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บทคดัย่อ 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้า ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการ

ตัดสนิใจใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพ่ือศึกษา

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้าใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้าน ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และเพ่ือ

ศึกษาการตัดสินใจใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ระเบียบวิธวิีจัยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธกีาส ารวจรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ 

ผู้บริโภคร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตัวอย่าง ทดสอบ

ความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ ตามแนวคิดของครอนบัค (Cronbach Alpha Formula) จ านวน 30 ตัวอย่าง 

ได้ผลทดสอบความน่าเช่ือถือเคร่ืองมือที่ 0.937 สถิติในการวิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การ

แจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ทดสอบความแตกต่างโดย

ใช้สถิติแบบ T – test , F – Test และทดสอบความแตกต่างรายคู่ วิธี Least Significant Difference 

(LSD) test และทดสอบความสัมพันธ์ใช้ Pearson's Correlation Coefficient และหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ท าการเลือกตัวแปรโดยวิธีน าตัวแปรเข้าทั้งหมด 

(Enter) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

ผลการวิจัยผู้บริโภคเป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่ อายุ 20 - 30 ปี สถานภาพโสด 

การศึกษาต ่าปริญญาตรี เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจมากสุด รองลงมา พนักงานบริษัทเอกชน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000 - 30,000 บาท จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวน 3 - 5 คน ปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดมีความส าคัญในการตัดสินใจใช้บริการร้านไอศกรีมระดับพรีเม่ียมในศูนย์การค้าระดับ

มาก โดยสูงสุด ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา ด้านราคา ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการส่งเสริม

การตลาด  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ ด้านพนักงานและกระบวนการให้บริการ ตามล าดับ ปัจจัย

ทางด้านภาพลักษณ์ตราสนิค้าของร้านมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้า 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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ในระดับมาก โดยสูงสุด การพัฒนาภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้านก่อให้เกิดการรับรู้ที่ดีข้ึนต่อคุณค่าของ

สนิค้า และผู้บริโภคมีการตัดสนิใจใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้า ในระดับมาก โดยสูงสุด

คุณภาพของไอศกรีมมีผลต่อการตัดสนิใจเข้าใช้บริการ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้า แตกต่างกัน ผลการ

ทดสอบความสมัพันธ ์พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ด้านพนักงานและกระบวนการให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีอทิธพิลเชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้

บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้า โดยด้านพนักงานและกระบวนการให้บริการ มีอิทธิพลสูงสุด 

รองลงมา ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ และ

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ

ตัดสนิใจใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้า 

 
1. บทน า 

ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์ ได้แก่ ปัจจัยสี่ ซ่ึงประกอบด้วย เคร่ืองนุ่งห่ม ยา

รักษาโรค อาหาร และที่อยู่อาศัย เพ่ือความอยู่รอดในการด ารงชีวิต ปัจจัยสี่ ด้านอาหาร ซ่ึงในประเทศไทย

ในปัจจุบันได้รับค่านิยมมาจากต่างประเทศในการด ารงชีวิตมากย่ิงขึ้ นจากอดีต จึงท าให้เกิดตลาดธุรกิจ

เกี่ยวกบัอาหารต่างประเทศมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากผลส ารวจปัจจุบันพบว่า มนุษย์เป็นผู้มีความต้องการ

บริโภคของหวาน หลังจากรับประทานอาหารคาวแล้ว ท าให้ธุรกิจขนมหวานและเคร่ืองดื่ม ได้เข้ามามี

บทบาทในประเทศไทย และได้รับความนิยมจากคนไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะธุรกิจขนมหวานที่เกี่ยวกับ

ไอศกรีมที่ได้รับค่านิยมมาจากต่างประเทศ 

ในปัจจุบันการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารประเภททานเล่น ได้แก่ ร้านอาหารประเภทร้าน

กาแฟ เคร่ืองดื่ม และเบเกอร่ี และของหวานประเภทไอศกรีม โดยเฉพาะธุรกิจร้านไอศกรีม ก าลังเป็นที่

นิยมมากขึ้น หากจะพูดถึงของหวานหลายคนจะนึกถึงไอศกรีม เน่ืองจากมีความหลากหลาย มีความแปลก

