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บทคัดยอ 

กกกกกกกก การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา พฤติกรรมการซ้ือไอศกรีม  สถานท่ีท่ีซ้ือไอศกรีม 

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการซ้ือไอศกรีม และปญหาท่ีพบในการซ้ือไอศกรีมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยใช

วิธีการสํารวจกลุมตัวอยางแบบโควตา ( Quota sample) สถิติวิเคราะห คือ รอยละ คาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ T-Test และการวิเคราะหสหสัมพันธ 

กกกกกกกกผลการวิจัยพบวา 

กกกกกกกก1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีรายรับตอเดือนอยูในชวง 3,001-5,000 บาท 

โดยศึกษาอยูในระดับช้ันปท่ี 3 มากท่ีสุด 

กกกกกกกก2. ยี่หอของไอศกรีมท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดคือ วอลล  ความถ่ีในการซ้ือไอศกรีม 

สัปดาหละคร้ัง สวนใหญซ้ือไอศกรีมเพื่อคลายรอน และชอบซ้ือไอศกรีมประเภทแทงมากท่ีสุด 

เหตุผลท่ีซ้ือไอศกรีมยี่หอท่ีชอบมีรสชาติท่ีดี การสงเสริมการขายท่ีชอบมากท่ีสุดแลกไอศกรีมฟรี 

ส่ือท่ีทําใหรูจักไอศกรีมมากท่ีสุดคือโทรทัศน โดยซ้ือในรานสะดวกซ้ือมากท่ีสุด 

กกกกกกกก3. ระดับปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกซ้ือไอศกรีมมากท่ีสุด คือ ปจจัยดานรสชาติ รองลงมา 

คือ ปจจัยดานการหาซ้ือ ปจจัยดานสถานท่ี และปจจัยดานตราสินคา ตามลําดับ 

กกกกกกกก4. ปญหาท่ีพบมากท่ีสุดในการซ้ือไอศกรีม คือ ระยะเวลาจัดโปรโมช่ันส้ันเกินไป 

กกกกกกกก5. เพศชายและเพศหญิงไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมในดานผลิตภัณฑ 

กกกกกกกก6. ความถ่ีในการซ้ือไมมีความสัมพันธกับระดับการตัดสินใจซ้ือดานสถานท่ี 
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กกกกกกกกการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ  อาจารย ประพล เปรมทองสุข ซ่ึงเปนผูให

คําแนะนําอันเปนประโยชนอยางยิ่งในการจัดทํา  และเปนผูใหการชวยเหลือในการทําวิจัยคร้ังนี้ให

เปนไปอยางราบร่ืนรวม ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ดวย 

กกกกกกกกผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรีทุกๆทานท่ีใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยใหขอมูลใน

แบบสอบถามอยางดียิ่ง 

กกกกกกกก นอกจากนี้  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ  คุณพอคุณแมท่ีเปนกําลังใจ ตลอดจนเอ้ือเฟอ

สนับสนุนคาใชจายในการทําวิจัยคร้ังนี้เปนอยางดี อาจารยทุกทานท่ีเคยอบรมส่ังสอน  ขอขอบคุณ

เพื่อนๆทุกคนท่ีใหคําแนะนําในเร่ืองตางๆตั้งแตเร่ิมคิดงานวิจัยจนเร่ิมลงมือทําตั้งแตบทแรกถึงบท

สุดทาย สุดทายนี้ขอขอบคุณศูนยคอมพิวเตอรในมหาวิทยาลัยศิลปากรและหองสมุดท่ีชวยทําให

งานวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลงดวยดีและมอบความรูใหกับผูวิจัย 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

กกกกกกกก ปจจุบันผูบริโภคมีความคาดหวังตอสินคาและบริการท่ีตนไดรับอยางมากมายหลาย

ประการ ซ่ึงจากการประเมินของผูเช่ียวชาญทางการตลาดไดสรุปปจจัยท่ีเกี่ยวของในการตัดสินใจ

ซ้ือท่ีกลายเปนปจจัยข้ันพื้นฐานไปแลวในสินคาแทบทุกชนิด มีการพยากรณวาในอนาคตจนถึงป 

2012 ตลาดไอศกรีมในยุโรป นาจะยังคงมีอัตราการเติบโตในราว 1.94% ตอปเทานั้น เทียบกับมูลคา

การตลาดราว 2.1 หม่ืนลานดอลลารในป 2005 ท่ีผานมา(ผูจัดการรายสัปดาห 1 มกราคม 2550) เปน

การเนนใหเห็นวาตลาดไอศกรีมยังเปนตลาดท่ีสามารถเขามาแขงขันได ท้ังนี้ในปจจุบันคนสวน

ใหญเนนใหความสําคัญกับสุขภาพมากข้ึนจึงได มีผลการวิจัยจากสถาบันสุขภาพจิตของลอนดอน 

ระบุวาการรับประทานไอศกรีมมีสวนชวยกระตุนสมองทําใหผูบริโภคมีอารมณดี และมีความสุข 

ซ่ึงมีอาหารเพียงไมกี่ประเภท ท่ีจะสรางสารแหงความสุข ไดอยางไอศกรีม หลายคนเช่ือกันวา

ไอศกรีมทําใหคนเรามีความสุข ทําใหในปตอๆมาไดเร่ิมมีการเปดตัวของธุรกิจประเภทนี้กันมากข้ึน 

และคาดวาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑไอศกรีมจะมีอัตราการขยายตัวไดอยางรวดเร็ว 

กกกกกกกกจากการสํารวจพบวาในชวงป พ.ศ. 2547-2548 ท่ีผานมา ตลาดไอศกรีมมีการขยายตัว ท่ี

สูงมากข้ึน โดยเฉพาะตลาดไอศกรีมประเภทพรีเม่ียม และไอศกรีมระดับกลาง แมวาการแขงขัน

รุนแรง แตตลาดไอศกรีมก็ยังมีการขยายตัวเพิ่มข้ีน อยางตอเนื่อง  ผูประกอบการในตลาดไอศกรีม

ระดับกลางสามารถเขาไปแยงชิงสวนแบงตลาดจากไอศกรีมระดับลางไดมากข้ึน  ทางดานตลาดการ

สงออกก็ขยายตัวสูงมากข้ึน เนื่องจากความตองการท่ีเพิ่ม มากข้ึนจากประเทศในเอเซีย  แมวาจะมี

เหตุการณเกิดธรณีพิบัติภัย(คล่ืนสึนามิ) ท่ีทําใหนักทองเท่ียวชาวตางประเทศลดจํานวนลง  ซ่ึงสงผล

กระทบบางสวนตอตลาดไอศกรีมพรีเม่ียม  อยางไรก็ตามกลุมผูบริโภคสวนใหญเปนชาวไทยยังคง

ขยายตัว ทําใหตลาดในประเทศเติบโตตอเนื่อง ทางดานตลาดสงออกยังมีความตองการสูง  เพราะ

ไทยเปนฐานการผลิตเพื่อการสงออกของผูประกอบการในตลาดไอศกรีมระดับกลาง จากการท่ี

ตลาดขยายตัว และมีคูแขงขันท่ีเพิ่มมากข้ึน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑไอศกรีมจึงตองสรางกลยุทธเพื่อ

การแขงขัน โดยเนนสรางความแตกตางของสินคาในเร่ืองรสชาติและความนาเช่ือถือของแบรนด 

การแขงขันนอกจากการปรับตัวในเร่ืองของรสชาติและรูปแบบผลิตภัณฑ ยังมีการปรับบรรจุภัณฑ

ใหสวยงาม และยังมีการสงเสริมการขายเพื่อเปนตัวชวยในการตัดสินใจแกผูบริโภคมากยิ่งข้ึน 
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ปจจุบันวอลลเปนผูนําทางตลาดไอศกรีมระดับกลาง โดยครองสวนแบงทางการตลาดอยูท่ี 60.1% 

รองลงมาคือ เนสทเล สวนแบงทางการตลาดอยูท่ี 17.9%, แมกโนเลีย ครองสวนแบง ทางการตลาด

อยู 9.8% และครีโม ครองสวนแบงทางการตลาดอยู 6.1% (Positioning Magazine   ธันวาคม 2551) 

กกกกกกกกจากกระแสท่ีมีการขยายตัวเพิ่มมากข้ึนในปจจุบัน และมีแนวโนมการขยายตัวท่ีเพิ่มข้ึน

อยางตอเนื่อง คาดวาจะมีผูประกอบการรายใหมเขามาทําการตลาดไอศกรีมเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากยัง

เปนตลาดท่ีมีการขยายตัวและอัตราการเติบโตสูง ทําใหอุตสาหกรรมไอศกรีมระดับกลางทํา

การตลาดอยางเต็มรูปแบบ พยายามคนหาและตอบสนองตอพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคให

ไดตรงตามความตองการของผูบริโภคมากท่ีสุด เพื่อนําขอมูลท่ีไดมากําหนดเปนกลยุทธเพื่อใชใน

การแขงขันทางการตลาด ทําใหธุรกิจไอศกรีมอยูรอดในระยะยาว จึงเปนเหตุผลท่ีทําใหผูศึกษา

สนใจศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีม จากการสํารวจพบวาบริษัทผูผลิตไอศกรีม ตองการเจาะ

กลุมตลาดท่ีเปนวัยรุนสมัยใหมและเด็กรุนใหม( Positioning Magazine   ธันวาคม 2551) ผูศึกษาจึง

เลือกผูบริโภคท่ีเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เนื่องจาก

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเปนวัยรุนสมัยใหมท่ีตรงตามความ

ตองการของตลาดไอศกรีม 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

กกกกกกกก เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือไอศกรีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

กกกกกกกก1. เพศท่ีตางกันมีผลทําใหระดับการตัดสินใจซ้ือดานผลิตภัณฑตางกัน 

กกกกกกกก2. ความถ่ีในการซ้ือมีความสัมพันธกับระดับการตัดสินใจซ้ือดานสถานท่ี 
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ขอบเขตของการศึกษา 

กกกกกกกกการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือไอศกรีมนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี โดยมุงเนนศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑ เวลาในการ

ซ้ือ ปริมาณการซ้ือ และปจจัยสวนผสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา 

(Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) ท่ีมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการซ้ือไอศกรีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกก ขอบเขตประชากร ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีซ้ือไอศกรีมโดยใชวิธีการสุมตัวอยางจากนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

กกกกกกกก1. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือไอศกรีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกก2. สามารถนําขอมูลท่ีไดไปใชในการวางแผนทางการตลาดของผูประกอบการธุรกิจ

ไอศกรีมเพื่อการแขงขันท่ียั่งยืน 

 

นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการศึกษา 

กกกกกกกกพฤติกรรมการซ้ือ หมายถึง การกระทําของแตละบุคคลท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการซ้ือ

ไอศกรีม ไดแก เหตุผลท่ีทําใหซ้ือ ยี่หอ รสชาติ ลักษณะบรรจุภัณฑ แหลงท่ีซ้ือ ปริมาณในการซ้ือ 

ความถ่ีตอสัปดาหในการซ้ือ และโอกาสท่ีซ้ือ 

กกกกกกกกไอศกรีม หมายถึง ไอศกรีมท่ีมีลักษณะเปนแทง โคน กลอง หรือช้ิน 

กกกกกกกกผู้บริโภค หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีซ้ือ

ไอศกรีม 

กกกกกกกกส่วนประสมทางการตลาด  หมายถึง  ปจจัยท่ีสําคัญท่ีชวยใหการดําเนินธุรกิจดาน

การตลาดบรรลุตามวัตถุประสงค หรือเปาหมายขององคกร 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

กกกกกกกก การศึกษาปจจัย พฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมของ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูศึกษาไดศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนพื้นฐานและเปนแนวทางใน

การศึกษา ดังนี้ 

กกกกกกกก1. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับไอศกรีม 

กกกกกกกก2. การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

กกกกกกกก3. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

กกกกกกกก4. โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 
กกกกกกกก5. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

 

ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัไอศกรีม 

ประวตัิของไอศกรีม 

กกกกกกกก จุดเร่ิมตนของไอศกรีมในระดับสากล นายโทมัส อารควินนี่ เลาวา การรับประทาน

ไอศกรีมนาจะเร่ิมตนกันมาตั้งแตสมัยจักรพรรดิเนโรห แหงอนาจักรโรมันท่ีไดพระราชทานเล้ียง

ไอศกรีมแกเหลาทหารหาญท่ีอยูในกองทัพของพระองค แตในขณะนั้นไอศกรีมเกิดจากเปนการนํา

หิมะมาผสมเขากับน้ําผ้ึงและผลไม ตอมาเรียกไอศกรีมประเภทนี้วา เชอรเบ็ท( Sherbet)นั่นเอง แต

ตํานานนี้ก็หาไดเปนแคตํานานเดียวท่ีเลาสืบตอกันมาถึงตนกําเนิดของไอศกรีมไม หากแตบาง

กระแสก็ระบุวาบรรพชนของคนจีนคนพบไอศกรีมเปนคร้ังแรก เม่ือประมาณ 4,000 ปท่ีผานมา ซ่ึง

ลักษณะของไอศกรีมในประเทศจีนทํามาจากขาวบดผสมกับนมสดท่ีเย็นจนเปนน้ําแข็งและไดมีการ

สอนใหทําไอศกรีมใหกับคนอินเดียและชาวเปอรเชียอีกดวย การกอกําเนิดไอศกรีมตามตํานาน

ประเทศจีนระบุวา เปนเร่ืองของความบังเอิญแทๆ ท้ังนี้เปนท่ีทราบกันดีวาประเทศจีนในสมัยนั้น

เพิ่งจะมีการรูจักรีดนมจากสัตวเล้ียงท่ีอยูในฟารม เม่ือรีดออกมาจํานวนมากก็บริโภคไมหมด 

ประกอบกับน้ํานมเปนสินคาท่ีมีราคาแพงมากๆ คนช้ันสูงเห็นทาไมดีจึงเกิดแนวคิดนําน้ํานมไป

หมกซอนไวในหิมะนัยวาเพื่อตองการท่ีจะถนอมน้ํานมเอาไวรับประทานไดนานๆ จนกระท่ังน้ํานม

ท่ีนําไปหมกไวในหิมะกลายเปนนมแชแข็งข้ึนมาในบัดดล จากนั้นก็มีการพัฒนารูปแบบจากนมแช

แข็งท่ีแสนจะสุดธรรมดาใหกลายเปนน้ําผลไมแชแข็ง ในสวนของราชวงศโมกุลไดนําเอานมตมมา
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ผสมกับถ่ัวพิสตาซิโอจนเกิดเปนของหวานแชแข็งเรียกกันวา Kulfi ซ่ึงเช่ือกันวาเปนแบบแผนของ

