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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมจากราน Kane mochi ในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ไอศกรีมของผูบริโภค กลุมตัวอยาง คือ กลุมผูบริโภคที่รับประทานไอศกรีม จากราน Kane mochi ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในชวงเวลาไมเกิน 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2553) จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถาม 
สถิติที่ในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน 
โดยคํานวณดวยวิธีสัมประสิทธิสหสัมพันธ Cramer’s V กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 และใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for Windows ในการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพโสด มีอายุ
อยูในชวง 15 – 24 ป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี เปนนักเรียน / นักศึกษา ระดับรายไดตอเดือนไมเกิน 5,000 
บาท ชอบไปรับประทานที่สาขาสยามสแควรบอยที่สุด รูจักรานจากคนรูจักแนะนํา ชอบไอศกรีมรสนมมากที่สุด โดย
ตั้งใจมารับประทานไอศกรีม ใชบริการในรานเฉลี่ยเดือนละ 1-2 ครั้ง ชวงเวลาที่ใชบริการ คือ 15.01-18.00 น. 
คาใชจายเฉลี่ยตอครั้งไมเกิน 100 บาท ใชบริการกับเพื่อนบอยที่สุด ผูบริโภคใหความสําคัญในการตัดสินใจบริโภค
ไอศกรีมจากราน Kane mochi ในดานกระบวนการและดานผลิตภัณฑมากที่สุด รองลงมา คือ ดานพนักงาน          
ผูใหบริการ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด
นอยที่สุด ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการทุกปจจัยมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมจากราน Kane mochi ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลองกับ
สมมติฐาน แตไมมีปจจัยใดเลยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมจากราน Kane mochi ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานสาขาที่ใชบริการบอยที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ :  สวนประสมทางการตลาด  พฤติกรรมผูบริโภค  ไอศกรีม  คาเนะโมจิ 
 

Abstract 
The purposes of the research were to study the correlation of service marketing mix factors 

toward the consuming behavior of Kane mochi ice cream in Bangkok and buying behavior of ice cream 
of consumers. The sample group was comprised of 400 Kane mochi’s consumers in Bangkok. The 
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questionnaire was used as data collecting tool. Statistics used for data analysis were Percentage, mean 
and standard deviation. Hypotheses were tested by Cramer’s V at the significant level of 0.05 and SPSS 
for Windows was used for all analysis found that the majority of consumers was females who were 
single and between 15-24 years old and had a bachelor’s degree. They were mostly school / college 
students and their monthly income was under 5,000 Baht. They liked eating at the Siam Square branch, 
knew the shop from acquaintance recommendation and liked eating milk flavored the ice cream. They 
visited the shop 1-2 times per month from 15:01 to 18:00 pm. Average expenditure per visit was less 
than 100 Baht and they usually came with friends. The consuming decision of Kane mochi ice cream by 
consumers focused on process and product then people, appearance evident, price, place and 
promotion. Results of the hypotheses tasting showed that all of marketing mix factors influenced 
consumer behavior toward the consumption of Kane mochi ice cream in Bangkok, consistent with the 
hypotheses, but no factor influence on consuming behavior of the most visited branch at the significant 
level of 0.05. 
 
Keywords : Marketing Mix, Consumer behavior, Ice cream, Kane mochi 
E-mail : my_focut@hotmail.com 
 

คํานํา 
ในชวงฤดูรอนไอศกรีมเปนหนึ่งในบรรดาสินคายอดนิยมที่มียอดจําหนายสูง และการแขงขันในตลาด

ไอศกรีมมีความเขมขนอยางมาก เนื่องจากบรรดาผูประกอบการในธุรกิจนี้ตางปรับกลยุทธเพื่อแยงชิงสวนแบงตลาด 
เนื่องจากมีการสํารวจพบวา พฤติกรรมการซื้อไอศกรีมของคนไทยที่นาสนใจคือ คนไทยตัดสินใจซื้อไอศกรีม             
โดยอาศัยปจจัยกระตุน (Impulse Basis) โดยไมไดเปนการซื้อที่มีการวางแผนลวงหนา (Planned Basis)                   
(ประภา บุรณศิริ, 2549) โดยการปรับกลยุทธดังกลาว จะเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบดวย 
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด พนักงานผูใหบริการ กระบวนการใหบริการ            
และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2549) 