ใหม่ และยังมีรสชาติให้เลือกมากมายอยู่ตลอดเวลา การเปล่ียนแปลงทางด้านอากาศที่ร้อนข้ึนกยั็งส่งผลให้

ผู้บริโภคมีความต้องการที่จะรับประทานไอศกรีมกันมากข้ึนด้วย เพราะไอศกรีมมีลักษณะที่เย็น เม่ือ

รับประทานแล้วจะเพ่ิมความสดช่ืนให้กับร่างกายได้ ปกตินิสัยของคนไทยจะมีพฤติกรรมรับประทานของ

หวานหลังอาหารอยู่เสมอ ไอศกรีมกเ็ป็นอีกตัวเลือกหน่ึงที่ผู้บริโภคให้ความสนใจเลือกรับประทาน ซ่ึง

ไอศกรีมจะเป็นของหวานแช่แขง็ชนิดหน่ึง ซ่ึงได้จากการผสมส่วนผสมน าไปผ่านการฆ่าเช้ือ แล้วน าไปป่ัน

ในอุณหภูมิที่เยน็จัด พร้อมการเติมอากาศเข้าไป ปรับลดอุณหภมิูให้เยน็ลง โดยอาศัยเคร่ืองป่ันไอศกรีม

เข้ามาช่วย ไอศกรีมตักโดยทั่วไปจะต้องมีการน าไปแช่แขง็ที่อุณหภมูิ -18 องศาเซลเซียส ก่อนที่จะน ามา

รับประทาน อตัราการบริโภคไอศกรีมพรีเม่ียมของคนไทยโดยเฉล่ียพบว่ายังอยู่ในระดับต ่าถึงต ่ามาก เฉล่ีย

อยู่ที่ประมาณ 1.7 ลิตร/คน/ปี ในขณะที่ประเทศมาเลเซียซ่ึงมีอัตราการการบริโภคไอศกรีมพรีเม่ียมเป็น

จ านวน 3 ลิตร/คน/ปี และถือว่าต ่ามากถ้าจะน าไปเปรียบเทยีบกับในต่างประเทศ ซ่ึงแถบประเทศทางฝั่ง

144144144



ตะวันตกโดยในแต่ละเดือนผู้ประกอบการต่างสรรหาน าเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดมากมาย เพ่ือที่จะเข้า

แย่งชิงพ้ืนที่ในส่วนแบ่งทางการตลาด เอามาไว้ครอบครองให้ได้มากที่สุด ทั้งน้ีจึงมีการน าเสนอผลิตภัณฑ์

ไอศกรีมในรูปแบบใหม่ๆ การน าเข้าไอศกรีมในตราสินค้าใหม่ๆ จากต่างประเทศเข้ามา อีกทั้งการมุ่งเน้น

พัฒนาไอศกรีมให้มีรสชาติ รูปแบบ และเน้ือสมัผัสที่แปลกใหม่ ดึงดูดผู้บริโภคให้สนใจเข้ามาใช้บริการยัง

ร้านไอศกรีมของตนเอง การแข่งขันในตลาดไอศกรีมมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้ นประมาณร้อยละ 15 และมี

มูลค่าทางการตลาดอยู่ที่ 15,000 ล้านบาท โดยในประเทศไทยสามารถแบ่งแยกประเภทของไอศกรีมได้

หลักๆ 3 ตลาด คือ 

1. ตลาดไอศกรีมในระดับพรีเม่ียม (Premium Market) 

2. ตลาดไอศกรีมในระดับพ้ืนฐาน (Standard Market) 

3. ตลาดไอศกรีมในระดับแมส (Mass Market) 

ซ่ึงตลาดไอศกรีมกยั็งมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากปีก่อน แล้วไอศกรีมที่ผู้บริโภคให้

ความสนใจ คือ ไอศกรีมระดับพรีเม่ียม โดยที่การที่ผู้บริโภคไอศกรีมในปัจจุบัน จะหันมาให้ความส าคัญ

กับข้ันตอนการผลิต และการเลือกสรรวัตถุดิบที่ใช้ในการท าไอศกรีม ต้องมีคุณภาพ เน้นความเป็น