ไอศกรีมในยุคโบราณจนปลายศตวรรษท่ี 13 มารโคโปโล เดินทางไปจีน และช่ืนชอบ จึงนําสูตร

กลับไป อิตาลีขณะเดินทางมีการเติมนมลงไป กลายเปนสูตร ของเขาโดยเฉพาะ และแพรหลายไป

ในอิตาลี ฝร่ังเศสและขามไปอังกฤษ คนอิตาลีถือวาตนเองเปนตนตํารับไอศกรีมแบบท่ีนํามาปนให

เย็นจนแข็ง เรียกวาเจลาติ (Gelati) ประเทศอิตาลีและมีการพัฒนาไปมากจนทําใหอิตาลีไดช่ือวาเปน

แหลงไอศกรีมเลิศรสเลยทีเดียว ขณะเดียวกันคนอิตาลีมักจะทึกทักเอาวาบรรพชนของตนเปนคน

คนพบไอศกรีมเปนคร้ังแรกเสมอมา 

 

ประวตัิไอศกรีมในประเทศไทย 

กกกกกกกกสวนสังคมไทยไอศกรีมไดเขามาปรากฏตัวในตั้งแตรัชสมัยของรัชกาลท่ี 4 คาบเกี่ยวถึง 

รัชกาลท่ี 5 โดยเขามาทางประเทศสิงคโปรในขณะนั้นมีการนําน้ําแข็งเขามากอนท่ีจะนําไอศกรีมเขา

มา คนไทยสมัยนั้นมักจะเรียกไอศกรีมกันติดปากวา "ไอศครีม"หรือ"ไอติม"และนับเปนของหวาน

ประเภทเดียวท่ีสรางความประหลาดใหกับสังคมไทยเปนอยางยิ่ง เนื่องจากตองใชความเย็นเปนตัว

สําคัญในการทํา เลากันวาสังคมไทยสมัยรัชกาลท่ี 4 มีการจําหนายกันเฉพาะน้ําแข็งท่ีใสน้ําหวาน 

ตอมาไดพัฒนาเปนไอติมหลอดเนื่องจากนําน้ําหวานลงไปในหลอดโดยผสมออกเปนหลายรสชาติ 

ขณะเดียวกันก็ผสมสีลงไป ท้ังสีแดง สีสม สีเขียว สีดํา สีชา ท้ังนี้เพื่อท่ีจะสรางความสวยงามแปลก

ใหม และสามารถสรางแรงดึงดูดลูกคาตัวนอยๆไดอีกทางหนึ่ง และท่ีสําคัญมีการนํากลยุทธ

การตลาดแจกแถมข้ึนมาใชกันดวย โดยการนําสีแดงไปทาไวท่ีไมไผซ่ึงใชเสียบไอติมหลอด ใครซ้ือ

ไดไมเสียบสีแดงก็สามารถท่ีจะนําไม มาแลกไอติมหลอดฟรีๆไดอีก 1 อัน (บิสิเนสไทย 21 

พฤษภาคม 2003) 

กกกกกกกก จากขางตนผูวิจัยสรุปไดวา ไอศกรีมมีจุดเร่ิมตนท่ีไมแนชัด แตมีลักษณะเร่ิมคลายกัน 

และเปนท่ีช่ืนชอบเหมือนกัน ไอศกรีมไดเขามาในประเทศไทยในรัชสมัยของรัชกาลท่ี 4 โดยเขามา

ทางสิงคโปร 

 

ประเภทของไอศกรีม 

กกกกกกกก ไอศกรีมหรือเรียกกันโดยท่ัวไปวา ไอติม เปนของหวานแชแข็งชนิดหนึ่ง ไดจากการ

ผสมสวนผสม นําไปผานการฆาเช้ือ แลวนั้นนําไปปนในท่ีเย็นจัด ( freezing) เพื่อเติมอากาศเขาไป

พรอม ๆ กับการลดอุณหภูมิ โดยอาศัยเคร่ืองปนไอศกรีม ( freezer) ไอศกรีมตักโดยท่ัวไปจะตอง

ผานข้ันตอนการแชเยือกแข็งอีกคร้ังกอนนํามาขายหรือรับประทาน (เจตนา พิสุทธ์ิ 2538) 
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กกกกกกกก ประโยชนของไอศกรีมท่ีประกอบไปดวยสวนผสมท่ีใหพลังงานและคุณคาทาง

โภชนาการ เชน โปรตีน และประโยชนของไอศกรีมท่ีมีผลตออารมณท่ีชวยสรางความสุขเม่ือ

รับประทาน (Newswit 11 June 2007) 

กกกกกกกกไอศกรีมนั้นมีอยูรสชาติหลายประเภท ซ่ึงแตกตางกันไปท้ังวิธีทําและรสชาติ สามารถท่ี

จะแบงตามชนิดได 6 ชนิด คือ ไอศกรีม ( lce Cream ) , ไอศกรีมหวานเย็นผสมนม ( Milk lce or lce 

Milk) , เชอรเบท (Sherbet) , ซอรเบท (Sorbet) , ไอศกรีมหวานเย็น (Water Ice) , ไอศกรีมโยเกิรต 

(Y๐hGurt Ice Cream) และยังมีไอศกรีมไดรับความนิยมอยาง ไอศกรีมซันเดย ซ่ึงเลากันสืบมาวา 

ในรัฐนิวยอรมีการนําคําวา "ซันเดย"มาใชตั้งช่ือไอศกรีม สืบเนื่องจากทางรานขายยาท่ีมีช่ือ 

"แพลตตแอนดโคต" โดยนายเชสเตอร แพลตต เจาของรานเกิดไอเดียใหมๆข้ึนมาโดยการนําเอา

ไอศกรีมมาจําหนาย ตามปรกติแลวเชสเตอรเขาจะตักไอศกรีมขายปรกติธรรมดาๆ ตอมาวันหนึ่งซ่ึง

เปนวันอาทิตย นายเชสเตอร แพลตต ไดรับแรงดลใจอะไรสักอยางเลยตักไอศกรีมใสถวยแชมเปญ

แลวนําเอาไซปรัสรสเชอร่ีมาราดลงบนกอนไอศกรีมดวย และประดับดวยผลเชอร่ีแชอ่ิมบนยอด ดู

สวยงามนารับประทานเปนอยางยิ่ง อยางไรก็ตามตอมาคําวา " Sunday" ไดถูกเปล่ียนมาใช 

"Sundae"สาเหตุจากการท่ีในหมูคริสตศาสนิกชนโดยเฉพาะผูท่ีเปนผูนําในแวดวงศาสนาไดดาหนา

ออกมาโจมตีวาการนําคําวา " Sunday"มาใชวาเปนเร่ืองไมเหมาะสมเปนอยางยิ่งเนื่องจากวันอาทิตย

เปนวันอันศักดิ์สิทธ์ิซ่ึงการนําวันดังกลาวมาตั้งเปนช่ือของหวานเปนส่ิงไมบังควร 

กกกกกกกกไอศกรีม ( lce Cream ) มีสวนผสมของนม น้ําตาล ไขมันและเคร่ืองปรุงรส อ่ืนๆเชน

ช็อกโกแลตวานิลลา กาแฟหรือผลไมเชนสตรอเบอรร่ีขาวโพดเผือกเปน สวนประกอบไอศกรีมพ

รีเม่ียม มีสวนผสมของไขมันมากท่ีสุด ในประเภทของ ไอศกรีมทุกชนิด การบริโภคไอศกรีมท่ัว

โลกคิดเปน 70%ของบริมาณของหวาน แชแข็งท้ังหมด 

กกกกกกกกไอศกรีมหวานเย็นผสมนม ( Milk lce or lce Milk) มีปริมาณไขมันนอยกวา ไอศกรีมมี

สวนผสมของนม น้ําตาลและเคร่ืองปรุงรสอ่ืนๆสามารถผลิต ไอศกรีม ชนิดนี้ใดท้ังแบบเนื้อนุมและ

แบบเนื้อแข็ง 

กกกกกกกก เชอรเบท ( Sherbet) ไมมีไขมัน มีสวนผสมสําคัญคือน้ําผลไมและน้ําตาล มีนมเปน

สวนประกอบเพียงเล็กนัอยรสชาติออกเปร้ียวและหวาน เนื้อไอศกรีม เชอรเบทเหนียว เนียน

ละเอียด สีสวยสดใส 

กกกกกกกกซอรเบท (Sorbet) ไมมีไขมัน มีสวนผสมสําคัญ คือ ผลไม(น้ําผลไมัหรือช้ิน เนื้อผลไม

บด) และน้ําตาล ซอรเบทมีปริมาณน้ําตาลมากท่ีสุดเนื้อไอศกรีมมี ลักษณะเปนเกล็ดละเอียด นุมได

รสชาติผลไมเขมขน 
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กกกกกกกก ไอศกรีมหวานเย็น ( Water Ice) ไอศกรีมหวานเย็น มีสวนผสมหลัก คือ น้ําตาล น้ํา

เคร่ืองปรุงรสและกล่ิน ไมมีสวนผสมของไขมันมีปริมาณน้ํามากท่ีสุด สีและรส เปนสวนผสม

สําคัญเพื่อใหผลิตภัณฑมีสีสัน และรสชาติท่ีตองการสวนใหญมี ลักษณะ เปนแทง 

กกกกกกกกไอศกรีมโยเกิรต (Y๐hGurt Ice Cream) มีสวนผสมหลักคือไอศกรีมและโยเกิรต ซ่ีงจะ

ใหรสชาติหวานกลมกลอมแบบไอศกรีม และเปร้ียวเล็กนัอยแบบโยเกิรต สามารถผลิตไอศกรีม

โยเกิรตไดหลากหลายรสชาติเหมือนไอศกรีมท่ัวไปแตโดย สวนใหญจะใชรสชาติผลไมเปนหลัก 

กกกกกกกกการทําไอศกรีมไมไดยุงยากแตอยางใด บางคนอาจจะทําไวรับประทานเองหรือจะทําไว

ขายก็สุดแทแลวแตจุดประสงคของแตละคน แตถาอยากไดไอศกรีมรสชาติใหมๆ ก็สามารถท่ีจะ

ลองเติมขาวโพดตม เม็ดแมงลัก ลอดชอง มะพราวออนเพิ่มลงไปขณะท่ีไอศกรีมกําลังหนืดๆ อยูใน

เคร่ืองปนไอศกรีมก็ได เพราะจะทําใหไดไอศกรีมรสชาติใหมๆไวรับประทาน (โหระพา 2552) 

ข้ันตอนการผลิตไอศกรีม 

กกกกกกกก1. การคํานวณสวนผสมไอศกรีม การคํานวณสวนผสมไอศกรีมนั้นจะตองกําหนดสูตร

ไอศกรีมท่ีตองการข้ึนมาโดยตองกําหนดองคประกอบของไอศกรีมปริมาณท่ีตองการผลิต วัตถุดิบท่ี

ใชในการผลิตองคประกอบของสารอาหารในวัตถุดิบ แลวจึงคํานวณหาน้ําหนักของสวนผสมตางๆ

ในไอศกรีม 

กกกกกกกก2. การเตรียมสวนผสมไอศกรีม เม่ือคํานวณหาน้ําหนักของสวนผสมตาง ๆ ท่ีจะใชแลว 

นําสวนผสมมาผสมเขาดวยกันในถัง ข้ันตอนการผสมนั้น จะใสสวนท่ีเปนของเหลวกอน เชน ครีม 

นม นมขน น้ําเช่ือมและอ่ืนๆ แลวจึงคอยๆใหความรอนพรอมท้ังคนสวนผสมไปเร่ือยๆ เม่ือ

อุณหภูมิสูงข้ึนถึง 50 องศาเซลเซียสจึงเติมวัตถุดิบแหง เชน ธาตุน้ํานมไมรวมมันเนย น้ําตาล และ

สารใหความคงตัว ในข้ันตอนนี้อาจเกิดปญหาเร่ืองการจับตัวเปนกอนของสารใหความคงตัว 

สามารถแกไขไดโดยแบงน้ําและน้ําตาลท่ีใชมาเตรียมน้ําเช่ือมท่ีมีความเขมขนของน้ําตาลรอยละ 

66-68 อัตราสวนปริมาณน้ําเช่ือมตอสารใหความคงตัวคือ 11.26 กิโลกรัมตอ 0.45 กิโลกรัม แลวจึง

เติมสารใหความคงตัว แลวคนใหเขากันภายใน 1 นาที ไมควรเติมสีและกล่ินในข้ันตอนนี้ เพราะ

เม่ือนําสวนผสมไปผานการใหความรอนอาจเกิดการสลายตัวได       

กกกกกกกก3. การปนสวนผสม (Blending) สวนผสมพื้นฐานของไอศกรีม คือ ครีม นม น้ําตาล สาร

ใหความคงตัว และอิมัลซิไฟเออร สวนชนิดของไขมันและธาตุน้ํานมไมรวมมันเนยท่ีจะนํามาใช

อาจข้ึนกับตนทุนและขอกําหนดของกฎหมาย เม่ือทําการปนสวนผสมไอศกรีมดวยเคร่ืองปนโดยใช

แรงเฉือน มีผลใหของแข็งกระจายในสวนผสมท่ีเปนของเหลว       

กกกกกกกก 4. พาสเจอไรเซชัน ( Pasteurization) การพาสเจอไรเซชันสวนผสมไอศกรีมมี

วัตถุประสงคเพื่อทําลายจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรค การพาสเจอไรซ ท่ีเหมาะสมนั้นควรใหความรอน
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ถึงอุณหภูมิท่ีกําหนดอยางรวดเร็ว และคงท่ี ณ อุณหภูมินั้นตามเวลาท่ีกําหนด แลวทําใหเย็นลงอยาง

รวดเร็วท่ีอุณหภูมิต่ํากวา 5 องศาเซลเซียส       

กกกกกกกก5. โฮโมจีไนเซชัน (Homogenization) การโฮโมจีไนเซชัน เปนขบวนการท่ีทําใหเม็ด

ไขมันแตกตัวเปนเม็ดขนาดเล็กลง โดยเม็ดไขมันมีขนาดประมาณ 1-2 ไมครอน ซ่ึงจะปองกันการ

แยกช้ันของครีมชวยใหไอศกรีมมีเนื้อนุม และทําใหการปนสวนผสมเปนไปโดยงายรวดเร็ว ใชเวลา

บมสวนผสมไมนานนัก นอกจากนี้ยังสามารถลดปริมาณสารใหความคงตัวท่ีใชใหนอยลง การเพิ่ม

ปริมาณไขมันมีผลทําใหประสิทธิภาพการโฮโมจีไนเซชันลดลง และทําใหเม็ดไขมันมีขนาดใหญ

ข้ึนโดยท่ัวไปการโฮโมจีไนเซชันแบงออกเปนสองคร้ัง ซ่ึงมีขอดีคือ ชวยใหไขมันกระจายตัวไดดี 

เพราะการเกาะตัวของไขมันมีผลทําใหความหนืดของสวนผสมสูงข้ึน ซ่ึงอาจมีผลทําใหสวนผสม

เย็นชาลง และทําใหการปมของเคร่ืองโฮโมจีไนซเปนไปไดยากเนื่องจากไอศกรีมมิกซท่ีมีปริมาณ

