตาราง 26  ผลการทดสอบ Levene statistic test พบวา การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน 
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กับรายไดตอเดือนท้ังส่ีกลุม มีคา  Sig. = .119  ซ่ึงมากกวา .05  
หมายความวา มีคาความแปรปรวนไมแตกตางกัน  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  จึงทําการทดสอบ
ความแตกตางของการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กับกลุม
รายไดตอเดือน ดวยการทดสอบดวยสถิติ F-test  ผลการทดสอบดังตาราง 27 
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ตาราง 27  การวิเคราะหเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือไอศกรีม เคก แดรี่ควีน ของผูบรโิภคในกรุงเทพมหานคร   
      กับรายไดตอเดือน 
 

รายไดตอเดือน แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F Sig 

การตัดสินใจซ้ือไอศกรีม 
เคก แดรีค่วนี 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
396 
399 

.720 
93.752 
94.472 

.240 

.237 
1.012 .142 

 
 จากตาราง 27  ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน  ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครกับรายไดตอเดือน พบวา มีคา Sig เทากับ.142 ซ่ึงมากกวา 0.05  นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตาง
กัน มีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05   
 
 สมมติฐานท่ี 2 สวนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก  
แดรี่ควีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 H0  :  สวนประสมทางการตลาดบริการ ไมมีความสัมพันธกับการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมเคก 
แดรี่ควีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 H1  :  สวนประสมทางการตลาดบริการ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแด
รี่ควีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีม
เคกแดรี่ควีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใชในการทดสอบคือ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)  
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ตาราง 28  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดบรกิารท่ีมีความสัมพันธกับการ 
      ตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดร่ีควีน 
สวนประสมทางการตลาดบริการ Pearson 

correlation 
Sig. 

(2 tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ ทิศทาง 

ดานผลิตภัณฑ 0.386** 0.000 ปานกลาง ทิศทางเดียวกนั 
ดานราคา 0.448** 0.000 ปานกลาง ทิศทางเดียวกนั 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 0.321** 0.000 ปานกลาง ทิศทางเดียวกนั 
ดานการสงเสริมการตลาด 0.445** 0.000 ปานกลาง ทิศทางเดียวกนั 
ดานบุคคลหรือพนักงานขององคกร 0.319** 0.000 ปานกลาง ทิศทางเดียวกนั 
ดานภาพลักษณของสินคาและบรกิาร 0.420** 0.000 ปานกลาง ทิศทางเดียวกนั 
ดานกระบวนการ 0.471** 0.000 ปานกลาง ทิศทางเดียวกนั 

รวม 0.578** 0.000 ปานกลาง ทิศทางเดียวกนั 
 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 
 

 จากตารา 28  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา มีคา 
Sig. (2 tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1)  หมายความวา สวนประสมทางการตลาดบริการ โดยรวม มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือ
ไอศกรีมเคกแดรี ่ควีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.596 แสดงวามีความสัมพันธระดับปานกลาง และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ  เม่ือผูบริโภคมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบริการ โดยรวมดีขึ้น จะ
ทําใหการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน โดยรวมเพ่ิมขึ้นปานกลางในทิศทางเดียวกัน  เม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวา   
 ดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมมีคา Sig. (2 tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  และมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.386 แสดงวา มี
ความสัมพันธในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือผูบริโภคมีความคิดเห็นตอ
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สวนประสมทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑดีขึ้นจะทําใหการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน 
เพ่ิมขึ้นปานกลางในทิศทางเดียวกัน   
 ดานราคามีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม มีคา Sig. (2 tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  และมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.448 แสดงวา มี
ความสัมพันธในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือผูบริโภคมีความคิดเห็นตอ
สวนประสมทางการตลาดบริการดานราคาดีขึ้นจะทําใหการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน เพ่ิมขึ้น
ปานกลางในทิศทางเดียวกัน 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม มีคา Sig. (2 tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01  นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  และมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) เทากับ 
0.321 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือผูบริโภคมี
ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบริการดานชองทางการจัดจําหนายดีขึ้นจะทําใหการตัดสินใจ
ซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน เพ่ิมขึ้นปานกลางในทิศทางเดียวกัน 
 ดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม มีคา Sig. (2 tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01  นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  และมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) เทากับ 
0.445 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือผูบริโภคมี
ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบรกิารดานการสงเสริมการตลาดดีขึ้นจะทําใหการตัดสินใจ
ซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน เพ่ิมขึ้นปานกลางในทิศทางเดียวกัน 
 ดานบุคคลหรือพนักงานขององคกร มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม มีคา Sig. (2 tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01  นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  และมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.319 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือ
ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบริการดานบุคคลหรือพนักงานขององคกรดีขึ้นจะ
ทําใหการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน เพ่ิมขึ้นปานกลางในทิศทางเดียวกัน 
 ดานภาพลักษณของสินคาและบริการมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรีค่วนี 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม มีคา Sig. (2 tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01  นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  และมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.420 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือ
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ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบริการดานภาพลักษณของสินคาและบริการดีขึ้น
จะทําใหการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน เพ่ิมขึ้นปานกลางในทิศทางเดียวกัน 
 ดานกระบวนการมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม มีคา Sig. (2 tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  และมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.471 
แสดงวา มีความสัมพันธในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือผูบริโภคมีความ
คิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดบริการดานกระบวนการดีขึ้นจะทําใหการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก
แดรี่ควีน เพ่ิมขึ้นปานกลางในทิศทางเดียวกัน 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตาราง 29  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ สถิติที่ใช 
1.  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจัยสวนบุคคล
แตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการ
สมรส  อาชีพ และรายไดตอเดือน มีการตัดสินใจซ้ือ
ไอศกรีมเคกแดรี่ควีน แตกตางกัน 