ธรรมชาติ ไม่ปรุงแต่ง หรือสังเคราะห์ใดๆให้มากจนเกินไป ซ่ึงสอดคล้องกับผู้บริโภคในปัจจุบันที่เน้นใน

เร่ืองของสขุภาพ อกีทั้งยังเป็นสิ่งที่ใหม่เกี่ยวกบัการน าเสนอรูปแบบใหม่จากไอศกรีม การมีรสชาติที่แปลก

ใหม่ และแตกต่างจากเดิม จะท าให้เกิดความหลากหลายทางด้านผลิตภัณฑ์ ดังน้ัน ท าให้การบริโภค

ไอศกรีมพรีเม่ียมได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน และมีการบริโภคที่มากข้ึนอกีด้วย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปี

ที่17 ฉบับที่ 3107) 

ดังน้ัน จากการเติบโตและพัฒนาของร้านไอศกรีมพรีเม่ียมในตลาด ที่มีการเพ่ิมข้ึนอย่าง

รวดเร็ว ซ่ึงประกอบกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากขึ้ น เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้บริโภค ซ่ึงอาจส่งผลต่อการเลือกใช้บริการของร้านไอศกรีมพรีเม่ียม จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัย

ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล โดยข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการท าธุรกิจ และเป็นแนวทางในการ

ด าเนินธุรกจิ หรือการพัฒนาปรับปรุงร้านไอศกรีมให้เหมาะสมเพียงพอกบัความต้องการของผู้บริโภค 

  
2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการร้าน

ไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการร้าน

ไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้าน ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้

บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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4. เพ่ือศึกษากระบวนการการตัดสินใจในการใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้า

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 

3. สมมติฐานการศึกษา 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

ร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด พนักงานและกระบวนการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

ใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการ

ร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 

4. ประโยชนที์ไ่ดร้บัจากการศึกษา 

4.1 เป็นแนวทางในการเปิดธุรกจิการร้านไอศกรีมพรีเม่ียม และเพ่ิมการบริการให้ตรงต่อ

ความต้องการของผู้บริโภคได้ 

4.2 สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อหน้าที่การงานที่ก  าลังปฏบัิติอยู่ในปัจจุบัน 

 

5. ขอบเขตการศึกษา 

5.1 เนื้ อหาของการวิจัย : ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค ระดับความส าคัญของ

ปัจจัยทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียม และการตัดสินใจใช้บริการร้าน ไอศกรีม 

พรีเม่ียมตามศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

5.2 พื้ นทีก่ารวิจยั : ศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

5.3 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง : ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ กลุ่มผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียม 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัยคร้ังน้ีคือ ผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ใช้ 

บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้า เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตรการ

ค านวณ แบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน(ธานินทร์ ศิลปีจารุ, 2552) ได้ตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี 

เท่ากับ 385 ตัวอย่าง และท าการส ารองแบบสอบถามหากไม่สมบูรณ์อีก 15 ตัวอย่าง รวมเป็น 400 

ตัวอย่าง 

5.4 ช่วงเวลาที่ท าวิจัย : ระยะเวลาที่ใช้ส าหรับการวิจัยคร้ังน้ีเร่ิมด าเนินการต้ังแต่เดือน 

มีนาคม 2560 – พฤษภาคม 2560 

5.5 ตวัแปรทีใ่ชใ้นงานวิจยั : 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 
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1. ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ 
2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียม ตาม

ศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานและการบริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

3. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสนิค้า 
ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 

การตัดสินใจใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล 

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยท าการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัยส่ง

ให้กบักลุ่มตัวอย่าง และผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับมาผู้วิจัยโดยแบบสอบถามแบ่งได้เป็น 4 

ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่  1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัว 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการวัดระดับความส าคัญของปัจจัยทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้า 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกบัปัจจัยทางด้านภาพลักษณ์ตราสนิค้าของร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตาม

ศูนย์การค้า  

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการตัดสินใจใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตาม

ศูนย์การค้า 

 

7. ผลการศึกษา  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลน ามาสรุปผลงานวิจัยได้ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง เพศหญิง ร้อยละ 71.50 

