12490124 : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
คําสําคัญ : พฤติกรรมการซื้อ / ไอศกรีม
กกกกกกกกอัครพล สันติรัตนตระกูล : พฤติกรรมการซื้อไอศกรีมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาจารยที่ปรึกษา : อาจารยประพล เปรมทองสุข. 53 หนา.
บทคัดยอ
กกกกกกกกการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา พฤติกรรมการซื้อไอศกรีม สถานที่ที่ซื้อไอศกรีม
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการซื้อไอศกรีม และปญหาที่พบในการซื้อไอศกรีมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน
400 คน โดยใช
วิธีการสํารวจกลุมตัวอยางแบบโควตา ( Quota sample) สถิติวิเคราะห คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ T-Test และการวิเคราะหสหสัมพันธ
กกกกกกกกผลการวิจัยพบวา
กกกกกกกก1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีรายรับตอเดือนอยูในชวง 3,001-5,000 บาท
โดยศึกษาอยูในระดับชั้นปที่ 3 มากที่สุด
กกกกกกกก2. ยี่หอของไอศกรีมที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ วอลล ความถี่ในการซื้อไอศกรีม
สัปดาหละครั้ง สวนใหญซื้อไอศกรีมเพื่อคลายรอน และชอบซื้อไอศกรีมประเภทแทงมากที่สุด
เหตุผลที่ซื้อไอศกรีมยี่หอที่ชอบมีรสชาติที่ดี การสงเสริมการขายที่ชอบมากที่สุดแลกไอศกรีมฟรี
สื่อที่ทําใหรูจักไอศกรีมมากที่สุดคือโทรทัศน โดยซื้อในรานสะดวกซื้อมากที่สุด
กกกกกกกก3. ระดับปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อไอศกรีมมากที่สุด คือ ปจจัยดานรสชาติ รองลงมา
คือ ปจจัยดานการหาซื้อ ปจจัยดานสถานที่ และปจจัยดานตราสินคา ตามลําดับ
กกกกกกกก4. ปญหาที่พบมากที่สุดในการซื้อไอศกรีม คือ ระยะเวลาจัดโปรโมชั่นสั้นเกินไป
กกกกกกกก5. เพศชายและเพศหญิงไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อไอศกรีมในดานผลิตภัณฑ
กกกกกกกก6. ความถี่ในการซื้อไมมีความสัมพันธกับระดับการตัดสินใจซื้อดานสถานที่

______________________________________________________________________________
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา …………………………………. ……...
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา ………………………………….
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ปการศึกษา 2552