  

1.1ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกตางกัน มี
การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี ่ควีน แตกตางกัน   

ไมสอดคลองตาม
สมมติฐาน 

t-test 

1.2 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ  มีการ
ตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี ่ควีน แตกตางกัน 

สอดคลองตาม
สมมติฐาน 

F-test 

1.3 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษา 
มีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี ่ควีน แตกตางกัน 

สอดคลองตาม
สมมติฐาน 

Brown- Forsythe 

1.4 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพการ
สมรส มีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน แตกตางกัน 

ไมสอดคลองตาม
สมมติฐาน 

F-test 

1.5 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพมีการ
ตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน แตกตางกัน 

ไมสอดคลองตาม
สมมติฐาน 

F-test 

1.6 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดตอเดือน มี
การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน แตกตางกัน 

ไมสอดคลองตาม
สมมติฐาน 

F-test 
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ตาราง 29  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ สถิติที่ใช 
2. สวนประสมทางการตลาดบริการทุกรายดาน มี
ความสัมพันธกับการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สอดคลองตาม
สมมติฐาน 

Pearson product 
moment  coefficient 

 
 
 
 
 

 



บทท่ี  5 
สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง  การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดยทําการศึกษาสวนประสมทางการตลาด  และการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกของผูบริโภค จําแนกตาม
ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล  สรุปการศึกษาไดดังนี ้
 
สังเขปการวิจัย 
 ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  
 2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจซ้ือ
ไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  เพ่ือทราบพฤติกรรมการตัดสินใจของบริโภคไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ของผูบริโภค  และการ
แผนการตลาด  การกําหนดกลยุทธ เพ่ือการเจริญเติบโตของธุรกิจ ท้ังในดานการรักษาสวนครองตลาด
เดิม และเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดใหมากยิง่ขึ้น  
 2.  เพ่ือใหผูประกอบการพัฒนาตราสินคาใหเปนท่ีรูจกัและนิยมแกผูบริโภค  
 3.  เพ่ือเปนประโยชนตอผูประกอบการ ในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ  และส่ือสารทางการ
ตลาดใหผูบริโภคพึงพอใจ เพ่ือนําไปสูการซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน 
 
 สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพการสมรส  อาชีพ และรายไดตอเดือน  มีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน 
แตกตางกัน  
 2. สวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแด
รี่ควีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรคือ ผูบริโภคท้ังชายและหญิงท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน 
 กลุมตัวอยางคือ ผูบริโภคท้ังชายและหญิง ท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน  กําหนดตัวอยางโดยใชตารางขนาดกลุม
ตัวอยางของ ยามาเน (Yamane, 1973) ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ระดับความคลาดเคล่ือนรอยละ 
 5 และใชขนาดของประชากรท่ีมาใชบริการไมทราบจํานวนท่ีแนนอน  ทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
โดยการกําหนดพ้ืนท่ีเปนหางสรรพสินคาท่ีตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร และมีรานคา “แดรี่ควีน” ท่ีมี
ยอดขายไอศกรีมเคกระดับดี จํานวน 5 สาขา สาขาละ 80 คน  ไดแก  หางสรรพสินคาโลตัส  สาขาออนนุช  
หางสรรพสินคาเดอะมอลล  สาขาทาพระ  หางสรรพสินคาเซ็นทรัล  สาขาลาดพราว  หางสรรพสินคาบ๊ิก
ซี   สาขาสุวินทรวงศ  และหางสรรพสินคาซีคอนสแควร  สาขาศรีนครินทร  รวมท้ังส้ิน  400  คน   
 