ไขมันเปนองคประกอบอยูมากกวารอยละ 6-10 หรือมีโปรตีนเปนองคประกอบอยูสูง ความรอน

จากการพาสเจอไรเซชันจะทําใหไขมันและโปรตีนเกิดการรวมตัวกัน จึงตองโฮโมจีไนเซชัน

หลังจากการพาสเจอไรเซชัน       

กกกกกกกก6. การบมสวนผสม ( Aging) การบมเปนกรรมวิธีการเก็บรักษาอิมัลชันท่ีอุณหภูมิต่ํา

ประมาณ 2-4 องศาเซลเซียส ชวงเวลาในการบมข้ึนอยูกับสารใหความคงตัวและอิมัลซิไฟเออรท่ีใช 

การบมตองใชระยะเวลาหนึ่งเพื่อทําใหไขมันละลายจับตัวเปนของแข็ง เกิดการดูดซับของโปรตีน

และอิมัลซิไฟเออรลอมรอบท่ีผิวเม็ดไขมัน รวมท้ังเกิดการอุมน้ําของโปรตีนและสารใหความคงตัว 

ตองใชเวลา 2-3 ช่ัวโมง การบมสงผลใหความหนืดของสวนผสมเพิ่มข้ึน       

กกกกกกกก7. การปนไอศกรีม (Freezing) ข้ันตอนนี้ถือวาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญยิ่งในกระบวนการ

ผลิตไอศกรีม เพราะสงผลถึงคุณภาพและความอรอยของผลิตภัณฑท่ีได การปนไอศกรีมนี้จะแบง

ออกเปน 2 สวน คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก 7.1 การเติมสีและกล่ินตามตองการผสมลงในไอศกรีมมิกซท่ีผานการบม 

แลวลดอุณหภูมิลงอยางรวดเร็วเพื่อทําใหน้ําในไอศกรีมมิกซกลายเปนผลึกน้ําแข็งท่ีมีขนาดเล็กและ

สมํ่าเสมอ สงผลใหไอศกรีมมีเนื้อสัมผัสเรียบเนียนสามารถอุมอากาศไดดี ขณะเดียวกันก็มีการกวน

ไอศกรีมมิกซตลอดเวลาอยางรวดเร็ว เปนผลใหความหนืดลดลง      

กกกกกกกกกกกกกกกก 7.2 เม่ือไอศกรีมมิกซถูกทําใหแข็งตัว มีปริมาณน้ําบางสวนเทานั้นท่ีเปน

ผลึก เม่ือไอศกรีมมีความขนหนืดเพิ่มข้ึนหรือมีปริมาณอากาศตามตองการ แตปริมาณผลึกน้ําแข็งยัง

ไมเพียงพอ จึงตองนําไปแชแข็งเพื่อทําใหน้ําท้ังหมดแข็งตัวโดยไมตองมีการกวน      

กกกกกกกก8. การแชแข็ง (Hardening) คือการแชแข็งไอศกรีมท่ีผานข้ันตอนการปนแลวโดยไมมี

การเติมอากาศเขาไปอีก เนื่องจากไอศกรีมท่ีออกจากถังปน มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว ไมสามารถคง
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รูปรางได การแชแข็งควรทําอยางรวดเร็วเพื่อปองกันการเกิดผลึกน้ําแข็งขนาดใหญทําใหได

ไอศกรีมมีเนื้อสัมผัสเรียบเนียน เวลาท่ีใชในการแชแข็งโดยท่ัวไปจะใชเวลาท่ีทําใหอุณหภูมิ ณ จุด

กึ่งกลางของไอศกรีมในภาชนะบรรจุลดลงเหลือ - 18 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวานิยมทําท่ีอุณหภูมิ -

25 ถึง -30 องศาเซลเซียส ในข้ันตอนการแชแข็งนี้จะทําใหไอศกรีมมีปริมาณน้ําท่ีแข็งตัวเพิ่มข้ึน ทํา

ใหความเขมขนของสารละลายในน้ําเพิ่มข้ึน จุดเยือกแข็งของไอศกรีมมิกซจึงลดลงอีกจนถึงจุดหนึ่ง

ไมมีผลึกน้ําแข็งเกิดข้ึนอีก ดังนั้นน้ําในไอศกรีมจึงไมสามารถแข็งตัวไดหมด      

กกกกกกกก9. การเก็บรักษา หลังจากไอศกรีมผานการแชแข็งอาจจําหนายทันที หรือเก็บรักษาไวไม

เกิน 1-2 สัปดาห อาจใชหองแชแข็งเปนหองเก็บรักษา หรือแยกไอศกรีมเก็บไวในหองเก็บรักษา

ตางหาก เนื่องจากอุณหภูมิของหองเก็บรักษาสูงกวาหองแชแข็ง โดยมีอุณหภูมิอยูในชวง - 18 ถึง-23 

องศาเซลเซียส สําหรับการเก็บรักษาไอศกรีมซอฟเสิรฟนั้นสามารถเก็บรักษาในรูปของไอศกรีม

มิกซหรือไอศกรีมผงได (พรหลา ขาวเธียร 9 ธันวาคม 2548) 

 

ส่วนผสมของไอศกรีม คือ 

กกกกกกกก ไขมันนม  อาจไดจากสัตว หรือ จากพืช ก็ได เปนตัวทําใหเกิดเนื้อสัมผัส รสชาติ และ

กล่ินรส ท่ีดี milk solid not fat (MSNF) เปนตัวชวยลดจุดเยือกแข็ง ไดแก lactose โปรตีน และ เกลือ

แรตางๆ 

กกกกกกกกสารให้ความหวาน (sweetener) มักนิยมใช น้ําตาลทรายน้ํา และ อากาศ สารท่ีทําใหคง

ตัว (stabilizer) สารท่ีชวยใหสวน ผสมเปนเนื้อเดียวกัน ( emulzifier) สีและกล่ิน (colouring and 

flavouring) 

กกกกกกกกการโฮโมจิไนส์  หมายถึง การทําใหเปนเนื้อเดียวกัน เคร่ืองมือท่ีใชในการทําใหเปนเนื้อ

เดียวกันนี้เรียกวา "โฮโมจีไนสเซอร" ( homogenizer) หลักการคือ น้ํานมท่ีอุนใหรอนพอเหมาะจะ

ถูกอัดในกระบอกสูบดวยความดันสูง ผานรูตีบของล้ิน ซ่ึงมีแรงกดประมาณ 3,000 ปอนด/ตารางนิ้ว 

จะทําใหเม็ดไขมันนมซ่ึงปกติมีขนาดเสนผาศูนยกลางระหวาง 4-6 ไมครอน ถูกยอยใหมีขนาดเล็ก

ลงเพียง 0.2-2.2 ไมครอน ซ่ึงจะทําใหแทรกตัวอยูในน้ํานมไดทนทาน ไมแยกตัวลอยข้ึนสูผิวบน

เปนช้ันครีมไดงาย การท่ีไขมันกระจายตัวเปนเนื้อเดียวกับนม ไดดีเชนนี้ ไมเพียงแตจะทําใหนม

อรอยไปทุกหยดเทานั้น แตยังทําใหคุณสมบัติทางฟสิกสบางอยางเปล่ียนแปลงไปอีกดวย (โหระพา 

2552) 
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ประโยชน์ของไอศกรีม 

กกกกกกกก ในประเทศไทยเปนประเทศท่ีรอนทําใหของหวานประเภทไอศกรีมเปนท่ีไดรับความ

นิยมกันอยางมาก ไมวาจะเปนเด็กเล็กๆไปจนถึงผูสูงอายุ ซ่ึงมีอาหารเพียงไมกี่ประเภทบนโลกท่ีจะ

รับประกันรอยยิ้มไดอยางไอศกรีม หลายคนเช่ือกันวาไอศกรีมทําใหคนเรามีความสุข เปนผลพิสูจน

จากสถาบันสุขภาพจิตลอนดอน ระบุวาการรับประทานไอศกรีมมีสวนชวยกระตุนสมองทําใหเรามี

อารมณดี และมีความสุข นอกจากนั้นยังไดสารอาหารประเภท โปรตีน แคลเซียม ซ่ึงไดจาก

สวนผสมของนมท่ีไวทําไอศกรีม และจากหนังสือ Eat Right For Your Type ของ ดร.เจ.ดี อดาโม 

คือหนึ่งท่ีวาดวยเร่ืองของตําราการรับประทานอาหารใหตรงกับกรุปเลือด โดยใหความรูวา หากเรา

รูจักตนเองและเลือกรับประทานอาหารใหสอดคลองกับกรุปเลือดของตนเองแลวนั้น นอกจากจะได

สุขภาพท่ีดีแลว ยังสงผลใหรูปรางดีและอายุยืนอีกดวย 

กกกกกกกกการรับประทานไอศกรีมตามกรุ๊ปเลอืด 

กกกกกกกก กรุ๊ปเลอืดเอ  - สําหรับคนท่ีมีเลือดกรุปเอ จะมีเลือดคอนขางเหนียวขน และกระเพาะ

อาหารของคนกลุมนี้จะมีกรดต่ําวาเลือดกรุปอ่ืนๆ ดังนั้น ไอศกรีมโดยท่ัวไปท่ีทํามาจากนมวัวนั้น 

ไมเหมาะอยางยิ่งสําหรับคนกลุมนี้ เพราะไขมันในนมวัวจะไปชวยเพิ่มความเขมขนของเลือด ทําให

เลือดไหลเวียนชา สงผลใหหัวใจจะทํางานหนักมากข้ึน ดังนั้น หากจะเลือกรับประทานไอศกรีมให

เหมาะท่ีสุดคือ ไอศกรีมท่ีทํามาจากนมถ่ัวเหลือง 

กกกกกกกกรสชาติไอศกรีมท่ีเหมาะกับคนเลือดกรุปเอมากท่ีสุด ไดแก ผลไมตระกูลเบอร่ีตางๆ เชน  

สตรอเบอร่ี ราสพเบอร่ี บลูเบอร่ี เรดเบอร่ี ช็อกโกแลต ลูกพลัม ลูกพรุน มะเดื่อ  กระทอน สับปะรด 

เปนตน แตท่ีควรหลีกเล่ียง ไดแก ไอศกรีมรสมะมวง มะละกอ กลวย สม แคนตาลูป มะพราว วนิลา 

เพราะจะทําใหระคายเคืองกระเพาะ และเปนตัวการขัดขวางการดูดซึมของวิตามิน 

กกกกกกกกกรุ๊ปเลอืดบี - เลือดกรุปนี้โชคดีกวาใคร เพราะเปนกลุมเลือดท่ีมีความสมดุล ไมขนหรือ

เหลวจนเกินไป นมจึงไมมีผลตอรางกายของคนเลือดกรุปนี้     

กกกกกกกก รสชาติไอศกรีมท่ีเหมาะกับคนเลือดกรุปบีมากท่ีสุด ไดแก สม กลวย แคนเบอร่ี องุน 

ทุเรียน สับปะรด กระทอน ช็อกโกแลต วนิลา สตรอเบอร่ี ชาเขียว และเปปเปอรมินต เพราะมีไฟ

เบอรและเอนไซมสูง ชวยใหระบบการยอยอาหารทํางานไดดียิ่งข้ึน แตท่ีควรหลีกเล่ียง  ไดแก 

ไอศกรีมรสมะพราว มะเฟอง ทับทิม ขาวโพด และกะทิ เพราะเปนตัวการท่ีทําใหน้ําหนักข้ึนไดงาย

กวาอาหารอยางอ่ืน 

 

กกกกกกกก กรุ๊ปเลอืดโอ  - คนเลือดกรุปโอสวนใหญจะมีปญหาเลือดแข็งตัวชา นอกจากนี้ยังมี

ปญหาระดับฮอรโมนไทรอยดต่ํา ซ่ึงสงผลกระทบตอระบบดูดซึมในรางกาย จึงไมตองสงสัยเลยวา
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เพราะเหตุใดคนเลือดกรุปนี้ถึงอวนงายกวาคนปกติ จึงควรงดไอศกรีมท่ีทําจากนมวัวทุกประเภท

แลวหันมารับประทานไอศกรีมท่ีทําจากผลไมหรือนมถ่ัวเหลืองแทนจะดีท่ีสุด 

กกกกกกกก รสชาติไอศกรีมท่ีเหมาะกับคนเลือดกรุปโอมากท่ีสุดคือ ไอศกรีมท่ีทํามาจากผลไมสี

แดงเขมหรือสีมวง ไดแก ลูกพรุน ลูกพลัม มะเดื่อ แบล็กเชอร่ี ช็อกโกแลต สตรอเบอร่ี เปปเปอร

มินต สับปะรด แตท่ีควรหลีกเล่ียงเด็ดขาดคือ ไอศกรีมรสกาแฟ สม วนิลา เกรปฟรุต สตรอเบอร่ี 

มะพราว แคนตาลูป เพราะหากทานเขาไปจะไปเพิ่มปริมาณกรดในกระเพาะอาหาร 

กกกกกกกกกรุ๊ปเลอืดเอบี  - เลือดกรุปเอบีเปนพวกลูกผสม ลักษณะอาหารการกินจึงคลายกับท้ังคน

เลือดกรุปเอและบี แตสามารถรับประทานนมได เพราะคนในกรุปนี้จะมีระบบการยอยท่ีซับซอน

กวา     

กกกกกกกก รสชาติไอศกรีมท่ีเหมาะกับคนเลือดกรุปเอบีมากท่ีสุดคือ องุน กีวี เชอร่ี แคนเบอร่ี

มะเดื่อ สับปะรด ทุเรียน กระทอน ชาเขียว ช็อกโกแลต สตรอเบอร่ี วนิลา แตท่ีควรหลีกเล่ียง ไดแก 

ไอศกรีมท่ีทําจากผลไมเมืองรอนท้ังหลาย อาทิ มะมวง มะพราว กลวย ฝร่ัง เพราะจะยอยยาก 

สําหรับรสสมนั้นจะทําใหกระเพาะระคายเคือง แตนาแปลกใจท่ีไอศกรีมรสมะนาวกลับชวยยอย

และลางระบบลําไสไดดีเลยทีเดียว (ไทยโพสต 24 เมษายน 2551) 

กกกกกกกกจากขางตนผูวิจัยสรุปไดวา กรุปเลือดในแตละกรุปมีการรับประทานไอศกรีมท่ีเหมาะ

กับกรุปเลือดของตัวเอง เพราะในแตละกรุปมีลักษณะท่ีไมเหมือนกันทําใหการรับประทานไอศกรีม

ท่ีเหมาะสมนั้นตางกัน 

อนัตรายจากไอศกรีม 

กกกกกกกกไอศกรีมเปนของโปรดสําหรับเด็กและผูใหญ แตวาสารสังเคราะหจากสารเคมีบางอยาง 

ท่ีใชเปนสารเติมแตงรสชาติและแตงแตมสีสันในไอศกรีมบางยี่หอนั้น ไดนําพาส่ิงท่ีเปนอันตรายตอ