มากกว่าเพศชาย ร้อยละ 28.50  ส่วนใหญ่ อายุ 20 - 30 ปี ร้อยละ 38.75 รองลงมา น้อยกว่า 20 ปี 

ร้อยละ 30.00 สถานภาพ โสด ร้อยละ 51.25 รองลงมา สมรส/อยู่ด้วยกัน การศึกษาต ่าปริญญาตรี            

ร้อยละ 45.75 รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 45.00 ส่วนใหญ่อาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

ร้อยละ 27.75 รองลงมา พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 26.25 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000 - 30,000 

บาท ร้อยละ 35.00 รองลงมา ต ่ากว่าหรือ 15,000 บาท ร้อยละ 32.50 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

จ านวน   3 - 5 คน มากสดุ ร้อยละ 68.25 รองลงมา มากกว่า 5 คน ร้อยละ 20.00 ตามล าดับ 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีความส าคัญในการตัดสินใจใช้บริการร้าน

ไอศกรีมระดับพรีเม่ียมในศูนย์การค้าระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.83 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.51 โดยสูงสุด 
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คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา ด้านราคา ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย และ ด้านพนักงานและกระบวนการให้บริการ ตามล าดับ 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสนิค้ามีความส าคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการร้าน

ไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้า ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.94 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64 โดยสูงสุด 

การพัฒนาภาพลักษณ์ตราสนิค้าของร้านก่อให้เกิดการรับรู้ที่ดีข้ึนต่อคุณค่าของสินค้า ซ่ึงมีผลต่อการเข้าใช้

บริการของร้านไอศกรีมพรีเม่ียม มีค่าเฉล่ีย 4.04 รองลงมาภาพลักษณ์ตราสินค้าที่จดจ าง่ายมีผลต่อการ

เข้าใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียม, คุณประโยชน์ของสินค้า สามารถถ่ายทอดได้จากภาพลักษณ์ตราสินค้า

ของร้านไอศกรีมพรีเม่ียม, ภาพลักษณ์ตราสนิค้า สามารถบ่งบอกรสนิยมของผู้บริโภคได้, ภาพลักษณ์ตรา

สินค้าที่มีลักษณะเด่นกว่าคู่แข่งมีผลต่อการเข้าใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียม, ผู้บริโภคสามารถยอมรับ

ราคาไอศกรีมที่สงูข้ึน เม่ือภาพลักษณ์ตราสนิค้าของร้านมีคุณค่าสงู, ภาพลักษณ์ตราสนิค้าที่แขง็แกร่งแสดง

ให้เหน็ถึงคุณภาพของร้านไอศกรีมพรีเม่ียม และความคุ้นเคยของตราสินค้าในตลาด มีผลต่อการเข้าใช้

บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียม ตามล าดับ  

4. ผลการวิเคราะห์พบว่ามีการตัดสินใจใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้า ใน

ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.67 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 โดยสูงสุดคุณภาพของไอศกรีมมีผลต่อการ

ตัดสินใจเข้าใช้บริการ มีค่าเฉล่ีย 3.84 รองลงมา ราคาของไอศกรีม มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ, 

ช่องทางการจัดจ าหน่ายของร้านไอศกรีมมีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ, สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของ

ร้านไอศกรีมมีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ , การส่งเสริมการตลาดของร้านไอศกรีม มีผลต่อการ

ตัดสินใจเข้าใช้บริการ, พนักงานและกระบวนการให้บริการของร้านไอศกรีม มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้

บริการ, ภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้านไอศกรีมพรีเม่ียมที่ดี มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการและโดย

ภาพรวมของส่วนประสมการตลาดของร้านไอศกรีม มีผลต่อการตัดสนิใจเข้าใช้บริการ ตามล าดับ  

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลงานวิจัยน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์งานวิจัยได้ดังน้ี 

1. จากวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า ผู้บริโภคเป็น

เพศหญิง มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่ อายุ 20 - 30 ปี สถานภาพ โสด การศึกษาต ่าปริญญาตรี เป็น

ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจมากสุด รองลงมา พนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

15,000 - 30,000 บาท จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวน 3 - 5 คน และผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้า แตกต่างกนั สอดคล้องกบัแนวคิด เสรี วงษม์ณฑา (2542)  