ขนมโมจิไอศกรีมเปนขนมไดรับความนิยมใน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ฮองกง สิงคโปร และอีกหลายประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย สําหรับในประเทศไทยมีขายที่ราน Kane mochi ซึ่งไดเปดขายแฟรนไชส ทําใหมีสาขาเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ในปจจุบันเปดสาขาแลวทั้งสิ้น 10 สาขา (24 มิถุนายน 2553) ไดแก สาขาสยามสแควร สาขาเซ็นทรัล            
ปนเกลา สาขาเซ็นทรัลลาดพราว สาขาสีลมคอมเพล็กซ สาขายูเนี่ยนมอลล สาขาเดอะมอลลงามวงศวาน                 
สาขาคริสตัลพารค สาขาเสรีเซ็นเตอร สาขาเชียงใหม และสาขาพัทยา (ชานน อนันตวิโรจน, 2553) 

เนื่องจากประเทศไทยเปนเมืองรอนสงผลใหคนไทยนิยมบริโภคไอศกรีมกันมากและมีการนําเสนอไอศกรีม
รูปแบบตางๆ ออกมามากมาย อีกทั้ง Kane mochi เปนแบรนดใหม มีการนําเสนอไอศกรีมในรูปแบบที่แตกตางจาก
คูแขงรายอื่นๆ ในตลาด และสาขาสวนใหญอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการศึกษาถึงปจจัย           
สวนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมจากราน Kane mochi ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหผูเกี่ยวของหรือสนใจที่จะซื้อแฟรนไชสสามารถนําไปใชในการวางแผนเชิงกลยุทธตอไป 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 

 

 1541 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีม

จากราน Kane mochi ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อไอศกรีมของผูบริโภค 
สมมติฐานของการวิจัย 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม
การตลาด พนักงานผูใหบริการ กระบวนการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การบริโภคไอศกรีมจากราน Kane mochi ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
อุปกรณและวิธีการดําเนินการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุมผูบริโภคที่รับประทานไอศกรีม จากราน Kane mochi ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในชวงเวลาไมเกิน 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2553) จํานวน 400 คน 

การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม โดยแบงเปน 4 สวน ประกอบดวย  สวนที่ 1 ลักษณะ
ประชากรศาสตร สวนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมจากราน Kane mochi สวนที่ 3 สวนประสมทางการตลาด
บริการ 7Ps และสวนที ่4 ขอเสนอแนะ  

การสุมตัวอยางใช 3 ขั้นตอน คือ การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลือกศึกษา
กลุมตัวอยางจากราน Kane mochi ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 8 สาขา ไดแก สาขาสยามสแควร สาขาเซ็นทรัล          
ปนเกลา สาขาเซ็นทรัลลาดพราว สาขาสีลมคอมเพล็กซ สาขายูเนี่ยนมอลล สาขาเดอะมอลลงามวงศวาน สาขาคริสตัล
พารค และสาขาเสรีเซ็นเตอร การสุมตัวอยางแบบกําหนดจํานวน (Quota Sampling) โดยการกําหนดกลุมตัวอยางใน       
แตละสาขาเทาๆ กัน ทั้ง 8 สาขา จะไดสาขาละ 50 ตัวอยาง และการสุมตัวอยางตามความสะดวก (Convenience 
Sampling) สุมตัวอยางจากคนที่อยูกําลังใชบริการจากราน Kane mochi แตละสาขา จนครบตามจํานวนที่ตองการ            
(สิน พันธุพินิจ, 2551) 

การวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรม SPSS for Windows เพื่อใชในการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ในการ
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรในสวนที่ 1 และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีม
จากราน Kane mochi ในสวนที ่2 โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) วิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps โดยใชการหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)             
และการแปลผลขอมูล และการทดสอบสมมติฐาน ใชการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางคาคะแนนเฉลี่ยของกลุม
ตัวอยาง โดยคํานวณดวยวิธีสัมประสิทธสหสัมพันธ Cramer’s V โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ดานลักษณะประชากรศาสตร 
เพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 72.50 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 27.50 
สถานภาพ กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 83.50 สถานภาพสมรส, หยาราง              

และหมาย คิดเปนรอยละ 15.50, 1.00, 0.00 ตามลําดับ 
อาย ุกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูในชวง 15 – 24  ป คิดเปนรอยละ 61.00 อาย ุ25 - 34 ป, อายุต่ํากวา 15 ป, 

อาย ุ45 - 54 ป, อาย ุ35 - 44 ป และอาย ุ55 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 24.75, 5.75, 4.00, 3.50, 1.00 ตามลําดับ 
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ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาของอยูในระดับปริญญาตร ีคิดเปนรอยละ 56.25 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา, สูงกวาปริญญาตรี, ประถมศึกษา และอนุปริญญาหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 17.50, 
9.75, 8.50, 8.00 ตามลําดับ 

อาชีพ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักเรียน / นักศึกษา คิดเปนรอยละ 61.75 พนกังานบริษัทเอกชน, ขาราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ, ประกอบธุรกิจสวนตัว, อาชีพอิสระ และอื่นๆ คิดเปนรอยละ 18.50, 10.75, 7.00, 1.00, 1.00 ตามลําดับ 

ระดับรายไดตอเดือน กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดไมเกิน 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.00 รายไดอยู
ในชวง 5,001 - 10,000 บาท, รายได 50,001 บาทขึ้นไป, รายไดอยูในชวง 15,001 - 20,000 บาท, รายไดอยูในชวง 
10,001 - 15,000 บาท, รายไดอยูในชวง 35,001 - 40,000 บาท, รายไดอยูในชวง 20,001 - 25,000 บาท, รายได
อยูในชวง 45,001 - 50,000 บาท, รายไดอยูในชวง 30,001 - 35,000 บาท, รายไดอยูในชวง 40,001 - 45,000 บาท 
และรายไดอยูในชวง 25,001 - 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 29.00, 9.00, 7.75, 6.75, 5.00, 3.75, 3.00, 2.00, 
2.00, 1.75 ตามลําดับ 
 
ดานพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมจากราน Kane mochi 

สาขาที่ชอบไปรับประทานบอยที่สุด พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับประทานที่สาขาสยามสแควร                 
คิดเปนรอยละ 15.50 เซ็นทรัลลาดพราว, ยูเนี่ยนมอลล, เซ็นทรัลปนเกลา, คริสตันพารค, เสรีเซ็นเตอร, เดอะมอลล
งามวงศวาน และสีลมคอมเพล็กซ คิดเปนรอยละ 14.25, 13.75, 12.00, 11.50, 11.25, 11.00, 10.75 ตามลําดับ 

รูจักรานไดอยางไร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรูจักราน Kane mochi จากคนรูจักแนะนํา คิดเปนรอยละ 
52.00 อื่นๆ การโฆษณาทางโทรทัศน, การโฆษณาทางนิตยสาร / หนังสือพิมพ และการโฆษณาทางเว็บไซต                
คิดเปนรอยละ 26.25, 10.25, 7.75, 3.75 ตามลําดับ 

รสชาติของไอศกรีม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญชอบไอศกรีมรสนม คิดเปนรอยละ 36.25 ช็อคโกแลต, 
ชานม, วนิลา, ชาเขียว, สตรอเบอรี่, มะนาว, กาแฟ และบลูเบอรี่ คิดเปนรอยละ 15.75, 14.00, 10.75, 8.75, 4.75, 
3.75, 3.00, 3.00 ตามลําดับ 

สาเหตุที่ตองการใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญตั้งใจมารับประทานไอศกรีม คิดเปนรอยละ 60.50 ใชเปน
สถานที่นัดพบ, คลายรอน, เลี้ยงฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษ และอื่น  ๆคิดเปนรอยละ 18.25, 15.25, 3.00, 3.00 ตามลําดับ 