รางกายของผูบริโภค ยิ่งกวานั้นผูผลิตไอศกรีบางราย ยังไดนําไขมันท่ีเหลือจากโรงฆาสัตวมาใชเปน

สวนผสมในไอศกรีม ซ่ึงไขมันจากสัตวนั้นมีจํานวนของไขมันอ่ิมตัวท่ีสูง เปนไขมันช้ันเลวท่ีหาก

บริโภคไปมากๆ จะกอใหเกิดโรคอวนและไขมันอุดตันในเสนเลือดได สําหรับสารสังเคราะหจาก

สารเคมีท่ีเปนอันตราย และไดมีการนํามาผสมในไอศกรีมนั้น มีดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก1. ไดอิธิลกลูคอล ( Diethyl Glucol) สารเคมีราคาถูกท่ีใชในการตีไขมันใหกระจายแทน

การใชไข สารชนิดนี้เปนสารกันเยือกแข็งท่ีใชกันน้ําแข็งไมใหละลายเร็ว และใชในน้ํายากัดสีดวย  

กกกกกกกก2. อัลดีไฮด – ซี71(Aldehyde-C71) เปนสารท่ีใชในการสรางกล่ินท่ีไมคอยมีในประเทศ

ไทย เชน เชอรร่ี และเพื่อใหไอศกรีมเปนของเหลวติดไฟงาย และยังนําไปใชทําสีอะนิลีน จําพวก

พลาสติกและยาง  
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กกกกกกกก3. ไปเปอรโอรัล ( Piperoral) ใชแทนกล่ินวานิลลา เปนสารเคมีเดียวกับท่ีใชผสมในยา

ฆาเหาและหมัด  

กกกกกกกก4. อิธิลอะซีเตท ( Ethyl acetate) ใชสรางกล่ินรสสับปะรด อีกท้ังยังใชเปนตัวทําความ

สะอาดหนังและผาทอ กล่ินของสารเคมีตัวนี้กอใหเกิดโรคปอดเร้ือรัง ตับ และหัวใจท่ีผิดปกติ  

กกกกกกกก 5. บิวธีรัลดีไฮด ( Butyraldehyde) ใชสรางกล่ินรสเมล็ดในผลไมเปลือกแข็งเชน ถ่ัว

ตางๆ สารนี้เปนสารท่ีใชเปนสารประกอบสําคัญในกาวยาง  

กกกกกกกก 6. แอนนิล อะซีเตท ( Anyle acetate) สารนี้จะใหกล่ินกลวยหอม และเปนสารท่ีใช

ทําลายลางไขมัน  

กกกกกกกก7. เบนซิล อะซีเตท (Benzyle acetate) เปนสารท่ีใชสรางกล่ินและรสสตรอเบอรร่ีเปน

สารละลายไนเตรท ทําใหเกิดความอยากอาหาร 

กกกกกกกกสารเคมีท่ีกลาวมาท้ังหมด เชน สารกันเยือกแข็ง ตัวทําละลายน้ํามัน น้ํายาลอกสี ยาฆา

เหาและฆาหมัด นั้น ไมใชวาในไอศกรีมทุกยี่หอจะมีสารเหลานี้ท้ังหมด บางยี่หออาจจะผสมสารตัว

นี้หรือตัวอ่ืน นอกจากสารท่ีกลาวมาขางตน ยังมีการใชสารใหความหวาน คือ แซคคารินหรือน้ําตาล

เทียม เติมเพื่อใหมีสีและกล่ินท่ีหอมหวาน ซ่ึงสารแซคคารินนั้นไดมีการพิสูจนแลววา มีสวน

สนับสนุนทําใหเกิดมะเร็งไดเชนกัน (พิมพณัฐ 18 มีนาคม 2552) 

 

ไอศกรีมในประเทศไทย 

กกกกกกกกไอศกรีมเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซ่ึงไอศกรีมเปนของ

วางท่ีท้ังอรอยและใหความสุขแกผูรับประทาน ทําใหเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยมมาเปน

เวลานาน ในปจจุบันไดมีผูทําไอศกรีมไวสําหรับรับประทานกันเองและไวเพื่อจําหนายกันอยางลน

หลาม ซ่ึงยี่หอท่ีไดรับความนิยม มีดังนี้ 

กกกกกกกกวอลล์ 

กกกกกกกกบริษัท ยูนิลีเวอร ไทย เทรดดิ้ง จํากัด  ผูผลิตและจัดจําหนายไอศกรีม “วอลล” ดวยความ

ใสใจในส่ิงแวดลอม   กลุมผลิตภัณฑไอศกรีมวอลล บริษัทยูนิลิเวอรเลือกใชตูทําความเย็นประเภท

ท่ีมีสารประกอบไฮโดรคารบอน เพื่อลดปริมาณการใชวัตถุสําหรับทําความเย็นประเภทเอช เอฟ ซี 

ซ่ึงเปนตัวการทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ  ลาสุดบริษัทไดสงวอลล คอรนเนตโต ดิสก 2 รสชาติใหม 

ท้ังคอรนเนตโต ดิสก ช็อกโกแลต และคอรนเนตโต ดิสก วานิลลา นวัตกรรมของวงการไอศกรีม

ไทย หลังจากท่ีประสบความสําเร็จมาแลวในหลายประเทศท่ัวโลก รับประกันความอรอยดวย

แผนดิสกช็อกโกแลตแทโรยถ่ัวกรุบกรอบท่ีช้ันบนของไอศกรีม และซอสช็อกโกแลตเขมขนสอด

ไสตลอดท้ังโคน  ซีเล็คช่ัน ไอศกรีมในกลองใสท่ีออกวางจําหนายในป พ.ศ. 2546 เสิรฟพรอมกับ
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ซอสฉํ่า และทอปปงท่ีเขากันไดดีกับเนื้อไอศกรีม ใหทุกคนในครอบครัวไดตื่นเตนครบรสกับทุกๆ 

คําท่ีไดล้ิมลอง  และในทุกๆ ป เราจะมีการนําสินคาใหมสําหรับเด็กประมาณ 3 -4 ตัว ออกสู

ทองตลาดภายใตยี่หัอแพดเดิลปอป สินคาตัวลาสุด ไดแก ทัมส อัพ หวานเย็นรสผลไมรวม และร็อก

เก็ต เจลล่ี รสสตรอเบอรรี ไอศกรีมเยลล่ีท่ีละลายยาก ใหเด็กๆ สามารถทานไปเลนไปไดอยางไม

ตองกลัวเลอะเทอะ  และใหมลาสุด "มอ" ไอศกรีมแคลเซียมสูงเจาแรก ท้ังอรอยท้ังสนุก และได

คุณคาดวยรสช็อกโกแลตและวนิลลาในแทงเดียว (สุพัตรา เปาเปยมทรัพย 8 กรกฎาคม 2552) 

กกกกกกกกเอสกโิม 

กกกกกกกกบริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด ดันมัลติแพ็คเทคโฮมแบรนดเอสกิโมขยายตลาดเด็ก พรอม

ทุม 90 ลานบาท รีแฟรชแบรนดเอสกิโม หวังเพิ่มแชรกลุมเด็กเปน 55% จาก 52% ชองทางหลักของ

เอสกิโมคือ รถสามลอ 50% มีมากกวา 6,000 คัน และตูแชตามสถานท่ีตางๆ 50% ประมาณ 8,000 ตู 

โดยยอดขายจากรถสามลอมีมากกวาตูแชประมาณ 5-10 เทา (ผูจัดการรายวัน 2 ตุลาคม 2551) 

กกกกกกกกแมกโนเลยี 

กกกกกกกกบริษัท เอฟแอนดเอ็น ยูไนเต็ด จํากัด ไดเปดทําการข้ึนในฐานะบริษัทในเครือของกลุม 

เฟรเซอร แอนด นีฟ ประเทศสิงคโปร ซ่ึงเปนกลุมธุรกิจการคาขนาดใหญท่ีมีเครือขายครอบคลุมไป

ท่ัวโลก โดยมีธุรกิจหลัก ไดแก อาหารและเคร่ืองดื่ม อสังหาริมทรัพย ธุรกิจส่ิงพิมพ ธุรกิจพัสดุ

ภัณฑ และธุรกิจการคาระหวางประเทศ ดวยการสนับสนุน จึงไดลงทุนมหาศาลในการติดตั้ง

เคร่ืองจักรอันทันสมัย ท่ีมีกําลังการผลิตสูงถึง 50 ลานลิตร ตอป พรอมกันนี้ไดกอตั้งศูนยวิจัยและ

พัฒนาไอศกรีม ซ่ึงยังผลใหบริษัทฯ สามารถผลิตไอศกรีมรสเลิศ ในรูปแบบและสไตลท่ีแปลกใหม

กวา 300 ชนิด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหบริการผลิตไอศกรีมใหกับบริษัทเจาของแบรนดไอศกรีม

ตางๆ ท่ัวโลก อาทิ Cadbury's และ วอลล เปนตน (บุญมี สวัสดิ์ศิริพิพัฒน 8 กรกฎาคม 2552) 

กกกกกกกกครีโม 

กกกกกกกกบริษัท ชมธนา จํากัด ผลิต จําหนาย และสงออกไอศรีม ภายใตช่ือผลิตภัณฑ ไอศครีมค

รีโม (Cremo Ice Cream) จะใชงบ 50 ลานบาท เพื่อจัดกิจกรรมทางการตลาดและโปรโมช่ันตาง ๆ 

ภายในหางสรรพสินคามากข้ึน พรอมเปล่ียนโฉมบรรจุภัณฑไอศกรีมใหม สําหรับนํากลับบานใหมี

ลวดลายส่ิงมหัศจรรยของโลก เพื่อจับกลุมเปาหมายใหกลุมแมบานท่ีตองการสะสม นอกจากนี้จะ

เพิ่มตัวแทนจําหนายท่ีเปนรถจักรยานยนตมากข้ึน จากปจจุบันมีอยูกวา 1,500 รายท่ัวประเทศ เพราะ

ตองการเปดโอกาสใหคนตกงานไดมีงานทํา ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีไมดีนัก และตลาดชวงหนารอน

เปนชวงท่ียอดขายไอศกรีตสูงสุด ทําใหประชาชนหันมาเปนตัวแทนจําหนายไอศกรีมแบบตักแบ

รนดครีโมมากข้ึน นอกจากนี้ บริษัทไดสตอกสินคาเพิ่มข้ึน 30% เพื่อรองรับความตองการของลูกคา

ในชวงหนารอน (เดลินิวส 8 กรกฎาคม 2552) 
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ทฤษฎแีละแนวความคดิ 

 

การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

กกกกกกกกการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เปนการคนหาหรือ

วิจัย ท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการ และ

พฤติกรรมการซ้ือ และการใชของผูบริโภคคําตอบท่ีไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ

การตลาด (Marketing Strategy) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

กกกกกกกกคําถามท่ีใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6 Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดวย 

Who? What? Why? When? Where? และ How? เพื่อหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7 Os ซ่ึง

ประกอบดวย Occupants Objects Objectives Organization Occasions Outlets และ Operations โดย

สามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี้ 

กกกกกกกก1.ใครอยูในตลาดเปาหมาย ( Who is in the target market?) เปนคําถามเพื่อหาคําตอบ

เกี่ยวกับกลุมเปาหมาย (Occupants) ดานประชากรศาสตร ภูมิศาสตร จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร 

กกกกกกกก2.ผูบริโภคซ้ืออะไร (What dose the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับ

ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ ( Objects) คือ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ และความแตกตางท่ีเหนือกวาคู

แขงขัน  

กกกกกกกก3.ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ ( Why does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อหาคําตอบ

เกี่ยวกับวัตถุประสงคท่ีตองการซ้ือ เพื่อตอบสนองความตองการดานรางการและจิตวิทยา 

กกกกกกกก4.ใครมีสวนรวมในการซ้ือ (Who participates in the buying?) เปนคําถามเพื่อหาคําตอบ

เกี่ยวกับบทบาทของกลุมตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ ( Organizations) ประกอบดวยผูริเร่ิม 

ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซ้ือ ผูซ้ือและผูใช 

กกกกกกกก5.ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด ( When does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อหาคําตอบ

เกี่ยวกับโอกาสในการซ้ือสินคาและบริการอ่ืนๆ (Occasions)  

กกกกกกกก6.ผูบริโภคซื้อที่ไหน ( Where does the market buy?) เปนคําถามเพื่อหาคําตอบ

เกี่ยวกับแหลงหรือชองทางที่ผูบริโภคจะไปซื้อ ( Outlets) บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เชน ซุปเปอรมารเก็ต 

รานสะดวกซื้อ  

กกกกกกกก7.ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How does the market buy?) เปนคําถามท่ีตองหาคําตอบเกี่ยวกับ

ข้ันตอนการตัดสินใจซ้ือสินคา (Operations) ประกอบดวยการรับรู การคนหาขอมูล การประเมินผล

ทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และความรูสึกภายหลังการซ้ือ (พิบูล ทีปะปาล 2543) 
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กกกกกกกกแนวความคิดเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคนี้ เปนการนําทฤษฎีมาประยุกตเพื่อ

ทําการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการท่ีจะตัดสินใจใชบริการ เพื่อใชในการ

วางแผนเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาดของ Philips Kotler ซ่ึงจะทําใหสามารถตอบคําถามท่ีไดตั้ง

ไว 7 ขอ อันประกอบดวย ตองการซ้ืออะไร ทําไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร ซ้ืออยางไร ซ้ือท่ีไหน ใครเปนคน

ซ้ือ ใครเปนคนตัดสินใจซ้ือ และซ้ือบอยแคไหน จึงเปนเหตุผลสําคัญท่ีวาทําไมเราจึงตอง

ทําการศึกษาเพิ่มเติมถึงทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคนั่นเอง (พิบูล ทีปะปาล 2543 :154-

156) 

 

ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

กกกกกกกกสวนประสมทางการตลาด เปนกลยุทธทางการตลาดท่ีเอาชนะลูกคาหรือผูบริโภคได ซ่ึง

ธุรกิจตองใชรวมกัน เพื่อสนองความตองการของตลาดเปาหมาย (ธงชัย สันติวงษ 2546:272) 

กกกกกกกกสวนประสมทางการตลาด เปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลอยางยิ่งตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบริโภค ซ่ึงสวนประสมทางการตลาดประกอบไปดวย 4 ประการ ดังนี้ 

กกกกกกกก1. ผลติภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินคา (goods) และบริการ (service) ท่ีธุรกิจพัฒนา

และผลิตข้ึน เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด ผลิตภัณฑหรือ

สินคาและการบริการนั้น มีท้ังท่ีจับตองได เชน พัดลม โตะ ฯลฯ และไมสามารถจับตองได เชน การ