 วิธีการสุมตัวอยาง 
 1. ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชโควตา (quota sampling) จากกลุมตัวอยางท้ังหมด จํานวน 400 
ตัวอยาง  สามารถแบงสัดสวนท้ังหมด  5  หางสรรพสินคา ในจํานวนเทาๆ กัน หางละ  80 ตัวอยาง 
 2.   ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling random) โดยการสอบถามเจาะจง
ลูกคาท่ีเคยซ้ือและมาซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน  ใน  5  สาขาท่ีตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.  สุมตัวอยางตามความสะดวก (convenience sampling random) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถามท่ีไดจัดเตรียมไวสําหรับเก็บขอมูลกับผูบริโภคท่ีซ้ือไอศกรีมเคก  แดรี่ควีน เพ่ือใหครบ
ตามจํานวน 400  คน 
 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
สถานภาพการสมรส  รายได  และอาชีพ 
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาด
รานแดรี่ควีน และไอศกรีมเคก ไดแก  ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย  ดานการ
สงเสริมการตลาด  ดานบุคคลหรือพนักงานขององคกร  ดานภาพลักษณของสินคาและบริการ และดาน
กระบวนการ  แบบสอบถามเปนแบบมาตรวัดแบบ Likert Scale 
 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  แบบสอบถามเปนแบบมาตรวัดแบบ Likert Scale 
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 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) เปนขอมูลท่ีผูวิจัยไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถามของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยซ้ือและมาซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ ควีน  จํานวน 
400 คน  ซ่ึงผูวิจัย เก็บรวบรวมจากรานแดรี่ควีนในหางสรรพสินคา จํานวน  5  หาง  ไดแก 
หางสรรพสินคาโลตัส สาขาออนนุช   หางสรรพสินคาเดอะมอลล  สาขาทาพระ   หางสรรพสินคาเซ็นทรัล  
สาขาลาดพราว   หางสรรพสินคาบ๊ิกซี   สาขาสุวินทรวงศ  และหางสรรพสินคาซีคอนสแควร  สาขาศรี
นครินทร 
 2.  ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) เปนขอมูลท่ีไดจากเก็บรวบรวมการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
บทความทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ตามแหลงขอมูลตางๆ ไดแก  หองสมุด และแหลงขอมูล
ทางอินเตอรเน็ต  เพ่ือนํามาใชอางอิงผลการวิจัย 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1.  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค ผูบริโภค  ไดแก  เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา  รายได  สถานภาพการสมรส และอาชีพ  ใชการหาคาความถ่ี และคิดเปนรอยละ 
(percentage) 
 2.  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดราน   
แดรี่ควีนและไอศกรีมเคก ไดแก  ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย  ดานการ
สงเสริมการตลาด  ดานบุคคลหรือพนักงานขององคกร  ดานภาพลักษณของสินคาและบริการ และดาน
กระบวนการ ใชการคํานวณหาคาเฉล่ีย(mean: x )และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation: S.D.)   
3. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ใชการคํานวณหาคาเฉล่ีย (mean : x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) 
 4.  การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
  4.1  สมมติฐานท่ี 1  “ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตางกัน ไดแก 
เพศ อายุ รายได การศึกษา สถานภาพการสมรส และอาชีพ มีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน 
แตกตางกัน”  ใชการทดสอบ คือ t-test for independent sample  สําหรับตัวแปรเพศ  และใชการทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) สวนตัวแปรอายุ ระดับการศึกษา  สถานภาพ
การสมรส  รายได และอาชีพ 
  4.2 สมมติฐานท่ี 2  “สวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
ซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  ใชการหาคาความสัมประสิทธ์ิสัมพันธ
ของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
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สรุปผลการวิจัย 
 1.   การวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  พบวา  สวนใหญเปนเพศหญิง   มี
อายุระหวาง  21-30  ป  การศึกษาระดับปริญญาตรี  สถานภาพโสด  เปนนักเรียน/นักศึกษา  มีรายไดตอ
เดือนนอยกวา  10,000 บาท 
 2.   การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดราน 
แดรี่ควีนและไอศกรีมเคก พบวา  โดยรวมอยูในระดับดีมาก  เรียงตามระดับคาเฉล่ีย ดังนี้ ดานบุคคลหรือ
พนักงานขององคกร  ดานภาพลักษณของสินคาและบริการ   ดานชองทางการจัดจําหนาย  ดาน
กระบวนการ  ดานราคา  ดานผลิตภัณฑ  และดานการสงเสริมการตลาด  เม่ือพิจารณารายละเอียดสรุป
ไดดังนี้ 
  2.1   ดานผลิตภัณฑ  ผูบริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดีมาก  เรียงตามลําดับคือ 
ตราสินคาแดรี่ควีนเปนท่ียอมรับเช่ือถือได ไอศกรีมมีคุณภาพ รสชาติอรอยถูกปาก  ความสวยงามของการ
แตงหนาไอศกรีมเคก บรรจุภัณฑเกบ็รักษาความเย็นไดดี และไอศกรีมเคก มีรสชาติหลากหลายใหเลือก 
2.2  ดานราคา  พบวา ผูบริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดีมาก  เรียงตามลําดับคือ ราคาไมแพง
เม่ือเทียบกับสินคาประเภทเดียวกัน   ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา  ราคาเหมาะสมกับปริมาณสินคา  
และราคาสินคาไมเปล่ียนแปลงบอย 
  2.3   ดานชองทางการจัดจําหนาย  พบวา ผูบริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดีมาก  
เรียงตามลําดับคือ  ไอศกรีมเคกแดรี่ ควีน หาซ้ืองาย  ท่ีตั้งรานโดดเดน สังเกตงาย  และมีรานจําหนาย
สินคาจํานวนมาก 
  2.4   ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูบริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดีมาก  
เรียงตามลําดับคือ  การลดราคาไอศกรีมในชวงเทศกาลทําใหเกิดความตองการซ้ือ  มีการจําหนายเคก 
ไอศกรีมในราคาพิเศษเม่ือซ้ือคูกับไอศกรีม  และการโฆษณาสินคา ณ จุดขาย เชน ส่ือประชาสัมพันธหนาตู
เคก ใบปลิวเคก 
  2.5   ดานบุคคลหรือพนักงานขององคกร  พบวา ผูบริโภคมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู
ในระดับดีมาก  เรียงตามลําดับคือ  พนักงานแตงกายสะอาดตามรูปแบบของบริษัทฯ  พนักงานมีการใช