กิตติกรรมประกาศ
กกกกกกกกการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ประพล เปรมทองสุข ซึ่งเปนผูให
คําแนะนําอันเปนประโยชนอยางยิ่งในการจัดทํา และเปนผูใหการชวยเหลือในการทําวิจัยครั้งนี้ให
เปนไปอยางราบรื่นรวม ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ดวย
กกกกกกกกผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรีทุกๆทานที่ใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยใหขอมูลใน
แบบสอบถามอยางดียิ่ง
กกกกกกกก นอกจากนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอคุณแมที่เปนกําลังใจ ตลอดจนเอื้อเฟอ
สนับสนุนคาใชจายในการทําวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี อาจารยทุกทานที่เคยอบรมสั่งสอน ขอขอบคุณ
เพื่อนๆทุกคนที่ใหคําแนะนําในเรื่องตางๆตั้งแตเริ่มคิดงานวิจัยจนเริ่มลงมือทําตั้งแตบทแรกถึงบท
สุดทาย สุดทายนี้ขอขอบคุณศูนยคอมพิวเตอรในมหาวิทยาลัยศิลปากรและหองสมุดที่ชวยทําให
งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงดวยดีและมอบความรูใหกับผูวิจัย
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
กกกกกกกก ปจจุบันผูบริโภคมีความคาดหวังตอสินคาและบริการที่ตนไดรับอยางมากมายหลาย
ประการ ซึ่งจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญทางการตลาดไดสรุปปจจัยที่เกี่ยวของในการตัดสินใจ
ซื้อที่กลายเปนปจจัยขั้นพื้นฐานไปแลวในสินคาแทบทุกชนิด มีการพยากรณวาในอนาคตจนถึงป
2012 ตลาดไอศกรีมในยุโรป นาจะยังคงมีอัตราการเติบโตในราว 1.94% ตอปเทานั้น เทียบกับมูลคา
การตลาดราว 2.1 หมื่นลานดอลลารในป 2005 ที่ผานมา(ผูจัดการรายสัปดาห 1 มกราคม 2550) เปน
การเนนใหเห็นวาตลาดไอศกรีมยังเปนตลาดที่สามารถเขามาแขงขันได ทั้งนี้ในปจจุบันคนสวน
ใหญเนนใหความสําคัญกับสุขภาพมากขึ้นจึงได มีผลการวิจัยจากสถาบันสุขภาพจิตของลอนดอน
ระบุวาการรับประทานไอศกรีมมีสวนชวยกระตุนสมองทําใหผูบริโภคมีอารมณดี และมีความสุข
ซึ่งมีอาหารเพียงไมกี่ประเภท ที่จะสรางสารแหงความสุข ไดอยางไอศกรีม หลายคนเชื่อกันวา
ไอศกรีมทําใหคนเรามีความสุข ทําใหในปตอๆมาไดเริ่มมีการเปดตัวของธุรกิจประเภทนี้กันมากขึ้น
และคาดวาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑไอศกรีมจะมีอัตราการขยายตัวไดอยางรวดเร็ว
กกกกกกกกจากการสํารวจพบวาในชวงป พ.ศ. 2547-2548 ที่ผานมา ตลาดไอศกรีมมีการขยายตัว ที่
สูงมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดไอศกรีมประเภทพรีเมี่ยม และไอศกรีมระดับกลาง แมวาการแขงขัน
รุนแรง แต ตลาดไอศกรีม ก็ยังมีการขยายตัวเพิ่มขี้น อยางตอเนื่อง ผูประกอบการในตลาดไอศกรีม
ระดับกลางสามารถเขาไปแยงชิงสวนแบงตลาดจากไอศกรีมระดับลางไดมากขึ้น ทางดานตลาดการ
สงออกก็ขยายตัวสูง มากขึ้น เนื่องจากความตองการที่เพิ่ม มากขึ้นจากประเทศในเอเซีย แมวาจะมี
เหตุการณเกิดธรณีพิบัติภัย(คลื่นสึนามิ) ที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวตางประเทศลดจํานวนลง ซึ่งสงผล
กระทบบางสวนตอตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยม อยางไรก็ตามกลุมผูบริโภคสวนใหญเปนชาวไทยยังคง
ขยายตัว ทําใหตลาดในประเทศเติบโตตอเนื่อง ทางดานตลาดสงออกยังมีความตองการสูง เพราะ
ไทยเปนฐานการผลิตเพื่อการสงออกของผูประกอบการในตลาดไอศกรีมระดับกลาง จากการที่
ตลาดขยายตัว และมีคูแขงขันที่เพิ่มมากขึ้น อุตสาหกรรมผลิตภัณฑไอศกรีมจึงตองสรางกลยุทธเพื่อ
การแขงขัน โดยเนนสรางความแตกตางของสินคาในเรื่องรสชาติและความนาเชื่อถือของแบรนด
การแขงขันนอกจากการปรับตัวในเรื่องของรสชาติและรูปแบบผลิตภัณฑ ยังมีการปรับบรรจุภัณฑ
ใหสวยงาม และยังมีการสงเสริมการขายเพื่อเปนตัวชวยในการตัดสินใจแกผูบริโภคมากยิ่งขึ้น
1

2
ปจจุบัน วอลลเปนผูนําทางตลาดไอศกรีมระดับกลาง โดยครองสวนแบงทางการตลาดอยูที่ 60.1%
รองลงมาคือ เนสทเล สวนแบงทางการตลาดอยูที่ 17.9%, แมกโนเลีย ครองสวนแบง ทางการตลาด
อยู 9.8% และครีโม ครองสวนแบงทางการตลาดอยู 6.1% (Positioning Magazine ธันวาคม 2551)
กกกกกกกกจากกระแสที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน และมีแนวโนมการขยายตัวที่เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง คาดวาจะมีผูประกอบการรายใหมเขามาทําการตลาดไอศกรีมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยัง
เปนตลาดที่มีการขยายตัวและอัตราการเติบโตสูง ทําใหอุตสาหกรรมไอศกรีมระดับกลางทํา
การตลาดอยางเต็มรูปแบบ พยายามคนหาและตอบสนองตอพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคให
ไดตรงตามความตองการของผูบริโภคมากที่สุด เพื่อนําขอมูลที่ไดมากําหนดเปนกลยุทธเพื่อใชใน
การแขงขันทางการตลาด ทําใหธุรกิจไอศกรีมอยูรอดในระยะยาว จึงเปนเหตุผลที่ทําใหผูศึกษา
สนใจศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อไอศกรีม จากการสํารวจพบวาบริษัทผูผลิตไอศกรีม ตองการเจาะ
กลุมตลาดที่เปนวัยรุนสมัยใหมและเด็กรุนใหม( Positioning Magazine ธันวาคม 2551) ผูศึกษาจึง
เลือกผูบริโภคที่เปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เนื่องจาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเปนวัยรุนสมัยใหมที่ตรงตามความ
ตองการของตลาดไอศกรีม
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
กกกกกกกก เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อไอศกรีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
สมมติฐานของการศึกษา
กกกกกกกก1. เพศที่ตางกันมีผลทําใหระดับการตัดสินใจซื้อดานผลิตภัณฑตางกัน
กกกกกกกก2. ความถี่ในการซื้อมีความสัมพันธกับระดับการตัดสินใจซื้อดานสถานที่
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ขอบเขตของการศึกษา
กกกกกกกกการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อไอศกรีมนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี โดยมุงเนนศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ เวลาในการ
ซื้อ ปริมาณการซื้อ และปจจัยสวนผสมทางการตลาด ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา
(Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) ที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อไอศกรีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกก ขอบเขตประชากร ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ซื้อไอศกรีมโดยใชวิธีการสุมตัวอยางจากนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษา
กกกกกกกก1. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการซื้อไอศกรีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกก2. สามารถนําขอมูลที่ไดไปใชในการวางแผนทางการตลาดของผูประกอบการธุรกิจ
ไอศกรีมเพื่อการแขงขันที่ยั่งยืน
นิยามศัพท์ ทใี่ ช้ ในการศึกษา
กกกกกกกกพฤติกรรมการซื้อ หมายถึง การกระทําของแตละบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซื้อ
ไอศกรีม ไดแก เหตุผลที่ทําใหซื้อ ยี่หอ รสชาติ ลักษณะบรรจุภัณฑ แหลงที่ซื้อ ปริมาณในการซื้อ
ความถี่ตอสัปดาหในการซื้อ และโอกาสที่ซื้อ
กกกกกกกกไอศกรีม หมายถึง ไอศกรีมที่มีลักษณะเปนแทง โคน กลอง หรือชิ้น
กกกกกกกกผู้บริโภค หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่ซื้อ
ไอศกรีม
กกกกกกกกส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปจจัยที่สําคัญที่ชวยใหการดําเนินธุรกิจดาน
การตลาดบรรลุตามวัตถุประสงค หรือเปาหมายขององคกร