ตัดผม การนวดแผนโบราณ เปนตน นอกจากนี้ผลิตภัณฑยังรวมไปถึงตราสินคา (Brand) การบรรจุ

หีบหอ (Packaging) การรับประกัน (Guarantee) คุณภาพผลิตภัณฑ (Quality) บางธุรกิจพัฒนา

ผลิตภัณฑท่ีสามารถจับตองไดเพียงอยางเดียวไมมีการบริการเสริม เชน สินคาสะดวกซ้ือ ไดแก สบู 

แชมพูสระผม เปนตน บางผลิตภัณฑรวมไปถึงบริการเสริม หรือบางธุรกิจมีแตการบริการเทานั้นท่ี

จําหนายใหกับลูกคา เชน รานตัดผม เปนตน 

กกกกกกกก2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินท่ีลูกคาตองชําระใหกับผูขาย เพื่อใหไดรับสินคา

และบริการ โดยธุรกิจตองกําหนดราคาใหอยูในระดับท่ีสามารถซ้ือได การกําหนดราคานั้นมี

จุดมุงหมายเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ในระดับท่ีธุรกิจยังคงมีกําไร และลูกคาสามารถ

ซ้ือได 

กกกกกกกก3. การจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการ

ซ้ือสินคาของลูกคากลุมเปาหมายใหมีความสะดวกสบายสูงสุด ดวยการนําสินคาและบริการไปสง

มอบใหกับลูกคาภายในเวลาท่ีลูกคาตองการ ซ่ึงมีรูปแบบท่ีแตกตางกันตามลักษณะของสินคา 

พฤติกรรมของลูกคา สถานท่ีตั้งของธุรกิจ และท่ีตั้งของลูกคา โดยมีความเกี่ยวของกับงานของ
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นักการตลาดในการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการชองทางการตลาดใหเหมาะสมกับตัว

สินคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

กกกกกกกก4. การส่งเสริมทางการตลาด  (Promotion) หมายถึง การกําหนดแนวทางในการส่ือสาร

ไปยังลูกคากลุมเปาหมายเกี่ยวกับสินคาและบริการ ราคา และขอมูลอ่ืนๆ ของสินคาและบริการ โดย

มุงหมายใหเกิดการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ ดวยการประสมประสานสวนประสมการสงเสริม

การตลาด ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการใช

พนักงานขาย นักการตลาดใชการสงเสริมการตลาดในการแจงขาวกระตุนจูงใจและการย้ําเตือน

ลูกคา โดยมุงหวังใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ หรือในบางคร้ังตองการเพิ่มยอดขายใหสูงข้ึนในระยะส้ัน

ดวย (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป 2547:14–15) 

กกกกกกกกจากขางตนผูวิจัยสรุปไดวา สวนประสมทางการตลาดเปนการนําสวนตางๆท่ีสามารถ

ควบคุมไดทางการตลาดซ่ึงนํามาประสมกัน เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในตลาด

เปาหมาย 
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รูปที ่1. ทฤษฎปีระสมทางการตลาด 

ท่ีมา : ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป,หลักการตลาด (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพทอป จํากัด, 

2547),13. 

 

โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 

กกกกกกกกโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค ( Consumer behavior model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจให

เกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยเร่ิมตนจากการเกิดส่ิงกระตุน( Stimulus) ท่ีทําใหเกิดความ

ตองการ และส่ิงกระตุนเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ( Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือน

กลองดําซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจาก

ลักษณะตางๆของผูซ้ือ แลวจะมีการตอบสนองหรือการตัดสินใจของผูซ้ือ ( Stimulus) ใหเกิดความ

ตองการกอน แลวทําใหเกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้น โมเดลนี้จึงอาจเรียกวา S-R Theory 

โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้ 

กกกกกกกก1. ส่ิงกระตุน (Stimulus) อาจเกิดข้ึนเองภายในรางกาย และสงกระตุนจากภายนอก 

นักการตลาดจะตองสนใจและจัดส่ิงกระตุนภายนอก เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ 

ลูกคากลุมเปาหมาย 

Target market 

สวนประสมทางการตลาด 

 Marketing mix 

ผลิตภัณฑ

คุณภาพ 

การออกแบบ 

รูปทรง 

ผลประโยชน 

การบริการ 

การรับประกัน 

ฯลฯ 

 

ราคา 

การต้ังราคา 

การใหสวนลด 

สินเช่ือการคา 

การชําระเงิน 

ฯลฯ 

 

การจัดจําหนาย 

ชองทางการ –

กระจายสินคา 

ทําเลที่ต้ัง 

คนกลางทาง-

การตลาด 

การขนสง 

ฯลฯ 

 

การสงเสริม 

การโฆษณา 

การประชาสัมพันธ 

การสงเสริมการขาย 

พนักงานขาย 

การขายตรง 

 



                                                                                                                                            18 

 

 

ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา ส่ิงกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนส่ิงท่ีนักการตลาด

สามารถควบคุมและตองจัดใหมีข้ึน เปนส่ิงกระตุนท่ีเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด 

ประกอบดวย 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1.1.1 ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน การออกแบบ

ผลิตภัณฑใหสวยงาม เพื่อกระตุนความตองการ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1.1.2 ส่ิงกระตุนทางดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคา

สินคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ โดยพิจารณาลูกคาเปาหมายเปนหลัก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.1.3 ส่ิงกระตุนดานการจัดการชองทางการจัดจําหนาย (Place)  

เชน การจัดจําหนายใหท่ัวถึง เพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภค 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1.1.4 ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน 

การโฆษณาสมํ่าเสมอ การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสราง

ความสัมพันธอันดีกับบุคคลท่ัวไป 

กกกกกกกกกกกกกกกก 1.2 ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ (Other stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการของ

ผูบริโภคท่ีอยูภายนอกองคการ ซ่ึงบริษัทควบคุมไมได ส่ิงกระตุนเหลานี้ เชน ภาวะเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี กฏหมายและการเมือง 

กกกกกกกก2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ( Buyer’s Black Box) ความรูสึกนึกคิด

ของผูซ้ือเปรียบเสมือนกลองดํา ซ่ึงผูผลิตหรือผูขาย ไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหา

ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ือและ

กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก 2.1 ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer characteristics) มีอิทธิพลจากหลายปจจัย

ตางๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานจิตวิทยา 

กกกกกกกกกกกกกกกก 2.2 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ประกอบดวยข้ันตอน คือ การ

รับรูความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลัง

การซ้ือ 

กกกกกกกก 3.การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ คือ การเลือกผลิตภัณฑ การเลือกตราสินคา การเลือก

ผูขาย การเลือกเวลาในการตัดสินใจซ้ือ การเลือกปริมาณการซ้ือ 

กกกกกกกกจากขางตนผูวิจัยสรุปไดวา โมเดลพฤติกรรมผูบริโภคเปนโมเดลท่ีแสดงถึงส่ิงท่ีเปน

ตัวกระตุนและการตอบสนองในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑของผูบริโภค 
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สิ่งกระตุนภายนอก (Stimulus = s) 

สิ่งกระตุนทางการตลาด สิ่งกระตุนอื่นๆ 

(Marketing stimulus) (Other stimulus) 

ผลิตภัณฑ เศรษฐกิจ 

ราคา เทคโนโลยี 

การจัดจําหนาย การเมือง 

การสงเสริมการตลาด วัฒนธรรม ฯลฯ 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

  ปัจจัยภายนอก                                ปัจจัยภายนอก                    ปัจจัยเฉพาะบุคคล                       ปัจจัยภายใน 

(External factor)                         (External factor)                      (Personal)                             (Internal factor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2. โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model) 

ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน, การบริหารการตลาดยุคใหม (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธีระฟลมและไซ

เท็กซ จํากัด,2541),129. 

 

การตอบสนองของผูซื้อ 

(Response = R) 

การเลือกผลิตภัณฑ 

การเลือกตรา 

การเลือกผูขาย 

เวลาในการซื้อ 

ปริมาณการซื้อ 

ลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s characteristic) 

ปจจัยดานวัฒนธรรม 

ปจจัยดานสังคม 

ปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยดานจิตวิทยา 

ขั้นตอนการตัดสินใจของผูซื้อ ( Buyer's decision 

process) 

การรับรูปญหา 

การคนหาขอมูล 

การประเมินผลทางเลือก 

การตัดสินใจซื้อ 

พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

กลองดํา หรือ

ความรูสึกนึก

คิดของผูซื้อ 
 

1.ปัจจัยทางด้าน        

วฒันธรรม 

(Culture) 

1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน 

1.2 วัฒนธรรมยอย 

1.3 ช้ันสังคม 

2.ปัจจัยทางสังคม 

(Social) 

2.1 กลุมอางอิง 

2.2 ครอบครัว 

2.3 บทบาทและ

สถานะ 

 

4.ปัจจัยทางด้าน

จิตวทิยา 

(Psychological) 

4.1 การจูงใจ 

4.2 การรับรู 

4.3 การเรียนรู 

4.4 ความเช่ือถือ 

4.5 ทัศนคติ 

4.6 บุคลิกภาพ 

 
 

3.ปัจจัยส่วนบุคคล 

(Personal) 

3.1 อายุ 

3.2 วงจรชีวิตครอบครัว 

3.3 อาชีพ 

3.4 โอกาสทาง

เศรษฐกิจ 

3.5 คานิยมและรูปแบบ

การดํารงชีวิต 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

กกกกกกกกวิยดา สุขกําเนิด (2548) ศึกษาปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมพรีเม่ียม

ในรานคาในสถานีบริการน้ํามัน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงธุรกิจการคาไอศกรีมพ

รีเม่ียมมีการแขงขันกันในตลาดคอนขางสูง ดังนั้น ผูประกอบการจําเปนตองศึกษาปจจัยดานตางๆท่ี

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค นํามากําหนดกลยุทยทางการตลาดเพื่อแยงชิงลูกคาและ

แบงทางการตลาดใหไดมากท่ีสุด ดวยเหตุนี้จึงมีความมุงหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมพรีเม่ียมและปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมพรีเม่ียมในรานคาในสถานี

บริการน้ํามัน โดยมีความมุงหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมพรีเม่ียมและปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมพรีเม่ียมของผูบริโภคในรานคาในสถานีบริการน้ํามันในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ

ไอศกรีมพรีเม่ียมของผูบริโภคในรานคาในสถานีบริการน้ํามันในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา จําแนกตามเพศ อายุ และรายได จากกลุมตัวอยางท่ีเลือกใชบริการสถานีบริการน้ํามัน 

จํานวน 50 สถานี โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการศึกษา จํานวน 400 ฉบับ และสถิติท่ีใช

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

สมมติฐานใช t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ( One-way ANOVA) จากผล

การศึกษาพบวา 

กกกกกกกก1. ผูบริโภคสวนใหญเคยซ้ือไอศกรีมรีบประทานจากรานคาในสถานีบริการน้ํามัน โดย

รูจักไอศกรีมพรีเม่ียมจากการซ้ือรับประทานดวยตนเอง สวนใหญซ้ือไอศกรีมยี่หอวอลล ชนิดแทง 

รสช็อกโกแลต ในราคาตอช้ินระหวาง 10-15 บาท และซ้ือคร้ังละ 1 ช้ิน ทุกคร้ังท่ีใชบริการสถานี

บริการน้ํามัน โดยผูบริโภคตัดสินใจซ้ือไอศกรีมพรีเม่ียมจากรสชาติ สีสันของไอศกรีม และชอบ

รับประทาน โดยตนเองเปนผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมพรีเม่ียมมารับประทานจาก

รานคาในสถานีบริการน้ํามัน และสาเหตุท่ีผูบริโภคไมซ้ือไอศกรีมพรีเม่ียมจากรานคาในสถานี

บริการน้ํามันมารับประทานคือ ซ้ือรับประทานบนรถ ทําใหรถเปอน และกลัวอวน 

กกกกกกกก2. ผูบริโภคเห็นวาปจจัยโดยรวมและรายดาน 3 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และ

ดานชองทางการจําหนาย มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซ้ือไอศกรีมพรีเม่ียมจากรานในสถานี

บริการน้ํามันอยูในระดับมาก แตปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีความสําคัญอยูในระดับปาน

กลาง 

กกกกกกกก3. ผูบริโภคท่ีมีเพศตางกัน เห็นวา ปจจัยโดยรวมและเปนรายดาน 3 ดาน ท่ีมีความสําคัญ

ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือไอศกรีมพรีเม่ียมจากรานคาในสถานีบริการน้ํามันไมแตกตางกัน แต
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ผูบริโภคเพศหญิงเห็นวาปจจัยดานการสงเสริมการจําหนายมีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ไอศกรีมมากกวาผูบริโภคเพศชายมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

กกกกกกกก 4. ผูบริโภคท่ีมีอายุตางกัน เห็นวา ปจจัยโดยรวมและรายดานมีความสําคัญตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือไอศกรีมพรีเม่ียมจากรานคาในสถานีบริการน้ํามันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

กกกกกกกก 5. ผูบริโภคท่ีมีรายไดตางกัน เห็นวาปจจัยโดยรวมและรายดานมีความสําคัญตอการ

ตัดสินใจซ้ือไอศกรีมพรีเม่ียมจากรานคาในสถานีบริการน้ํามันไมแตกตางกัน 

 

กกกกกกกกยุวดี มหาวีโร (2547) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมของผูบริโภคในอําเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสาคร โดยใชแบบสอบถามรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคไอศกรีม จํานวน 400 ตัวอยาง 

ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบโควตา และนําขอมูลมาประมวลผล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

คาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยาง

สวนใหญ ชอบบริโภคไอศกรีมยี่หอ วอลล และไอศกรีมรสเดี่ยวท่ีชอบท่ีสุด คือ รสช็อกโกแลต 

สวนไอศกรีมรสผสมท่ีชอบท่ีสุดคือ ช็อกโกแลตชิพ ในบรรจุภัณฑท่ีเปนถวย สมาชิกในครอบครัว

เปนผูมีอิทธิพลในการซ้ือ โดยเลือกซ้ือจากซุปเปอรมาเก็ตในโอกาสรับประทานปกติ มีคาใชจาย

เฉล่ียสัปดาหละไมเกิน 50 บาท และบริโภคเฉล่ียสัปดาหละไมเกิน 2 คร้ัง ผูบริโภคใหความสําคัญ

ตอสวนประสมการตลาดโดยรวมในระดับนอย โดยดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญระดับ

นอย สวนดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ใหความสําคัญระดับมาก ผูบริโภคให

ความสําคัญดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก โดยรสชาติอรอย รสชาติหลากหลาย มีรสชาติ

ใหมๆใหเลือกเสมอ ตรายี่หอมีช่ือเสียงนาเช่ือถือ มีเคร่ืองหมาย อย. รับรองสะดวกในการ

รับประทาน และหาซ้ืองาย ใหความสําคัญระดับมาก สวนปริมาณมาก บรรจุภัณฑสวยงาม มีหลาย

ขนาดใหเลือก แคลอร่ีต่ํา สีสันนารับประทาน ใหความสําคัญระดับนอย ดานราคาโดยรวมให

ความสําคัญระดับมาก โดยราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ ใหความสําคัญ