ความถี่ในการใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชบริการเฉลี่ยเดือนละ 1-2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 39.75,         
3-4 ครั้ง, ครั้งแรก, 7-8 ครั้ง, 8 ครั้งขึ้นไป และ5-6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 25.75 24.00 5.00 3.00 2.50 ตามลําดับ 

ชวงเวลาที่ใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชบริการเวลา 15.01-18.00 น. คิดเปนรอยละ 45.25, 
12.01-15.00 น. 18.01 น. ขึ้นไป และ 09-01-12.00 น. คิดเปนรอยละ 29.75, 24.00, 1.00 ตามลําดับ 

คาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีคาใชจายในการรับประทานครั้งละไมเกิน 100 บาท 
คิดเปน รอยละ 58.00, 101-150 บาท, 151-200 บาท, 201-250 บาท และ251-300 บาท คิดเปนรอยละ 31.50, 
8.50, 1.00, 1.00 ตามลําดับ 

บุคคลที่มาใชบริการดวยบอยที่สุด พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชบริการกับเพื่อน คิดเปนรอยละ 62.25 
บุคคลในครอบครัว, คูรัก, คนเดียว และเพื่อนรวมงาน คิดเปนรอยละ 21.50, 10.75, 4.50, 1.00 ตามลําดับ 
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ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 7 Ps 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก         

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญทุกดานในระดับมาก ไดแก ความ
เหนียวนุม สีสัน ความแปลกใหม รสชาติ วัตถุดิบ ความนาเชื่อถือ ความหลากหลาย ขนาด และท็อปปง มีคาเฉลี่ย 
เทากับ 4.23, 4.18, 4.17, 4.16, 3.99, 3.97, 3.96, 3.86, 3.59 ตามลําดับ 

ปจจัยปจจัยดานราคา พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก               
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญทุกดานในระดับมาก ไดแก มีปาย
บอกราคาชัดเจน ราคาเหมาะสมกับบริการ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และราคาเหมาะสมกับปริมาณ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.90, 3.73, 3.66, 3.53 ตามลําดับ 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญดานชองทางการจัดจําหนาย
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญทุกดาน
ในระดับมาก ไดแก ใกลหางสรรพสินคา เดินทางสะดวก ใกลบานหรือที่ทํางาน และมีหลายสาขา มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.78, 3.76, 3.54, 3.53 ตามลําดับ 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญดานการสงเสริมการตลาด
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่กลุมตัวอยางให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก การเชิญชวนของพนักงาน ปายหนาราน บัตรสะสมแตม มีไอศกรีมใหชิม มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.75 3.67 3.57 3.53 สวนการโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ / อินเตอรเน็ต และการแถมไอศกรีม ใหความสําคัญ
อยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24   และ 3.09 ตามลําดับ 

ปจจัยดานพนักงานผูใหบริการ พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญดานพนักงานผูใหบริการ โดยรวม
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญทุกดานในระดับ
มาก ไดแก ความกระตือรือรน ความเปนมิตร การตอนรับ การดูแลเอาใจใส การแตงกาย และจํานวนที่เพียงพอ         
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11, 4.08, 4.03, 4.00, 3.92, 3.64 ตามลําดับ 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญดานกระบวนการใหบริการ
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญทุกดาน
ในระดับมาก ไดแก ความถูกตองในการคิดราคา ความรวดเร็วในการคิดราคา ความสะดวกในการชําระเงิน              
ความรวดเร็วในการเสิรฟ ความเหมาะสมของเวลาเปด-ปด และการแนะนําไอศกรีม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18, 
4.14, 4.13, 3.98, 3.89, 3.76 ตามลําดับ  

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญดานสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพโดยรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญ
ทุกดานในระดับมาก ไดแก ความทันสมัยของราน ความสะอาดภายในราน อากาศภายในราน การวางผัง             
ภายในราน ความสะอาดของอุปกรณ ความสวยงามของภาชนะ และจํานวนที่นั่งที่เพียงพอโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.11, 4.00, 4.00, 3.92, 3.90, 3.87, 3.60 ตามลําดับ 
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การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมจากราน Kane mochi ในเขต 

กรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง ไดแก ดานชวงเวลาที่ใชบริการ ดานสาเหตุที่ตองการใชบริการ  
ดานคาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง ดานรสชาติของไอศกรีม ดานบุคคลที่มาใชบริการดวยบอยที่สุด ดานความถี่ในการใช
บริการ และดานรูจักรานไดอยางไร โดยคาสัมประสิทธ Cramer’s V เทากับ 0.534, 0.470, 0.431, 0.430, 0.401,0.365, 
0.346 ตามลําดับ สวนดานสาขาที่ชอบไปรับประทานบอยที่สุด ไมมีความสัมพันธ 

สมมติฐานที่ 2 ราคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมจากราน Kane mochi ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธในระดับปานกลาง ไดแก ดานชวงเวลาที่ใชบริการ ดานคาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง  
ดานความถี่ในการใชบริการ ดานสาเหตุที่ตองการใชบริการ โดยคาสัมประสิทธ Cramer’s V เทากับ 0.618, 0.332, 
0.323, 0.321 ตามลําดับ สวนดานรสชาติของไอศกรีม ดานรูจักรานไดอยางไร และดานบุคคลที่มาใชบริการดวย
บอยที่สุด มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา โดยคาสัมประสิทธ Cramer’s V เทากับ 0.292, 0.260, 0.226 ตามลําดับ 
สวนดานสาขาที่ชอบไปรับประทานบอยที่สุด ไมมีความสัมพันธ 

สมมติฐานที่ 3 ชองทางการจัดจําหนายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมจากราน            
Kane mochi ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธในระดับปานกลาง ไดแก ดานชวงเวลาที่ใชบริการ                  
ดานคาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง ดานสาเหตุที่ตองการใชบริการ ดานรูจักรานไดอยางไร โดยคาสัมประสิทธ Cramer’s V 
เทากับ 0.426, 0.369, 0.360, 0.347 ตามลําดับ สวนดานรสชาติของไอศกรีม ดานความถี่ในการใชบริการ              
ดานบุคคลที่มาใชบริการดวยบอยที่สุด มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา โดยคาสัมประสิทธ Cramer’s V เทากับ 
0.300, 0.300, 0.293 ตามลําดับ สวนดานสาขาที่ชอบไปรับประทานบอยที่สุด ไมมีความสัมพันธ 

สมมติฐานที่ 4 การสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมจากราน                   
Kane mochi ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง ไดแก ดานชวงเวลาที่ใชบริการ ดาน
รสชาติของไอศกรีม ดานคาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง ดานสาเหตุที่ตองการใชบริการ ดานรูจักรานไดอยางไร ดานความถี่
ในการใชบริการ และดานบุคคลที่มาใชบริการดวยบอยที่สุด โดยคาสัมประสิทธ Cramer’s V เทากับ 0.434, 0.431, 
0.408, 0.400, 0.399, 0.386, 0.365 ตามลําดับ สวนดานสาขาที่ชอบไปรับประทานบอยที่สุด ไมมีความสัมพันธ 

สมมติฐานที ่5 พนักงานผูใหบริการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมจากราน Kane mochi 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง ไดแก ดานบุคคลที่มาใชบริการดวยบอยที่สุด            
ดานชวงเวลาที่ใชบริการ ดานสาเหตุที่ตองการใชบริการ ดานรสชาติของไอศกรีม ดานคาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง            
ดานรูจักรานไดอยางไร ดานความถี่ในการใชบริการ มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง โดยคาสัมประสิทธ 
Cramer’s V เทากับ 0.487, 0.410, 0.406, 0.385, 0.382, 0.365, 0.357 ตามลําดับ สวนดานสาขาที่ชอบไป
รับประทานบอยที่สุด ไมมีความสัมพันธ  