ที่กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัส่งเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจ

ที่แตกต่างกันไปซ่ึงจะส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ซ้ือที่ได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคล  

โดยผลการวิจัย พบว่า กลุ่มเพศหญิงจะมีการตัดสินใจใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้า        
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สูงกว่ากลุ่มเพศชาย ด้านอายุ พบว่า กลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี และ อายุ 20 - 30 ปี จะให้ความส าคัญต่อ

การตัดสินใจใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้า ต ่ากว่า กลุ่มอายุ 31 – 40 ปี และ มากกว่า 

50 ปี และ กลุ่มอายุ 41 - 50 ปี จะให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตาม

ศูนย์การค้า ต ่ากว่า กลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี  ด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มนักเรียนหรือนักศึกษามีการตัดสินใจ

ใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้า สูงกว่า กลุ่มข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่ม

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิมีการตัดสินใจใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้าต ่ากว่า กลุ่ม

พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายและว่างงาน และกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือ 

15,000 บาท รายได้ 15,000 - 30,000 บาท  และ รายได้ 30,001 - 45,000 บาท จะการตัดสินใจใช้

บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้า ต ่ากว่ารายได้เฉล่ียต่อเดือน 60,000 - 75,000 บาท 

2. จากวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการร้านไอศกรีม พรีเม่ียมตามศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า ปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดมีความส าคัญในการตัดสินใจใช้บริการร้านไอศกรีมระดับพรีเม่ียมในศูนย์การค้าระดับ

มาก  โดยสูงสุด ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา ด้านราคา ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการส่งเสริม

การตลาด  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ ด้านพนักงานและกระบวนการให้บริการ ตามล าดับ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2552) ที่กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดเป็นตัว

แปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายอันก่อให้เกิด

การตัดสินใจซ้ือหรือใช้บริการ  ซ่ึงเมื่อพิจารณาในรายด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความส าคัญสูงสุด ไอศกรีมมี

คุณภาพ สะอาดและได้มาตรฐาน ด้านราคา ให้ความส าคัญสูงสุด ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพและ

ปริมาณโดยรวมของไอศกรีม ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ให้ความส าคัญสูงสุด การเดินทางมาร้านสะดวก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความส าคัญสูงสุด มีการส่งเสริมการขายโดยการจัดโปรโมช่ันร่วมกับบริษัท

ต่างๆ ด้านพนักงานและกระบวนการให้บริการ ให้ความส าคัญสงูสดุ ความรวดเรว็และความถูกต้องในการ

ให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ให้ความส าคัญสูงสุด ความสวยงามของการตกแต่งภายใน 

และภายนอกของร้าน และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานและกระบวนการให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้า โดยด้าน

พนักงานและกระบวนการให้บริการ มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมา ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ และ ด้านการส่งเสริมการตลาด  ตามล าดับ สอดคล้องกับแนวคิด ของ อดุลย ์จาตุรงคกุล 

(2543 : 13-14) ที่กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาด น้ันเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ท  าการคัดเลือกตลาด

เป้าหมายการตั้งวัตถุประสงค์และพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เป้าหมาย หรือเป็นกุญแจที่จะน าไปสู่ความส าเรจ็กคื็อต้องท าความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค 

3. จากวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยทางด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้าน ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า 

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความส าคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตาม
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ศูนย์การค้า ในระดับมาก โดยสูงสุด การพัฒนาภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้านก่อให้เกิดการรับรู้ที่ดีข้ึนต่อ

คุณค่าของสินค้า รองลงมาภาพลักษณ์ตราสินค้าที่จดจ าง่าย และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัย

ด้านภาพลักษณ์ตราสนิค้าของร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้ามีความสมัพันธเ์ชิงบวกต่อการตัดสินใจ

ใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้า 

4. จากวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการตัดสินใจใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้า

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผู้บริโภคมีการตัดสินใจใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตาม

ศูนย์การค้า ในระดับมาก โดยสูงสุดคุณภาพของไอศกรีมมีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ รองลงมา 