ระดับมาก สวนราคาถูก ใหความสําคัญระดับนอย ดานการจัดจําหนายโดยรวมใหความสําคัญระดับ

มาก โดยความสะอาดของรานและความสะดวกดานท่ีตั้งของราน ใหความสําคัญระดับมาก สวน

สถานท่ีมีไอศกรีมรสชาติตางๆใหเลือกมาก มีท่ีจอดรถ รานตกแตงสวยงาม ใหความสําคัญระดับ

นอย ดานสงเสริมการตลาดโดยรวมใหความสําคัญระดับนอย ไดแก มีการโฆษณา การชิงโชค มี

ของแถม การเพื่มปริมาณเปนพิเศษ มีคูปองสวนลดและมีการออกบรรจุภัณฑในโอกาสพิเศษ 

ปญหาท่ีพบคือ ไมมีภาชนะบรรจุท่ีดีพอทําใหไอศกรีมละลาย ราคาแพงเกินไป มีผลไมดีตอสุขภาพ 

ไมสะอาด มีรสชาติใหเลือกนอย พนักงานไมสุภาพ และหาซ้ือยาก ตามลําดับ 
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กกกกกกกกชาญชัย อัศวพาหุ ( 2545) ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือไอศกรีมของผูบริโภค ท่ีอาศัยอยูใน

เขตกําแพงนครเวียงจันทน จากการวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 15-24 

ป โดยมีรายไดสวนตัวตอเดือน ต่ํากวา 200,001 กีบ และมีสมาชิกในครอบครัว 4-5 คน ผูบริโภค

โดยมากซ้ือไอศกรีมจากรานขายของชําท่ีมีตูแชเย็นท่ัวไป และตัดสินใจซ้ือดวยตัวเอง โดยดูจากปาย

โฆษณาภายในราน ผูบริโภคนิยมบริโภคไอศกรีมแบบแทง มีความถ่ีในการซ้ือมากกวา 7 คร้ังตอ

เดือน และซ้ือไอศกรีมรับประทานเปนอาหารวาง ตราผลิตภัณฑหรือยี่หอท่ีผูบริโภคซ้ือบอยมาก

ท่ีสุดคือ ไอศกรีมวอลล  
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 บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

กกกกกกกกผูวิจัยไดศึกษาถึงเร่ือง “พฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมของศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ” เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาด ท้ังในดานผลิตภัณฑ ราคา 

ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับประทานไอศกรีม 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือและการรับประทานไอศกรีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และเพื่อศึกษา มูลเหตุจูงใจในการรับประทานไอศกรีมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยและ

เคร่ืองมือท่ีใชประกอบการวิจัย ซ่ึงประกอบไปดวย ประชากร กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ประชากร (Population) 

กกกกกกกกประชากรท่ีทําการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี มีจํานวนคณะท้ังหมด 3 คณะ คือ  

กกกกกกกก- คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรมีจํานวนนักศึกษาท้ังส้ิน 1,082 คน  

กกกกกกกก- คณะวิทยาการจัดการมีจํานวนนักศึกษาท้ังส้ิน 2,742 คน 

กกกกกกกก- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีจํานวนนักศึกษาท้ังส้ิน 1,409 คน  

ซ่ึงมีจํานวนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 1-4 โดยมีจํานวนท้ังส้ิน 5,233 คน 

(มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 2552) 

 

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 

กกกกกกกกผูวิจัยไดทําการคํานวณขนาดตัวอยางตามวิธีของ Taro Yamane โดยคํานวณจาก

ประชากรท่ีมีการเลือกซ้ือไอศกรีมในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และ

ยอมรับความคลาดเคล่ือนท่ี 5% ซ่ึงแสดงรายละเอียดของการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางไดดังนี้ 

กกกกกกกกการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางท่ีทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน (Finite Population) 

ใชสูตร Taro Yamane (Taro Yamane 1973) 
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กกกกกกกกสูตร  21 Ne
Nn

+
=  

 

กกกกกกกกเม่ือ  n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง  

   N แทน ขนาดของประชากร 

   e แทน ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง 5% 

กกกกกกกก ขนาดกลุมตัวอยางของการตัดสินใจเลือกรับประทานไอศกรีมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีจํานวนท้ังส้ิน 

  

 21 Ne
Nn

+
=  

 2)05.0)(233,5(1
233,5

+
=n  

                                                           n     371.60 

กกกกกกกกการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางตามสูตร Taro Yamane สามารถคํานวณหาขนาดกลุม

ตัวอยางของนักศึกษาท่ีมีการตัดสินใจเลือกซ้ือไอศกรีมได 371.60 คน เนื่องจากผลการคํานวณท่ีได

ไมลงตัวจึงเลือกท่ีจะทําสํารวจท่ีขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน เพื่อความสะดวกในการเก็บ

ขอมูล 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกกในการเก็บรวบรวมขอมูลในการทําวิจัยในคร้ังนี้ เปนการเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิ ซ่ึงเปน

การเก็บรวบรวมขอมูล จากแหลงของขอมูลท่ีผูศึกษาตองการ ผูศึกษาไดทําการคนควาจากเอกสาร 

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหการตั้งแบบสอบถามมีประสิทธิภาพและสามารถนํามาใชไดจริง และ

ไดผานการตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามจากอาจารยผูดูแล และนําแบบสอบถามท่ี

ออกแบบแลว มาใชกับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกําหนดสดสวนของจํานวนตัวอยาง และ

ทําการสุมตัวอยางแตละช้ันตามจํานวนประชากร 
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ตารางที ่ 1 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางท่ีใหขอมูลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต   

สารสนเทศเพชรบุรี 

คณะ จํานวนประชากร(คน) จํานวนกลุมตัวอยาง(คน) 

1. สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

2. วิทยาการจัดการ 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

1,082 

2,742 

1,409 

84 

209 

107 

รวม 5,233 400 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

กกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงเปน 4 สวน ดังนี้ 

กกกกกกกกสวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของนักศึกษา ไดแก เพศ อายุ รายรับเฉล่ียตอ 

เดือน คณะท่ีศึกษา ช้ันปท่ีศึกษา เปนแบบสอบถามลักษณะตัวเลือกท่ีกําหนดให มีขอคําถามจํานวน 

5 ขอ เปนแบบ Check list  

กกกกกกกกสวนท่ี 2 แบบสอบถามทดสอบพฤติกรรมเกี่ยวกับการเลือกรับประทานไอศกรีม  มีขอ

คําถามจํานวน 9 ขอ เปนแบบ Check list  

กกกกกกกกสวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับประทานไอศกรีม  

โดยแบงเปน 4 ดาน ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ จํานวน 6 ขอ ดานราคา จํานวน 3 ขอ ดานสถานท่ี

จัดจําหนาย จํานวน 4 ขอ และดานการสงเสริมการขาย จํานวน 5 ขอ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีแบบ Likert Scale ซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับ (สิน พันธุพินิจ 2549 

: 153) คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก5 คะแนน   หมายถึง  มากท่ีสุด  

กกกกกกกกกกกกกกกก4 คะแนน  หมายถึง  มาก  

กกกกกกกกกกกกกกกก3 คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง  

กกกกกกกกกกกกกกกก2 คะแนน  หมายถึง  นอย  

กกกกกกกกกกกกกกกก1 คะแนน  หมายถึง  นอยท่ีสุด  

กกกกกกก 
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กกกกกกกกนําขอมูลท่ีไดมาหาคะแนนเฉล่ีย เพื่อแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย โดยมีเกณฑดังนี้ 

(Punpinji 1990: 46, อางถึงใน สิน พันธุพินิจ 2549: 155) 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.00-1.50  หมายถึง  ระดับการตัดสินใจนอยท่ีสุด  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.51-2.50  หมายถึง  ระดับการตัดสินใจนอย  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.51-3.50  หมายถึง  ระดับการตัดสินใจปานกลาง  

กกกกกกกกกกกกกกกก3.51-4.50  หมายถึง  ระดับการตัดสินใจมาก  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.51-5.00  หมายถึง  ระดับการตัดสินใจมากท่ีสุด 

กกกกกกกกสวนท่ี 4 นําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะหหา

ลําดับของปญหาท่ีพบในการซ้ือไอศกรีม โดยใหน้ําหนักกับปญหาจากมากไปนอย 

 

การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

กกกกกกกกข้ันท่ี012ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับไอศกรีม เพื่อเปนแนวทางใน

การสรางแบบสอบถาม 

กกกกกกกก ข้ันท่ี 2 นําทฤษฎี แนวคิด และขอมูลตางๆ ท่ีศึกษา มาสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับ

พฤติกรรมผูบริโภคไอศกรีมในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

กกกกกกกกข้ันท่ี133นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหอาจารยท่ีปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอง ความ

สมบูรณของเนื้อหา และความชัดเจนของภาษาท่ีใชในแบบสอบถามใหตรงกับเร่ืองท่ีตองการจะวัด

จากนั้นนําแบบสอบถามมาปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนํากอนนําไปทดสอบความเท่ียงตรงของ

แบบสอบถาม 

กกกกกกกกข้ันท่ี 44นําแบบสอบถามท่ีไดพิจารณาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับ

กลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมประชากรท่ีตองการวิจัย ซ่ึงผูวิจัยไดนําไปทดสอบกับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 

30 คน เพื่อดูความเหมาะสมของการใชภาษาและความสมบูรณของเนื้อหาท่ีใชสอบถาม เปนการหา

ความเช่ือม่ันและความบกพรองของแบบสอบถาม โดยการหาความเช่ือม่ันแบบสอบถามสวนท่ีเปน 

Rating Scale โดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (สิน พันธุพินิจ 2549 :191-193) โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ  0.87 แสดงวาเคร่ืองมือมีความเช่ือม่ันสูงและ

แบบสอบถามมีความเท่ียงตรง สามารถนําไปใชเก็บขอมูลได 

กกกกกกกกข้ันท่ี153ไดนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข  เพื่อใหสอดคลองตรงตามวัตถุประสงค 

เนื้อหาและโครงสรางใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน และนําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริง 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกก ผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยทําการสุมตัวอยางแบบโควตา ( Quota Sampling) จาก

จํานวนนักศึกษาท้ังหมด ไดนําแบบสอบถามไปแจกกับกลุมตัวอยางรวม 400 ฉบับ โดยไดรับ

แบบสอบถามคืนจํานวน 391 ฉบับ แลวนําขอมูลท่ีไดมาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ

แบบสอบถาม บันทึกผลขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกก การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลท้ังหมดแลว ไดนําขอมูลมาลงรหัส แลวบันทึกขอมูล และนําไปวิเคราะหขอมูลดวย

เคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window (Statistical Package for the 

Social Sciences) มีการคํานวณหาคาสถิติท่ีใชทดสอบหาความสัมพันธของปจจัยตางๆ ซ่ึง

ประกอบดวยการวิเคราะหขอมูล 3 สวน ดังนี้ 

กกกกกกกก1. การวิเคราะหลักษณะท่ัวไปของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได โดยการแจกแจงความถ่ี  

คาเฉล่ีย คารอยละ 

กกกกกกกก2. การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับประทานไอศกรีม โดยนําเสนอ

ขอมูล ในรูปของคาเฉล่ียและไดจัดแบงระดับความสําคัญของปจจัยเปน 5 ระดับ โดยใชหลักในการ

วัด คือ มีเกณฑในการแปลผลคาเฉล่ีย โดยการใชมาตรวัดแบบ Likert’s Scale (บุญชม ศรีสะอาด 

2535:100) 

กกกกกกกก3. การวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธและการทดสอบ T 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

กกกกกกกกในการวิเคราะหผลของขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม

ผูบริโภคไอศกรีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

กกกกกกกกตอนท่ี 1 ลักษณะขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคไอศกรีม 

กกกกกกกกตอนท่ี 2 ลักษณะพฤติกรรมในการบริโภคไอศกรีม 

ตอนท่ี 3 ปจจัยท่ีเกี่ยวของตอการเลือกรับประทานไอศกรีม 

ตอนท่ี 4 วิเคราะหถึงปญหาในการเลือกซ้ือไอศกรีม 

กกกกกกกกในบทนี้มีจุดเนนท่ีผลของการวิเคราะหขอมูล เพื่อนํามาใชในการตอบคําถามท่ีตั้งไว

โดยนําผลการวิเคราะหและการประมาณขอมูล มาแจกแจงในแบบสอบถามดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร

โดยใชโปรแกรม Microsoft Word และ SPSS โดยการนําขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางมาแจก

แจงความถ่ีและรอยละ 
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ตอนที ่1 ลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคไอศกรีม 

กกกกกกกกจากการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนการสุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ สามารถ

สรุปลักษณะขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางได ตามตารางท่ี 1-5 ดังตอไปนี้ 

 

ตารางที ่1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกเพศ 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 98 25.1 

หญิง 293 74.9 

รวม 391 100 

 

กกกกกกกก จากตารางท่ี 1 พบวา จากกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิงมี

จํานวน 293 คน (รอยละ 74.9) และเพศชายมีจํานวน 98 คน (รอยละ 25.1) 

 

ตารางที ่2 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 

18 66 16.9 

19 93 23.8 

20 133 34.0 

21 76 19.4 

22 23 5.9 

รวม 391 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 2 พบวา จากกลุมตัวอยาง กลุมอายุสวนใหญจะอยูท่ี 20 ป (รอยละ 34) 

รองลงมาอายุ 19 ป (รอยละ  23.8) รองลงมาเปนอายุ 21 ป (รอยละ 19.4) รองลงมาเปนอายุ 18 ป 

(รอยละ 16.9) และกลุมสุดทายอายุ 22 ป (รอยละ 5.9) 
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ตารางที ่3 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกรายรับ 

รายได้ต่อเดือน จํานวน (คน) ร้อยละ 

ต่ํากวา 3,000 53 13.6 

3,001-5,000 211 54.0 

5,001-7,000 101 25.8 

7,001 ข้ึนไป 26 6.6 

รวม 391 100 

 

กกกกกกกกจากตาราง 3 พบวา กลุมตัวอยางมีรายไดตอเดือนมากท่ีสุด คือ 3,001-5,000 บาท (รอย

ละ54.0) รองลงมา คือ 5,001-7,000 บาท (รอยละ 25.8) รองลงมา คือ ต่ํากวา 3,000 บาท (รอยละ 

13.6) และอันดับสุดทาย 7,001 ข้ึนไป (รอยละ6.6) 

 

ตารางที ่4 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามคณะวิชา 

คณะวชิา จํานวน (คน) ร้อยละ 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 72 18.4 

คณะวิทยาการจัดการ 213 54.5 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 106 27.1 

รวม 391 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 4 พบวา กลุมตัวอยางศึกษาอยูในคณะวิทยาการจัดการมากท่ีสุด จํานวน 