คําพูดสุภาพกับลูกคา  พนักงานมีความเต็มใจใหบริการ  และพนักงานมีอัธยาศัยดี ยิ้มแยมแจมใส 
  2.6   ดานภาพลักษณของสินคาและบริการ  พบวา  ผูบริโภคมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู
ในระดับดีมาก  เรียงตามลําดับคือ  มีรูปภาพสินคาแสดงชัดเจน  มีปายแสดงราคาสินคาทุกประเภท  หนา
รานสะอาดมีปายช่ือรานท่ีชัดเจน  และมีปริมาณสินคาเพียงพอกับการขาย 
  2.7   ดานกระบวนการ  พบวา  ผูบริโภคมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก  เรียง
ตามลําดับคือ  เปดจําหนายสินคาตรงเวลา  มีการใหบริการรวดเร็ว  มีการใหบริการลูกคาตามลําดับ
กอนหลัง  และใหคําแนะนําลูกคาเม่ือมีปญหา 
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 3.   การวิเคราะหขอมูลการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ-
มหานคร  พบวา  ผูบริโภคมีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน  โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  ขอท่ี
มีการตัดสินใจระดับมากท่ีสุด ไดแก ม่ันใจในคุณภาพของสินคา  ไอศกรีมเคก แดรี่ควีน มีสินคาวาง
จําหนายทุกวัน  ไอศกรีมเคก แดรี่ควนี ใชเปนของขวัญไดทุกโอกาส  ไอศกรีมเคกแดรี่ควีน มีคุณภาพสูง
แตราคาต่ํา ติดใจรสชาติไอศกรีมเคก แดรี่ควีนเปนการสวนตัว   รสชาติเคกไมหวานจนเกินไป  เนื้อ
ไอศกรีมไมละลายงาย  สําหรับขอท่ีมีการตัดสินใจระดับมาก ไดแก สมาชิกในครอบครัวชอบรับประทาน  
เคกมีหลายรสชาติใหเลือกตามความตองการ  และคนรูจักแนะนําใหซ้ือ 
 4.   การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  สรุปไดดังนี ้
  สมมติฐานท่ี 1  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน ไดแก 
เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส  อาชีพ และรายไดตอเดือน มีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแด
รี่ควีน แตกตางกัน  พบวา 
  ผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ในกรุงเทพมหานคร 
ไมแตกตางกัน  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา   เพศท่ีแตกตางกันของผูบริโภคมีการตัดสินใจซ้ือ
ไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ไมแตกตางกัน ท่ีระดบันัยสําคัญทางสถิติ 0.05   ไมสอดคลองกับสมมติฐานการ
วิจัย 
  ผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ในกรุงเทพมหานคร 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  ผูบริโภคท่ีมีอายุ
นอยกวาหรือเทากับ 20 ปมีการตัดสินใจซ้ือแตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคท่ีมีอายุ 21-30 ป และผูบริโภค
ท่ีมีอายุ 31-40 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ใน
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว   
โดยผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีการตัดสินใจซ้ือแตกตางกับผูบริโภคท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรสแตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ไม
แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  ผูบริโภคท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
ผูบริโภค ท่ี มีรายไดตอ เดือนแตกตางกัน มีการตัด สินใจ ซ้ือไอศกรีมเคก  แดรี่ ควีน  ในเขต
กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
สมมติฐานท่ี 2  สวนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแด
รี่ควีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา   
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 สวนประสมทางการตลาดบริการ โดยรวม มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก 
แดรี ่ควีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01    
 ดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมในระดับปานกลาง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 ดานราคามีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม ในระดับปานกลาง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม ในระดับปานกลาง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 ดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม ในระดับปานกลาง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 ดานบุคคลหรือพนักงานขององคกร มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม ในระดับปานกลาง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 ดานภาพลักษณของสินคาและบริการมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรีค่วนี 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม ในระดับปานกลาง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 ดานกระบวนการมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม ในระดับปานกลาง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 
อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมีประเด็นอภิปรายผลดังตอไปนี้   
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตาง
กัน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส  อาชีพ และรายไดตอเดือน  มีการตัดสินใจซ้ือ
ไอศกรีมเคกแดรี่ควีน แตกตางกัน  อภิปรายผลไดดังนี ้
 ผูบริโภคท่ีมีเพศ  สถานภาพการสมรส  อาชีพ  และรายไดตอเดือน แตกตางกัน  มีการตัดสินใจ
ซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน  ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  ท้ังนี้เปนเพราะวา  สินคาประเภท
ไอศกรีมเคก ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน ใชรับประทานเปนอาหารวางได มีรสชาติอรอย ผูบริโภคได
รับประทานท้ังไอศกรีมและเคกในเวลาเดียวกัน  มีหลายรสชาติใหเลือก  ราคาไมแพง  หาซ้ือไดงาย มี
สินคาจําหนายทุกวัน และยังสามารถซ้ือเปนของขวัญใหกับเพ่ือนฝูง ญาติมิตรในโอกาสสําคัญๆ ไดดวย  
ทําใหผูบริโภคไมวาจะเปนเพศ  สถานภาพการสมรส  อาชีพ และรายไดตอเดือนแตกตางกัน ตางก็มี
ความชอบและมีการตัดสินใจซ้ือๆไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
อมรรัตน  พินัยกุล  (2549)  ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีในตราสินคาไอศกรีม 
Swensen’s ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   พบวา ผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกันมีความจงรักภักดี



 102 

ในตราสินคาไอศกรีม Swensen’s ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนาวุฒิ  โรจนรุงทวี  
(2548)  ศึกษาเรื่อง  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคไอศกรีมระดับกลางของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษา และรายไดตางกัน มีปจจัย
สวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคไอศกรีมระดับกลางไมแตกตางกัน นอกจากนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของเกษรา  แซตั้ง (2549) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา
ไอศกรีม Swensen’s Take Home รานคาปลีกของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ พบวา ผูบริโภคท่ีมี
สถานภาพการสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซ้ือไอศกรีม Swensen’s Take Home ไมแตกตางกัน   
 สําหรับผูบริโภคท่ีมีอายุ  แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 พบวา  ผูบริโภคท่ีมีอายุมากกวา 40 ปมีการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
ซ่ึงแตกตางจากผูบริโภคท่ีมีอายุ 21-30 ป และผูบริโภคท่ีมีอายุนอยกวาหรือเทากับ 20 ป  อาจเปน
เพราะวา ผูบริโภคท่ีมีอายุ 40 ปขึ้นไปใหความสําคัญกับไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ท่ีมีรสชาติไมหวานมาก 
เหมาะสําหรับรับประทานเปนอาหารวางของสมาชิกในครอบครัว  ในการพิจารณาซ้ือสินคาของ
ผูบริโภคท่ีมีอายุมากจะใหความสําคัญกับผลิตภัณฑท่ีไมสงผลตอสุขภาพ โดยเฉพาะเม่ือรับประทานไป
แลวไมทําใหอวน ในขณะท่ีผูบริโภคท่ีมีอายุนอยมักจะชอบรับประทานอาหารท่ีมีรสชาติเขมขน จึงทํา
ใหมีการตัดสินใจท่ีแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วลัยรัตน  วิพุฑฒิกุลวาทย  (2550) ศึกษา
เรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคไอศกรีมซอฟทเสรฟ รานเคเอฟ  ในจังหวัดสระบุรี 
พบวา ผูบริโภคท่ีมีอายุตางกัน มีพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคไอศกรีมซอฟทเสิรฟรานเคเอฟซี ใน
จังหวัดสระบุรี แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
อมรรัตน  พินัยกุล (2549) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีในตราสินคาไอศกรีม 
Swensen’s ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวาผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความ
จงรักภักดีในตราสินคาไอศกรีม Swensen’s แตกตางกัน   
 นอกจากนี้พบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการ
ตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผูบริโภคท่ีมี
การศึกษาปริญญาตร ีมีการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด และมีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน แตกตาง
จากผูบริโภคท่ีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี อาจเปนเพราะวา ผูบริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรีมีความ
เช่ือม่ันในผลิตภัณฑของแดรี่ควีน ช่ืนชอบในรสชาติของไอศกรีมเคก แดรีควีน มากกวาผูบริโภคทีมี
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อมรรัตน  พินัยกุล  (2549)  ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ี
มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีในตราสินคาไอศกรีม Swensen’s ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
พบวา  ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษา แตกตางกัน มีความจงรักภักดีในตราสินคาไอศกรีม Swensen’s 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01       
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 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2  สวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา  สวนประสมทาง
การตลาดบริการ โดยรวมและรายดาน  ไดแก ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย  ดาน
การสงเสริมการตลาด  ดานบุคคลหรือพนักงานขององคกร  ดานภาพลักษณของสินคาและบริการ  และ
ดานกระบวนการ   มีความสัมพันธระดับปานกลางกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรมีเคกแดรี่ควีน ของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้เปนเพราะวา ผูบริโภคสวนใหญมี
ความเช่ือม่ันในผลิตภัณฑของตราสินคาแดรี่ควีน  ติดใจในรสชาติของไอศกรีมเคกแดรี่ควีน  มีสินคา
จําหนายเพียงพอ ราคาสินคาไมเปล่ียนแปลงและราคาไมแพง ไอศกรีมเคกแดรี่ควีนหาซ้ืองายมีสินคา
จําหนายทุกวัน เพราะรานแดรี่ควีนสวนใหญจะตั้งอยูในหางสรรพสินคา ซ่ึงมีท่ีจอดรถ สะดวกตอการ
หาซ้ือมาบริโภค  พนักงานมีความรูในตัวผลิตภัณฑ มีอัธยาศัยท่ีดี  ท่ีรานแดรี่ควีน มีปายแสดงสินคาและ
ราคาชัดเจน  มีเครื่องมือเครื่องใชทันสมัย สะอาด ทําใหบริการลูกคาทุกคนไดทันเวลาและรวดเร็ว  ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของพรพิมล  ศุภชัยสมานพันธ (2547)  ศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติสวนประสมทาง
การตลาดและความจงรักภักดีตอตราสินคาท่ีมีผลตอแนวโนมการบริโภคไอศกรีมแดรี่ ควีน ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑและบริการ  
ดานราคา  ดานทําเลท่ีตั้ง  ดานการสงเสริมการขายและโฆษณา  มีความสัมพันธกับแนวโนมการบริโภค
ซํ้า ดานความแนนอนในอนาคตในการบริโภค  ดานปริมาณการรับประทานในอนาคต อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  และสอดคลองกับงานวิจัยของ เกษรา  แซตั้ง  (2549)  ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาไอศกรีม Swensen’s Take Home รานคาปลีกของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ  