ราคาของไอศกรีม มีผลต่อการตัดสนิใจเข้าใช้บริการ และช่องทางการจัดจ าหน่ายของร้านไอศกรีมมีผลต่อ

การตัดสนิใจเข้าใช้บริการ ตามล าดับ สอดคล้องกับแนวคิดของ จุรีพร กาญจนการุณ (2554) ที่กล่าวว่า 

การตัดสินใจซ้ือเป็นกระบวนการในการคัดเลือกเพ่ือการปฏิบัติที่มีทางเลือกอยู่หลายทางและผลลัพธ์มี

ความแตกต่างกนั ในการจัดสนิใจนี้ จะมีข้ันตอนสดุท้าย เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจใช้บริการ และแนวคิดของ

รตันากร สิทธิทรพัยโ์ภคิน (2555) ที่กล่าวว่า การตัดสินใจซ้ือเป็นกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ ของ

ผู้บริโภคซ่ึงโดยปกติแล้วสามารถรับรู้ถึงความต้องการหรือการรับรู้ปัญหาแล้วค้นหาข้อมูลเพ่ือ ประเมิน

ทางเลือกในการตัดสนิใจซ้ือสนิค้าหรือบริการ  

 

9. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

1. จากผลวิจัยผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีความส าคัญในการ

ตัดสนิใจใช้บริการร้านไอศกรีมระดับพรีเม่ียมในศูนย์การค้าระดับมาก ด้านผลิตภัณฑ์ สูงสุด ดังน้ันจึงควร

มีเมนูไอศกรีมระดับพรีเม่ียมที่หลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย

ได้ มีควรมีเมนูไอศกรีมให้เลือกตามโอกาสและเทศกาลและเมนูไอศกรีมมีการสร้างสรรค์และออกแบบที่

สวยงามน่ารับประทาน นอกจากน้ีควรมีการดีไซน์หรือความแปลกใหม่ของรสชาติไอศกรีม นอกจากน้ีควร

ให้ความส าคัญกบัวัตถุดิบในการผลิตไอศกรีมที่ควรมีความสะอาดมีคุณภาพได้รับมาตรฐานมีกระบวนการ

ผลิตที่มีความสะอาดและถูกหลักอนามัยเพ่ือความม่ันใจในการบริโภคและการตัดสินใจใช้บริการร้าน

ไอศกรีมระดับพรีเม่ียม 

2. จากผลวิจัย ปัจจัยส่วนประสมการตลาดร้านไอศกรีมระดับพรีเม่ียมในศูนย์การค้าด้าน

พนักงานและกระบวนการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้า

สูงสุด ดังน้ันควรให้ความส าคัญต่อประสิทธิภาพในการให้บริการภายในร้านไอศกรีมพรีเม่ียม พนักงาน

ควรมีความรวดเร็วและสามารถให้บริการได้ความถูกต้อง พนักงานมีความนอบน้อมและมีใจรักการ

ให้บริการ นอกจากน้ีพนักงานควรมีความเข้าใจในตัวสินค้าสามารถแนะน าสินค้า ควรมีความรู้ในตัว

ไอศกรีมพรีเม่ียมที่ จัดจ าหน่ายสามารถให้ข้อมูลและให้ค าแนะน าในการเลือกซ้ือไอศกรีมพรีเม่ียม 

ตลอดจนควรมีกระบวนการและข้ันตอนในการให้บริการที่รวดเรว็และสามารถตอบสนองความต้องการที่

หลากหลายของผู้บริโภคได้ 
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3. จากผลวิจัยปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้ามี

ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมตามศูนย์การค้า ดังน้ันควรมีการ

ประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลร้านไอศกรีมพรีเม่ียมผ่านสื่อต่างๆ ควรใช้สื่อโซเชียลในการสื่อสารกับ

ผู้บริโภคโดยการสร้างบัญชีแฟนเพจ การสร้างบัญชีอินตราแกรม และการแนะน าและให้ข้อมูลเมนูร้าน

ไอศกรีมพรีเม่ียมโดยการรีวิวและถ่ายภาพที่ชวนให้รับประทาน ตลอดจนควรมีการจัดรายการกิจกรรม

ส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง ตามช่วงเทศกาลประจ าปี และเทศกาลพิเศษต่างๆ เป็นต้น 
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