213 คน (รอยละ 54.5) รองลงมาเปนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จํานวน 106 คน      

(รอยละ 27.1) และสุดทาย คือ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  จํานวน 72 คน (รอยละ 

18.4) 
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ตารางที ่5 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับช้ันป 

ระดับช้ันปี จํานวน (คน) ร้อยละ 

1 100 25.6 

2 112 28.6 

3 139 35.5 

4 40 10.2 

รวม 391 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 5 พบวา กลุมตัวอยางศึกษาอยูในระดับช้ันปท่ี 3 มากท่ีสุด จํานวน 139 คน 

(รอยละ 35.5) รองลงมา คือ ระดับช้ันปท่ี 2 จํานวน 112 คน (รอยละ 28.6) ระดับช้ันปท่ี 1 จํานวน 

100 คน (รอยละ 25.6) และนอยท่ีสุด คือ ระดับช้ันปท่ี 4 จํานวน 40 คน (รอยละ 10.2) 
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ตอนที ่2 ลกัษณะพฤติกรรมในการรับประทานไอศกรีม 

กกกกกกกกจากการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนการสุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ สามารถ

สรุปลักษณะพฤติกรรมของกลุมตัวอยางได ตามตารางท่ี 4.7 ดังตอไปนี้ 

 

ตารางที ่6 แสดงจํานวนและรอยละของผูบริโภคจําแนกตามยี่หอไอศกรีมท่ีผูบริโภคเคยรับประทาน 

ยีห้่อ จํานวน (คน) ร้อยละ 

วอลล 370 94.6 

เอสกิโม 222 56.8 

แมกโนเลีย 155 39.6 

ครีโม 91 23.3 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 6 พบวา ยี่หอของไอศกรีมท่ีกลุมตัวอยางเคยรับประทาน โดยเรียงลําดับ

จากอันดับท่ีมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุด คือ วอลล จํานวน 370 คน (รอยละ 94.6) เปนอันดับท่ีหนึ่ง 

รองลงมาคือ เอสกิโม จํานวน 222 คน (รอยละ 56.8) เปนอันดับท่ีสอง รองลงมาคือ แมกโนเลีย 

จํานวน 155 คน (รอยละ 39.6) เปนอันดับท่ีสาม กลุมตัวอยางท่ีเคยรับประทานนอยท่ีสุด คือ ครีโม 

จํานวน 91 คน (รอยละ 23.3) เปนอันดับสุดทาย 
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ตารางที ่ 7 แสดงจํานวนและรอยละของผูบริโภคจําแนกตามยี่หอไอศกรีมท่ีผูบริโภคนิยม

รับประทานมากท่ีสุด 

ยีห้่อ จํานวน (คน) ร้อยละ 

วอลล 355 90.8 

เอสกิโม 18 4.6 

แมกโนเลีย 13 3.3 

ครีโม 5 1.3 

รวม 391 100 

 

 

จากตารางท่ี 7 พบวา ยี่หอของไอศกรีมท่ีกลุมตัวอยางนิยมรับประทานมากท่ีสุด คือ 

วอลล จํานวน 355 คน (รอยละ 90.8) รองลงมาคือ เอสกิโม จํานวน 18 คน (รอยละ4.6) รองลงมาคือ 

แมกโนเลีย จํานวน 13 คน (รอยละ 3.3) กลุมตัวอยางท่ีนิยมรับประทานนอยท่ีสุด คือ ครีโม จํานวน 

5 คน (รอยละ 1.3) 

 

ตารางที ่8 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามความถ่ีของผูบริโภคท่ีรับประทานไอศกรีม 

จํานวนคร้ัง จํานวน (คน) ร้อยละ 

วันละคร้ัง 46 11.8 

3-4 วันคร้ัง 125 32.0 

สัปดาหละคร้ัง 150 38.4 

เดือนละคร้ัง 70 17.9 

รวม 391 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 8 พบวา กลุมตัวอยางมีความถ่ีในการรับประทานไอศกรีม สัปดาหละคร้ัง 

เปนอันดับท่ีหนึ่ง จํานวน 150 คน (รอยละ 38.4) 3-4 วันคร้ัง เปนอันดับท่ีสอง จํานวน 125 คน (รอย

ละ 32.0) เดือนละคร้ัง เปนอันดับท่ีสาม จํานวน 70 คน (รอยละ 17.9) และสุดทาย คือ วันละคร้ัง 

จํานวน 46 คน (รอยละ 11.8) 
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ตารางที ่9 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามเหตุผลในการรับประทานไอศกรีม 

เหตุผล จํานวน (คน) ร้อยละ 

คลายรอน 238 60.9 

รสชาติ 193 49.4 

เพื่อนแนะนํา 55 14.1 

อาหารวาง 166 42.5 

มีสินคาออกใหม 140 35.8 

คลายเครียด 128 32.7 

รับประทานตามความนิยม 57 14.6 

อ่ืนๆ 0 0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 9 พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมจากเหตุผล คลาย

รอน มากท่ีสุด จํานวน 238 คน (รอยละ 60.9) รองลงมาคือ รสชาติ จํานวน 193 (รอยละ 49.4) 

อาหารวาง จํานวน 166 คน (รอยละ 42.5) มีสินคาออกใหม จํานวน 140 คน (รอยละ 35.8) คลาย

เครียด จํานวน 128 คน (รอยละ 32.7) รับประทานตามความนิยม จํานวน 57 คน (รอยละ 14.6) และ

อันดับสุดทายคือ เพื่อนแนะนํา จํานวน 55 คน (รอยละ 14.1) 
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ตารางที ่10 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามความชอบของการรับประทานไอศกรีมในแตละ        

แบบ 

แบบไอศกรีม จํานวน (คน) ร้อยละ 

แบบแทง 172 44.0 

แบบถวย 89 22.8 

แบบโคน 104 26.6 

แบบขนมปง 26 6.6 

รวม 391 100 

 

จากตารางท่ี 10 พบวา จากกลุมตัวอยางมีความชอบในการรับประทานไอศกรีมแบบ

แทง มากท่ีสุด จํานวน 172 คน (รอยละ 44.0) รองลงมาคือ แบบโคน จํานวน 104 คน (รอยละ 26.6) 

รองลงมาคือ แบบถวย จํานวน 89 คน (รอยละ 22.8) สุดทาย แบบขนมปง จํานวน 26 คน (รอยละ 

6.6)  

 

ตารางที ่11 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีเลือกรับประทานอาหารไอศกรีมยี่หอท่ีทาน

เลือกมากท่ีสุด 

เหตุผล จํานวน (คน) ร้อยละ 

ราคาถูก 94 24.0 

รสชาติ 251 64.2 

ส่ือโฆษณา 151 38.6 

ผลิตภัณฑหลากหลาย 191 48.8 

โปรโมช่ัน 96 24.6 

อ่ืนๆ 0 0 

 

จากตารางท่ี 11 พบวา เหตุผลท่ีกลุมตัวอยางเลือกรับประทานไอศกรีมมากท่ีสุดคือ 

รสชาติ จํานวน 251 คน (รอยละ 64.2) รองลงมาคือ ผลิตภัณฑหลากหลาย จํานวน 191 คน (รอยละ 

48.8) รองลงมาคือ ส่ือโฆษณา จํานวน 151 คน (รอยละ 38.6) รองลงมาคือ โปรโมช่ัน จํานวน 96 

คน (รอยละ 24.6) และอันดับสุดทายคือ ราคาถูก จํานวน 94 คน (รอยละ 24.0) 
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ตารางที ่ 12 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามความชอบการสงเสริมการขายของไอศกรีมใน

รูปแบบใดมากท่ีสุด 

 

การส่งเสริมการขาย จํานวน (คน) ร้อยละ 

ชิงโชค 26 6.6 

แลกไอศกรีม 256 65.5 

ของแถม 109 27.9 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 391 100 

 

กกกกกกกก จากตารางท่ี 12 พบวา จากกลุมตัวอยางมีความชอบการสงเสริมการขายแบบ แลก

ไอศกรีมฟรี มากท่ีสุด จํานวน 256 คน (รอยละ 65.5) รองลงมาคือ ของแถม จํานวน 109 คน (รอย

ละ 27.9) และอันดับสุดทายคือ ชิงโชค จํานวน 26 คน (รอยละ 6.6)  

 

ตารางที ่13 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามส่ือของกลุมตัวอยางท่ีรูจักไอศกรีม 

ประเภทส่ือ จํานวน (คน) ร้อยละ 

โทรทัศน 272 69.6 

วิทย ุ 3 0.8 

ปายโฆษณา 238 60.9 

หนังสือพิมพและนิตยสาร 103 26.3 

เพื่อนแนะนํา 132 33.8 

อ่ืนๆ 0 0 

 

กกกกกกกก จากตารางท่ี 13 พบวา ส่ือท่ีทําใหกลุมตัวอยางรูจักไอศกรีมมากท่ีสุดคือ โทรทัศน 

จํานวน 272 คน (รอยละ 69.6) รองลงมาคือ ปายโฆษณา จํานวน 238 คน (รอยละ 60.9) รองลงมา

คือ เพื่อนแนะนํา จํานวน 132 คน (รอยละ 33.8) รองลงมาคือ หนังสือพิมพและนิตยสาร จํานวน 

103 คน (รอยละ 26.3) และอันดับสุดทายคือ วิทยุ จํานวน 3 คน (รอยละ 0.8) 
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ตารางที ่14 แสดงจํานวนและรอยละของสถานท่ีท่ีกลุมตัวอยางเลือกซ้ือไอศกรีม 

สถานที ่ จํานวน (คน) ร้อยละ 

หางสรรพสินคา 57 14.6 

รถเข็น 173 44.2 

รานโชวหวย 174 44.5 

รานสะดวกซ้ือ 333 85.2 

ซุปเปอรมาเก็ต 134 34.3 

บริษัทผูผลิต 8 2.0 

อ่ืนๆ 0 0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 14 พบวา สถานท่ีท่ีกลุมตัวอยางซ้ือไอศกรีมมากท่ีสุดคือ รานสะดวกซ้ือ 

จํานวน 333 คน (รอยละ 85.2) รองลงมาคือ รานโชวหวย จํานวน 174 คน (รอยละ 44.5) รองลงมา

คือ รถเข็น จํานวน 173 คน (รอยละ 44.2) รองลงมาคือ ซุปเปอรมาเก็ต จํานวน 134 คน (รอยละ 

34.3) หางสรรพสินคา จํานวน 57 คน (รอยละ 14.6) และอันดับสุดทายคือ บริษัทผูผลิต จํานวน 8 

คน (รอยละ 2.0) 
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ตอนที ่3 การวเิคราะห์ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือไอศกรีม 

 ในสวนนี้เปนการศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ไอศกรีม โดยจะพิจารณาปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ีจัดจําหนาย และดานการ

สงเสริมการขาย ดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที ่15 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ด้านผลติภัณฑ์  S.D. แปลความหมาย 

1.ตรายี่หอ 3.97 0.73 มาก 

2.รสชาติ 4.47 0.67 มากที่สุด 

3. สีสันของไอศกรีม 3.76 0.78 มาก 

4. กลิ่นของไอศกรีม 3.53 0.96 มาก 

5. รูปแบบของไอศกรีม 3.57 0.92 มาก 

6. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ 3.80 0.88 มาก 

รวม 3.85 082 มาก 

 

กกกกกกกก ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมของนักศึกษา ดานผลิตภัณฑนักศึกษาให

ความสําคัญกับรสชาติของไอศกรีมเปนอันดับท่ี 1 ตรายี่หอ เปนอันดับท่ี 2 และอันดับท่ี 3 คือ ความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ 
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ตารางที ่16 ปจจัยดานราคา 

ด้านราคา  S.D. แปลความหมาย 

1. ราคาของแตละยี่หอ 3.96 0.75 มาก 

2. ราคาในแตละรูปแบบ เชน โคน ถวย แทง 3.68 0.98 มาก 

3. คุณภาพและราคาเหมาะสมกัน 3.96 0.98 มาก 

รวม 3.87 0.90 มาก 

 

กกกกกกกกปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือไอศกรีม ดานราคานักศึกษาใหความสําคัญกับราคาของ

แตละยี่หอและคุณภาพและราคาเหมาะสมกัน เปนอันดับท่ี 1 และอันดับท่ี 2 คือ ราคาในแตละ

รูปแบบ 

 

ตารางที ่17 ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย 

ด้านสถานทีจ่ัดจําหน่าย  S.D. แปลความหมาย 

1. สถานที่อยูใกลที่อยูอาศัย 4.00 0.79 มาก 

2. หาซื้อไดงาย 4.12 0.86 มาก 

3. มีบริการรถเข็นขายตามที่ตางๆ 3.82 0.90 มาก 

4. มีบรรยากาศและการจัดตกแตงราน 3.34 0.96 ปานกลาง 

รวม 3.82 0.88 มาก 

 

กกกกกกกกปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมของนักศึกษา ดานสถานท่ีจัดจําหนายนักศึกษา

ใหความสําคัญกับการ หาซ้ือไดงาย เปนอันดับท่ี 1 สถานท่ีอยูใกลท่ีอยูอาศัย เปนอันดับท่ี 2 และ

อันดับท่ี 3 คือ มีบริการรถเข็นขายตามท่ีตางๆ 
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ตารางที ่18 ปจจัยดานการสงเสริมการขาย 

ด้านการส่งเสริมการขาย  S.D. แปลความหมาย 

1.มีไอศกรีมใหลองรับประทาน 3.56 0.91 มาก 

2.โฆษณาตามสื่อตางๆ 3.77 0.87 มาก 

3. มีการลด แลก แจก แถม 3.17 0.92 ปานกลาง 

4. มีการจัดงานอีเวนทตางๆ 3.41 0.99 ปานกลาง 

5. มีการสงชิงโชค 3.12 0.95 ปานกลาง 

รวม 3.41 0.93 ปานกลาง 

 

กกกกกกกก ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมของนักศึกษา ดานการสงเสริมการขาย

นักศึกษาใหความสําคัญกับการโฆษณาตามส่ือตางๆเปนอันดับท่ี 1 มีไอศกรีมใหลองรับประทาน 

เปนอันดับท่ี 2 และอันดับท่ี 3 คือ มีการจัดงานอีเวนทตางๆ 

 

ตอนที ่4 ปัญหาทีพ่บในการซ้ือไอศกรีม 

กกกกกกกกในสวนนี้เปนการศึกษาถึงปญหาในการเลือกซ้ือไอศกรีม โดยจะพิจารณาจากลําดับของ

ปญหา ดังตารางตอไปนี้ 

ปัญหาทีพ่บ ปัญหามาก ปัญหาปานกลาง ปัญหาน้อย 

1.รสชาติไมถูกปาก 114 154 123 

2. สีสันไมนารับประทาน 108 139 144 

3. ลักษณะบรรจุภัณฑไมสวยงาม 69 166 156 

4. ไมมีฉลากบนบรรจุภัณฑ 74 126 191 

5. ไมมีปายติดราคาที่ชัดเจน 137 125 129 

6. บางยี่หอหาซื้อไดยาก 109 135 147 

7. ราคาแพง 108 189 94 

8. ราคาเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 89 150 152 

9. สินคาขาดชวงจําหนาย 93 140 158 

10. สถานที่จัดจําหนายอยูไกล 111 108 172 

11. ไมมีสินคาตามที่ตองการ 122 164 105 

12. ระยะเวลาจัดโปรโมช่ันสั้นเกินไป 142 139 110 
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 ปญหาท่ีพบในการซ้ือไอศกรีม นักศึกษาไดใหความสําคัญกับปญหา ระยะเวลาจัด