พบวา สวนปจจัยสวนประสมการตลาดท้ัง 4  ดาน ไดแก  ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการขาย มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซ้ือไอศกรีม 
Swensen’s Take Home ของผูบริโภค สอดคลองกับงานวิจัยของ อมรรัตน  พินัยกุล  (2549)  ศึกษาเรื่อง 
ปจจัย ท่ีมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีในตราสินคาไอศกรีม Swensen’s ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  พบวา สวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับความจงรักภักดีในตราสินคา
ไอศกรีม Swensen’s  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณารายดานพบวา ผลิตภัณฑและ
บริการ ราคาของผลิตภัณฑ และการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับความจงรักภักดีในตราสินคา
ไอศกรีม Swensen’s โดยรวมในระดับปานกลาง   นอกจากนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ วลัยรัตน  วิ
พุฑฒิกุลวาทย  (2550) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคไอศกรีมซอฟทเสรฟ 
รานเคเอฟ  ในจังหวัดสระบุรี  พบวา ทัศนคติสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01   
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ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 ผลการศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีมเคกแดรีค่วีน และการตัดสินใจซ้ือ
ไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้  
 1.  ผูบริโภคท่ีมีอายุ 40 ปขึ้นไป มีการศึกษาปริญญาตรี  มีการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ค
วีนมากท่ีสุด ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายของไอศกรีมเคก แดรี่ควีน ดังนั้น การวางแผนการตลาดสําหรับ
ไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ในกรุงเทพมหานคร ควรใหความสําคัญกับกลุมผูบริโภคกลุมเปาหมาย  โดยการ
จัดทําไอศกรีมเคกท่ีเหมาะกับผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อาทิ ไอศกรีมเพ่ือสุขภาพ  ราคาไมแพง หา
ซ้ือไดสะดวก 
 2.  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการในแตละดานกับการ
ตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน สามารถอธิบายไดดังนี ้ 
  2.1   ดานผลิตภัณฑ  ผูบริหารควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ อยางตอเนื่องและตอนสนองให
ตรงตามฤดูกาลท่ีผูบริโภคตองการ เชน ฤดูรอนออกแบบผลิตภัณฑใหมีรูปแบบสีสันสดใส นาสนใจ และ
มีรูปแบบการแตงหนาเคกท่ีมีหลายลวดลาย  เพ่ือสรางความสนใจใหผูบริโภคมีการตัดสินใจซ้ือไอศกรมี
เคกสูงขึ้น  เนื่องจากดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน  
2.2 ดานราคา  ผูบริหารควรกําหนดราคาสินคาท่ีไมแพงจนเกินไป ไมควรปรับราคาบอย เนื่องจากใน
การตัดสินใจซ้ือสินคา ผูบริโภคจะพิจารณาราคาของสินคาใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ ความจาํเปน 
และจะมีการสํารวจราคาสินคากับตราสินคาอ่ืนๆ กอนตัดสินใจซ้ือ เนื่องจากราคามีความสัมพันธกบัการ
ตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก แดรี่ควีน   
   2.3  ดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูบริหารควรเพ่ิมเติมชองทางการจัดจําหนาย เพ่ืออํานวย
ความสะดวกใหลูกคา ใหสามารถซ้ือสินคาไดงายขึ้น เชน วางจําหนายในรานสะดวกซ้ือ หาง 
สรรพสินคาใกลบาน ไดแก โลตัสเอ็กซเพรส  เนื่องจากชองทางการจัดจําหนายมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน    
  2.4  ดานการสงเสริมการตลาด  ผูบริหารควรสงเสริมใหมีกิจกรรมสงเสริมการตลาด เชน 
การจัดของแถม การใหสวนลดดวยการจัดทําบัตรสมาชิกกับลูกคา เนื่องจากการจัดกิจกรรมสงเสริม
การตลาดเปนวิธีการสรางความสนใจใหกับผูบริโภค และมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีม
เคกแดรี่ควีน  
  2.5  ดานบุคคลหรือพนักงานขององคกร  ผูบริหารควรมีการเพ่ิมจํานวนพนักงานให
เพียงพอกับการใหบริการ  และมีการจัดอบรมอยางสมํ่าเสมอใหพนักงานมีความชํานาญในการใหบริการ  
มีการพัฒนาพนักงานใหมีบุคลิกภาพท่ีดี ไดมาตรฐานท่ีบริษัทกําหนด เนื่องจากพนักงานท่ีใหบริการท่ีมี
บุคลิกภาพดี ใหบริการดวยความชํานาญ มีอัธยาศัยท่ีดี และมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีม
เคกแดรี่ควีน  
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  2.6 ดานภาพลักษณของสินคาและบริการ  ผูบริหารควรสงเสริมภาพลักษณของสินคาและ
บริการโดยการใหพนักงานมีความพรอม กระตือรือรนในการใหบริการ เพ่ือสรางความประทับใจกับ
ลูกคา และความพึงพอใจกับลูกคา 100%  เนื่องจากภาพลักษณของสินคาและบริการมีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน   
  2.7  ดานกระบวนการ  ผูบริหารควรจัดการฝกอบรมใหเปนพนักงานเปนนักขายท่ีดี  รูจัก
วิธีการใหคําแนะนําลูกคา  มีกระบวนการใหบริการรวดเร็วและถูกตองตามท่ีลูกคาตองการ เนื่องจาก
กระบวนการใหบริการมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือ  
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน กับไอศกรีมเคกยี่หอ
อ่ืนๆ เชน Swensen’s  บาสกิ้น รอบบ้ิน  
 2.  ควรมีการศึกษาโดยเพ่ิมตัวแปรอิสระท่ีอาจมีผลตอการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ควีน 
เชน  ปจจัยทางวัฒนธรรม และปจจัยดานจิตวิทยา  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
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แบบสอบถามการวิจัยเร่ือง 
สวนประสมทางการตลาดบริการ  ที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคก  