สมมติฐานที่ 6 กระบวนการใหบริการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมจากราน                
Kane mochi ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธในระดับปานกลาง  ไดแก ดานความถี่ในการใชบริการ            
ดานบุคคลที่มาใชบริการดวยบอยที่สุด ดานชวงเวลาที่ใชบริการ ดานคาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง ดานรสชาติของ
ไอศกรีม ดานรูจักรานไดอยางไร โดยคาสัมประสิทธ Cramer’s V เทากับ 0.377, 0.376, 0.370, 0.356, 0.344, 
0.332 ตามลําดับ สวนดานสาเหตุที่ตองการใชบริการ มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา โดยคาสัมประสิทธ           
Cramer’s V เทากับ 0.282 และดานสาขาที่ชอบไปรับประทานบอยที่สุด ไมมีความสัมพันธ 
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สมมติฐานที่ 7 สิ่งแวดลอมทางกายภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมจากราน             
Kane mochi ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง ไดแก ดานรูจักรานไดอยางไร               
ดานบุคคลที่มาใชบริการดวยบอยที่สุด ดานสาเหตุที่ตองการใชบริการ ดานความถี่ในการใชบริการ ดานรสชาติของ
ไอศกรีม ดานคาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง ดานชวงเวลาที่ใชบริการ มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง โดยคา  
สัมประสิทธ Cramer’s V เทากับ 0.441, 0.394, 0.382, 0.364, 0.362, 0.358, 0.334 ตามลําดับ สวนดานสาขาที่
ชอบไปรับประทานบอยที่สุด ไมมีความสัมพันธ 
 

อภิปรายผล 
จากการวิเคราะหผลการวิจัย สามารถสรุปประเด็นสําคัญมาอภิปรายไดดังนี ้
ผลการวิจัย พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการและปจจัยดานผลิตภัณฑมากที่สุด 

รองลงมา คือ ปจจัยดานพนักงานผูใหบริการ ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน               
ชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาดนอยที่สุด ตามลําดับ เนื่องจากความพิเศษของไอศกรีม
จากราน Kane mochi ที่เปนไอศกรีมสําเร็จรูป ทําเสร็จจากโรงงานกอนแลว ไมตองเสียเวลาในการตัก แคผาแบงเปน         
4 ชิ้นก็สามารถเสิรฟไดเลย ทําใหสามารถเสิรฟไดอยางรวดเร็ด ลดขั้นตอนที่ยุงยาก สามารถสงมอบสินคาและบริการ
ใหผูบริโภคไดรวดเร็วขึ้น อีกทั้งไอศกรีมที่มีความแปลกใหมผูบริโภคจึงใหความความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการ
และปจจัยดานผลิตภัณฑมากที่สุด เพราะเปนจุดขาย และสามารถสรางความแตกตางจากคูแขงได สวนปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาดผูบริโภคใหความสําคัญนอยที่สุด เนื่องจากการสงเสริมการตลาดของราน Kane mochi ยังไมเปนที่
รูจักแพรหลาย เมื่อดูจากพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมจากราน Kane mochi ดานรูจักรานไดอยางไร จะพบวา 
ผูบริโภคสวนใหญรูจักรานจากคนรูจักแนะนํา แตการโฆษณาประชาสัมพันธของรานยังไมเปนที่รูจักมากนัก 
 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการทุกปจจัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมจาก
ราน Kane mochi ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน แตปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
บริการทุกปจจัยไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมจากราน Kane mochi ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดานสาขาที่ใชบริการบอยที่สุด เนื่องจากทุกสาขามีผลิตภัณฑเหมือนกัน ราคาเทากัน การสงเสริมการขายแบบ
เดียวกัน และเนื่องจากการเปนแฟรนไชส ทําใหแตละสาขาจะตองรักษามาตรฐานเดียวกัน ทุกสาขาจึงมีการ
ดําเนินงานในลักษณะเดียวกัน ทําใหผูบริโภคไมเห็นความแตกตางของแตละสาขา 

 
สรุปและขอเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพโสด มีอายุอยูในชวง 15 – 24 ป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตร ี