โปรโมช่ันส้ันเกินไปเปนอันดับท่ี 1 ปญหา ไมมีปายติดราคาท่ีชัดเจน เปนอันดับท่ี 2 และอันดับท่ี 3 

คือ ไมมีสินคาตามท่ีตองการ 

 

การทดสอบสมมติฐาน 

กกกกกกกกจากการวิเคราะห T-Test ใชตรวจสอบวาเพศท่ีตางกันมีผลทําใหระดับการตัดสินใจซ้ือ

ดานผลิตภัณฑตางกันหรือไม โดยกําหนดสมมติฐานคือ 

กกกกกกกกH0 คือ เพศชายมีผลระดับการตัดสินใจซ้ือดานผลิตภัณฑเหมือนกับเพศหญิง 

กกกกกกกกH1 คือ เพศชายมีผลระดับการตัดสินใจซ้ือดานผลิตภัณฑไมเหมือนกับเพศหญิง 

และจากท่ีไดวิเคราะหมาคา t จึงมีคาเทากับ -0.389 คา p-value มีคาเทากับ 0.697 สรุปไดวา ยอมรับ 

H0 หมายความวาเพศชายและเพศหญิงไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมในดานผลิตภัณฑ 

 

กกกกกกกกจากการวิเคราะห Crosstab ใชตรวจสอบถึงความถ่ีในการซ้ือมีความสัมพันธกับระดับ

การตัดสินใจซ้ือดานสถานท่ีหรือไม โดยกําหนดสมมติฐานคือ 

กกกกกกกกH0 คือ ความถ่ีในการซ้ือไมมีความสัมพันธกับระดับการตัดสินใจซ้ือดานสถานท่ี 

กกกกกกกกH1 คือ ความถ่ีในการซ้ือมีความสัมพันธกับระดับการตัดสินใจซ้ือดานสถานท่ี 

จากท่ีไดวิเคราะหคาสถิติไดเทากับ -0.053 และคา p-value เทากับ 0.295 หมายความวา ยอมรับ H0 

คือ ความถ่ีในการซ้ือไมมีความสัมพันธกับระดับการตัดสินใจซ้ือดานสถานท่ี 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

กกกกกกกก การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือไอศกรีม ปจจัยท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือไอศกรีม 

 

สรุปผลการวจัิย 

กกกกกกกก การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาในการซ้ือไอศกรีม 

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกไอศกรีม และปญหาท่ีพบในการเลือกซ้ือไอศกรีม โดยสุม

ตัวอยางแบบตามสะดวก จํานวน 391 คน และใชแบบสอบถามในการเก็บรวมรวบขอมูลเกี่ยวกับ

ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกบริโภคไอศกรีม การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 

Windows ในการหาความถ่ีรอยละ  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาเพศมีผลระดับการตัดสินใจซ้ือ

ดานผลิตภัณฑท่ีเหมือนกัน แตความถ่ีในการซ้ือไมมีความสัมพันธกับระดับการตัดสินใจซ้ือดาน

สถานท่ี 

 

การอภิปรายผล 

กกกกกกกกการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

กกกกกกกก 1. ในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีม พบวา นักศึกษาสวนใหญเลือกซ้ือ

ไอศกรีมยี่หอ วอลล มากท่ีสุด รองลงมาคือ เอสกิโม แมกโนเลีย และครีโม ตามลําดับ ในการซ้ือ

ไอศกรีมนักศึกษาจะซ้ือประมาณสัปดาหละคร้ัง  โดยท่ีซ้ือเพราะตองการคลายรอน เนื่องจาก

ประเทศไทยเปนประเทศเมืองรอน ทําใหไอศกรีมเปนสินคาท่ีไดรับความนิยมชนิดหนึ่ง เพราะเปน

สินคาท่ีมีราคาไมสูง และไมตองใชขอมูลในการตัดสินใจซ้ือมากนัก รวมท้ังมีรสชาติท่ีถูกใจใคร

หลายๆคนทําใหไอศกรีม ขอมูลไอศกรีมท่ีนักศึกษาสวนใหญไดรับมาจากโทรทัศน นั่นเปนเพราะ

ส่ือท่ีไดรับงายท่ีสุดคือโทรทัศนเพราะ เปนส่ิงท่ีคนสวนใหญไดรับขาวสารจากส่ือนี้มากท่ีสุด และ

นักศึกษาสวนใหญนิยมซ้ือไอศกรีมท่ีรานสะดวกซ้ือมากท่ีสุด รองลงมาเปนรานโชวหวยและรถเข็น 
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ตามลําดับ การท่ีเลือกซ้ือท่ีรานสะดวกซ้ือมากท่ีสุดเปนเพราะ รานสะดวกซ้ือเปนสถานท่ีหาเจอได

งาย มีอยูหลายท่ีตามตัวเมืองและตามชนบทตางๆ อีกท้ังไอศกรีมยี่หอท่ีเปนท่ีรูจักมีการผูกขาดกับ

รานสะดวกซ้ือทําใหนักศึกษามักเจอกับไอศกรีมยี่หอเดิมๆ 

กกกกกกกก2. ในการศึกษาปจจัยท่ีผลตอระดับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมของนักศึกษาพบวา 

กกกกกกกกปจจัยดานผลิตภัณฑนักศึกษาสวนใหญเลือกซ้ือไอศกรีมจากความชอบในรสชาติมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือตรายี่หอ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ เนื่องจากไอศกรีมเปนสินคาท่ี

นักศึกษาบริโภคอยูบอยคร้ังทําใหรสชาติเปนส่ิงสําคัญในการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด อีกท้ังนักศึกษา

สวนใหญมักจะติดอยูตรายี่หอท่ีตัวเองรูจัก เพราะเปนความเช่ือม่ันตอสินคาของยี่หอนั้นๆ สวน

ความหลากหลายของผลิตภัณฑเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือเปนอันดับ 3 เพราะความชอบ

ในผลิตภัณฑท่ีมีรูปแบบแตกตางกันของนักศึกษาทําใหตองมีสินคาท่ีมีความหลากหลายเพื่อท่ีจะได

ตอบสนองความตองการของนักศึกษาท่ีไมเหมือนกัน คือตองมีท้ังรูปแบบแทง โคน ถวยหรือขนม

ปง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษาท่ีมีความชอบท่ีแตกตางกัน 

กกกกกกกกปจจัยดานราคา นักศึกษาไดใหความสําคัญกับราคาของแตละยี่หอและคุณภาพและราคา

เหมาะสมกันเปนอันดับท่ี 1 เทากัน รองลงมาคือราคาในแตละรูปแบบ เนื่องจากตลาดไอศกรีมมี

หลายระดับและไอศกรีมระดับกลางนี้เปนระดับท่ีนักศึกษาสามารถท่ีจะหารับประทานไดงาย 

คุณภาพและตรายี่หอจึงจะตองเหมาะสมกับราคาท่ีตั้งไว ดังนั้นคุณภาพและตรายี่หอจึงเปนผลตอ

การตัดสินใจเลือกซ้ือไอศกรีมเปนอันดับ 1 

กกกกกกกกปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย นักศึกษาไดใหความสําคัญกับการหาซ้ือไดงายมากท่ีสุด

ในการเลือกซ้ือไอศกรีม เนื่องจากภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีนั้น มี

รานท่ีขายไอศกรีมเพียงไมกี่ราน ทําใหนักศึกษามีตัวเลือกท่ีนอยในการเลือกซ้ือไอศกรีม ดังนั้นการ

หาซ้ือไดงายจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด 

กกกกกกกกปจจัยดานการสงเสริมการขาย นักศึกษาไดใหความสําคัญกับการโฆษณาตามส่ือตางๆ

มากท่ีสุด เนื่องจากนักศึกษามีเวลาอยูในมหาวิทยาลัยมากท่ีสุดจึงตองการขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็ว

และถูกตองเพื่อท่ีจะไดมีการตัดสินใจซ้ือในเวลาท่ีตองการ ดังนั้นการโฆษณาตามส่ือตางๆจึงส่ิงท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือไอศกรีม 

กกกกกกกก3. ในการศึกษาถึงปญหาท่ีพบในการเลือกซ้ือไอศกรีม พบวา นักศึกษาสวนใหญพบเจอ

กับปญหาเร่ืองระยะเวลาในการจัดโปรโมช่ันส้ันเกินไป รองลงมาคือ ไมมีปายติดราคาท่ีชัดเจน และ

ไมมีสินคาตามท่ีตองการ เนื่องจากนักศึกษามีรายไดไมสูง จึงตองการท่ีจะซ้ือในชวงท่ีมีการจัด

โปรโมช่ันเพื่อท่ีจะไดมีการ ลด แลก และสินคาไอศกรีมสวนใหญจะไมมีปายติดราคาท่ีตัวสินคาทํา

ใหไมรูราคาสินคานั้นวามีราคาเทาไร รวมไปถึงไมมีสินคาในเวลาท่ีนักศึกษาตองการ เนื่องจากมี
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นักศึกษาอยูเปนจํานวนมากกวาท่ีสินคามี ทําใหสินคามักจะหมดกอน ทําใหนักศึกษาไมสามารถท่ี

จะซ้ือไอศกรีมตามท่ีตองการได 

 

การทดสอบสมมติฐาน 

กกกกกกกก 1. ในการศึกษาความสัมพันธระหวางเพศกับการตัดสินใจซ้ือดานผลิตภัณฑของ

นักศึกษา พบวาเพศชายและเพศหญิงมีผลระดับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมดานผลิตภัณฑท่ีเทากัน 

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวาเพศมีผลตอระดับการตัดสินใจซ้ือท่ีเทากันซ่ึงไมสอดคลองกับ

ทฤษฎี ซ่ึงจากการสังเกตไดพบวาเพศชายและเพศหญิง มีการซ้ือไอศกรีมโดยดูจากดานรสชาติ หรือ

รูปลักษณของไอศกรีม จึงสงผลใหไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิงตางก็ตัดสินใจซ้ือไอศกรีมใน

ดานผลิตภัณฑท่ีเทากัน 

กกกกกกกก2. ในการศึกษาความสัมพันธระหวางความถ่ีในการซ้ือกับการตัดสินใจซ้ือดานสถานท่ี

ของนักศึกษา พบวาความถ่ีในการซ้ือมีผลตอการตัดสินใจซ้ือดานสถานท่ีซ่ึงไมสอดคลองกับทฤษฎี 

เนื่องจากภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมีรานสะดวกซ้ืออยูเพียงราน

เดียวทําใหนักศึกษาไมสามารถท่ีจะเลือกซ้ือไอศกรีมจากสถานท่ีอ่ืนได จึงไมสงผลตอการซ้ือ

ไอศกรีมของนักศึกษาแตอยางใด ดังนั้นความถ่ีในการซ้ือจึงไมมีความสัมพันธในดานสถานท่ี 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการทาํวจัิย 

กกกกกกกก1. มีผูตอบแบบสอบถามบางสวนยังไมเขาใจวิธีการตอบแบบสอบถามในตอนท่ี 4 

 

ข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกกข้อเสนอแนะจากการทาํวจัิย 

กกกกกกกก1. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ควรท่ีจะมีการเปดรานสะดวกซ้ือ 

เชน 7-11 เพื่อเปนทางเลือกในการเลือกซ้ือไอศกรีมและเพียงพอตอความตองการของนักศึกษาท่ี

ตองการเลือกซ้ือ 

กกกกกกกก2. ปญหาในการเลือกซ้ือไอศกรีมสวนใหญมาจากระยะเวลาในการจัดโปรโมช่ันส่ัน

เกินไป จึงทําใหมีนักศึกษาหลายคนคิดวายังอยูในชวงเวลาโปรโมช่ัน ทําใหมีการตัดสินใจซ้ือ

ผิดพลาดเพราะตองการของแถมหรือแลกรางวัล ฉะนั้นนักศึกษาจึงตองควรดูเวลาในการจัด

โปรโมช่ันเพื่อท่ีจะไดคํานวณเวลาในการแลกของรางวัล 

 

 



 45 

แนวทางในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

กกกกกกกก1. เนื่องจากการศึกษาในคร้ังนี้ ไดศึกษาเฉพาะตลาดไอศกรีมระดับกลางเทานั้น ผูศึกษา

เห็นวาควรมีการศึกษาถึงตลาดไอศกรีมในระดับอ่ืน เพื่อท่ีจะไดนํามาวิเคราะหถึงตลาดไอศกรีมใน

แตละระดับ เพื่อสามารถท่ีจะนําขอมูลมาใชในการวางแผนกําหนดกลยุทธทางการตลาดไดดียิ่งข้ึน 

กกกกกกกก2. ขอมูลท่ีเก็บไดจากแบบสอบถามอาจจะไมคอยตรงกับความจริง หรือมีการม่ัวคําตอบ 

ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดผลการวิจัยคลาดเคล่ือนได เพื่อท่ีจะใหขอมูลท่ีไดมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยเห็นวา 

ไมควรจางบุคคลภายนอกมาชวยในการเก็บขอมูลโดยผูวิจัยไมไดเปนผูควบคุม เพื่อปองกันการให

ขอมูลดวยตนเองท้ังหมด และเพื่อใหขอมูลท่ีไดมีประสิทธิภาพตรงกับความเปนจริงมากข้ึน 

กกกกกกกก3. เนื่องจากการศึกษาในคร้ังนี้ ไดทําการเก็บตัวอยางจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึงมหาวิทยาลัยเปน มหาวิทยาลัยท่ีตั้งอยูในแถบชนบทซ่ึงอยูหางจาก

ตัวเมืองท่ีมีความเจริญ ทําใหการเก็บตัวอยางในคร้ังนี้มีขอจํากัดในการทําแบบสอบถาม 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุล   นายอัครพล สันติรัตนตระกูล 

ท่ีอยู 448/99 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร 10120 

ประวัติการศึกษา  

กกกกกกกกพ.ศ. 2545  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สายสามัญ  

จากโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 

กกกกกกกกพ.ศ. 2548 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป - ภาษา 

จากโรงเรียนพระแมมารีสาทร 

กกกกกกกกพ.ศ. 2552  ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 

กกกกกกกกพ.ศ.2551  เขารับการฝกงานท่ีบริษัท สํานักขาว ไอ.เอ็น.เอ็น. จํากัด 
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