แดร่ี ควีน  ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้ แบงออกเปน  3  ตอนดังนี ้
 ตอนท่ี 1  ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค 
 ตอนท่ี 2  สวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีมเคกแดรี่ควีน 
 ตอนท่ี 3  การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี่ ควีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัย  ขอความกรุณาอานขอความในแบบสอบถาม
กอนตอบคําถาม  ซ่ึงผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยจะนําไปใชสําหรับการศึกษาและนําไปเปนขอมูลสําหรับ
พัฒนาคุณภาพการบรกิารตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 114 

ตอนท่ี 1 
ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค 

 
คําชี้แจง   กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงใน  ท่ีมีขอมูลตรงกับทาน 
 
 1.  เพศ    
    1. ชาย     2. หญิง 
 2.   อาย ุ    
    1. นอยกวาหรือเทากับ 20 ป   2. อายุ  21-30  ป   
    3. อายุ  31-40  ป   4. มากกวา 40 ป 
 3.   ระดับการศึกษา 
    1.  ต่ํากวาปริญญาตร ี   2. ปริญญาตร ี
       3.  สูงกวาปริญญาตรี 
 4.  สถานภาพการสมรส  
   1.  โสด   2. สมรส/อยูดวยกัน 
   3. หมาย/หยา/แยกกันอยู 
 5.  อาชีพ   
   1. ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
   2. พนักงานบริษัทเอกชน 
   3. ธุรกิจสวนตัว    
   4. นักเรียน / นักศึกษา 
   5. อ่ืนๆ ระบุ.....................................................................  
 6.  รายไดตอเดือน    
   1. นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท    
   2. 10,001-20,000 บาท 
   3. 20,001-30,000 บาท   
   4. มากกวา  30,001  บาท 
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ตอนท่ี 2 
สวนประสมทางการตลาดบริการของไอศกรีมเคกแดร่ี ควีน 

 
คําชี้แจง   กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน 
 เกณฑการใหคะแนนระดับความคิดเห็น 
 ให  5 คะแนนหมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 
 ให  4 คะแนนหมายถึง เห็นดวย 
 ให  3 คะแนนหมายถึง ไมแนใจ 
 ให  2 คะแนนหมายถึง ไมเห็นดวย 
 ให  1 คะแนนหมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ดว