เปนนักเรียน / นักศึกษา ระดับรายไดตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท สาขาที่ชอบไปรับประทานบอยที่สุด คือ  สาขาสยาม 
สแควร รูจักรานจากคนรูจักแนะนํา รสชาติของไอศกรีมที่ชอบมากที่สุด คือ รสนม สาเหตุที่ตองการใชบริการ คือ            
ตั้งใจมารับประทานไอศกรีม ใชบริการในรานเฉลี่ยเดือนละ 1-2 ครั้ง ชวงเวลาที่ใชบริการ คือ 15.01-18.00 น. คาใชจาย
เฉลี่ยตอครั้งไมเกิน 100 บาท ใชบริการกับเพื่อนบอยที่สุด ผูบริโภคใหความสําคัญในการตัดสินใจบริโภคไอศกรีมจาก
ราน Kane mochi ในดานกระบวนการและดานผลิตภัณฑมากที่สุด รองลงมา คือ ดานพนักงานผูใหบริการ ดาน
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดนอยที่สุด ตามลําดับ 
และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการทุกปจจัยมีความสัมพันธกับ
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พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมจากราน Kane mochi ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลองกับสมมติฐาน แตไมมีปจจัยใด
เลยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมจากราน Kane mochi ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานสาขาที่ใช
บริการบอยที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

จากผลการวิจัยปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ และพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมจากราน 
Kane mochi ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการใน
ระดับมาก จึงควรใหความสําคัญกับการพัฒนาไอศกรีมใหมีความหลากหลาย เพราะการแขงขันของตลาดไอศกรีม
มีความรุนแรงมาก การตั้งราคาไมควรสูงหรือต่ําเกินไป ควรอยูในระดับที่สรางกําไรและสามารถแขงขันกับคูแขงใน
ระดับเดียวกันได ควรเพิ่มจํานวนสาขาในจังหวัดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง เชน ภูเก็ต นครราชสีมา ขอนแกน 
เปนตน เพื่อทําใหราน Kane mochi เปนที่รูจักมากขึ้น ควรใหความสําคัญกับการโฆษณา ประชาสัมพันธรานใหเปน
ที่รูจักมากขึ้น และควรมีการสงเสริมการตลาด ที่ดึงดูดใจมากขึ้น อาจมีการสงเสริมการขายดวยการลดราคาบาง
ชวงเวลา เพื่อกระตุนการบริโภคและสรางยอดขายเพิ่มขึ้น ควรใหความสําคัญกับการดูแลเอาใจใสลูกคา ดวยการ
พูดคุย แนะนําสินคา เพื่อสรางความเปนกันเองกับลูกคา ควรใหความสําคัญกับความรวดเร็วในการใหบริการ ดวย
การปรับปรุงกระบวนการตางๆ และการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใช เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว จะทําใหลูกคา
เกิดความประทับใจมากยิ่งขึ้น การตกแตงรานควรสรางเอกลักษณ ทําใหนึกถึงรานมากขึ้น ใชอุณหภูมิที่เหมาะสม 
และเนื่องจากเปนธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร ควรใหความสําคัญกับการรักษาความสะอาดภายในราน รวมถึงการดูแล
อุปกรณเครื่องใชตางๆ ใหสะอาดอยูเสมอ เพื่อใหลูกคาเกิดความมั่นใจและอยากกลับมาใชบริการอีกในครั้งตอไป 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีม
จากราน Kane mochi ใหครบทุกสาขา คือ เพิ่มสาขาเชียงใหม และสาขาพัทยา เพื่อใหครอบคลุมทุกสาขา 

2.  ควรเพิ่มการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีม
จากราน Kane mochi รวมถึงการเพิ่มตัวแปรอิสระ เพื่อใหสามารถวิเคราะหขอมูลไดครบถวนขึ้น 

3. ควรศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคใหมากขึ้น เพื่อใหสามารถวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคไดกวางขึ้น โดยการ
เพิ่มคําถามในสวนที ่2 ของแบบสอบถามใหมากขึ้น 

4. ควรศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภค (Customer Satisfaction) เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงแกไข
สินคาและบริการ ใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจยิ่งขึ้น 
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