ยอ
ยาง

ยิ่ง 
เห็น

ดว
ย 

ไม
แน

ใจ 
ไม

เห็น
ดว

ย 
ไม

เห็น
ดว

ยอ
ยาง

ยิ่ง 

สวนประสมทางการตลาดของไอศกรีมเคกแดรี ควีน 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ดานผลิตภัณฑ      
1 ความสวยงามของการแตงหนาไอศกรีมเคก      
2 ไอศกรีมมีคุณภาพ รสชาติอรอยถูกปาก       
3 ไอศกรีมเคก มีรสชาติหลากหลายใหเลือก      
4 บรรจุภัณฑเก็บรกัษาความเย็นไดด ี      
5 ตราสินคาแดรี่ ควีนเปนท่ียอมรับ เช่ือถือได      

ดานราคา      
1 ราคาเหมาะสมกับปริมาณสินคา      
2 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา      
3 ราคาไมแพงเม่ือเทียบกับสินคาประเภทเดียวกัน      
4 ราคาสินคาไมเปล่ียนแปลงบอย      
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ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ดว

ยอ
ยาง

ยิ่ง 
เห็น

ดว
ย 

ไม
แน

ใจ 
ไม

เห็น
ดว

ย 
ไม

เห็น
ดว

ยอ
ยาง

ยิ่ง 

สวนประสมทางการตลาดของไอศกรีมเคกแดรี ควีน 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ดานชองทางการจัดจําหนาย      
1 ไอศกรีมเคกแดรี่ควีน หาซ้ืองาย      
2 ท่ีตั้งรานโดดเดน สังเกตงาย      
3 มีรานจําหนายสินคาจํานวนมาก      

ดานการสงเสริมการตลาด      
1 การโฆษณาสินคา ณ จุดขาย เชน  การตกแตงตูเคก  ใบปลิวเคก       
2 การลดราคาไอศกรีมในชวงเทศกาลทําใหเกิดความตองการซ้ือ       
3 มีการจําหนายเคก ไอศกรีมในราคาพิเศษเม่ือซ้ือคูกับไอศกรีม       

ดานบุคคล หรือ พนักงานขององคกร      
1 พนักงานมีอัธยาศัยดี ยิ้มแยมแจมใส      
2 พนักงานมีความเต็มใจใหบริการ       
3 พนักงานมีการใชคําพูดสุภาพกับลูกคา      
4 พนักงานแตงกายสะอาดตามรูปแบบของบริษัทฯ      

ดานภาพลักษณของสินคาและบริการ      
1 หนารานสะอาด มีปายช่ือรานท่ีชัดเจน      
2 มีรูปภาพสินคาแสดงชัดเจน       
3 มีปายแสดงราคาสินคาทุกประเภท      
4 มีปริมาณสินคาเพียงพอกับการขาย      

ดานกระบวนการ      
1 มีการใหบริการลูกคาตามลําดับกอนหลัง      
2 มีการใหบริการรวดเรว็      
3 เปดจําหนายสินคาตรงเวลา      
4 ใหคําแนะนําลูกคาเม่ือมีปญหา      
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ตอนท่ี 3 

การตัดสินใจซื้อไอศกรีมเคกแดรี่  ควีน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
คําชีแ้จง   กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับระดับการตัดสินใจของทานท่ีมาซ้ือไอศกรีมเคก 
 เกณฑการใหคะแนนระดับการตัดสินใจ 
 ให  5 คะแนนหมายถึง มากท่ีสุด 
 ให  4 คะแนนหมายถึง มาก 
 ให  3 คะแนนหมายถึง ปานกลาง 
 ให  2 คะแนนหมายถึง นอย 
 ให  1 คะแนนหมายถึง นอยท่ีสุด 
 

ระดับการตัดสินใจ 
มาก

ที่สุ
ด 

มาก
 

ปาน
กล

าง 
นอ

ย 
นอ

ยท
ี่สุด

 

การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมเคกแดรี ควีน 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1 คนรูจัก แนะนําใหซ้ือ      
2 สมาชิกในครอบครัวชอบรับประทาน      
3 ติดใจรสชาติไอศกรีมเคก แดรีควีนเปนการสวนตัว      
4 เนื้อไอศกรีมไมละลายงาย      
5 หนาไอศกรีมเคกมีใหเลือกหลายหลากตามความตองการ      
6 รสชาติไอศกรีมเคกไมหวานจนเกินไป      
7 ไอศกรีมเคกแดรี่ควีน ใชเปนของขวัญไดทุกโอกาส      
8 ไอศกรีมเคก แดรี่ควีน มีสินคาวางจําหนายทุกวัน      
9 ม่ันใจในคุณภาพของสินคา      
10 ไอศกรีมเคกแดรี่ควีน มีคุณภาพสูงแตราคาต่ํา      
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