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกก การศึกษาปจจัย พฤติกรรมการเลือกซื้อไอศกรีมของ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูศึกษาไดศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อเปนพื้นฐานและเปนแนวทางใน
การศึกษา ดังนี้
กกกกกกกก1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับไอศกรีม
กกกกกกกก2. การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
กกกกกกกก3. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
กกกกกกกก4. โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค
กกกกกกกก5. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับไอศกรีม
ประวัติของไอศกรีม
กกกกกกกก จุดเริ่มตนของไอศกรีมในระดับสากล นายโทมัส อารควินนี่ เลาวา การรับประทาน
ไอศกรีมนาจะเริ่มตนกันมาตั้งแตสมัยจักรพรรดิเนโรห แหงอนาจักรโรมันที่ไดพระราชทานเลี้ยง
ไอศกรีมแกเหลาทหารหาญที่อยูในกองทัพของพระองค แตในขณะนั้นไอศกรีมเกิดจากเปนการนํา
หิมะมาผสมเขากับน้ําผึ้งและผลไม ตอมาเรียกไอศกรีมประเภทนี้วา เชอรเบ็ท( Sherbet)นั่นเอง แต
ตํานานนี้ก็หาไดเปนแคตํานานเดียวที่เลาสืบตอกันมาถึงตนกําเนิดของไอศกรีมไม หากแตบาง
กระแสก็ระบุวาบรรพชนของคนจีนคนพบไอศกรีมเปนครั้งแรก เมื่อประมาณ 4,000 ปที่ผานมา ซึ่ง
ลักษณะของไอศกรีมในประเทศจีนทํามาจากขาวบดผสมกับนมสดที่เย็นจนเปนน้ําแข็งและไดมีการ
สอนใหทําไอศกรีมใหกับคนอินเดียและชาวเปอรเชียอีกดวย การกอกําเนิดไอศกรีมตามตํานาน
ประเทศจีนระบุวา เปนเรื่องของความบังเอิญแทๆ ทั้งนี้เปนที่ทราบกันดีวาประเทศจีนในสมัยนั้น
เพิ่งจะมีการรูจักรีดนมจากสัตวเลี้ยงที่อยูในฟารม เมื่อรีดออกมาจํานวนมากก็บริโภคไมหมด
ประกอบกับน้ํานมเปนสินคาที่มีราคาแพงมากๆ คนชั้นสูงเห็นทาไมดีจึงเกิดแนวคิดนําน้ํานมไป
หมกซอนไวในหิมะนัยวาเพื่อตองการที่จะถนอมน้ํานมเอาไวรับประทานไดนานๆ จนกระทั่งน้ํานม
ที่นําไปหมกไวในหิมะกลายเปนนมแชแข็งขึ้นมาในบัดดล จากนั้นก็มีการพัฒนารูปแบบจากนมแช
แข็งที่แสนจะสุดธรรมดาใหกลายเปนน้ําผลไมแชแข็ง ในสวนของราชวงศโมกุลไดนําเอานมตมมา
4

5
ผสมกับถั่วพิสตาซิโอจนเกิดเปนของหวานแชแข็งเรียกกันวา Kulfi ซึ่งเชื่อกันวาเปนแบบแผนของ
ไอศกรีมในยุคโบราณจนปลายศตวรรษที่ 13 มารโคโปโล เดินทางไปจีน และชื่นชอบ จึงนําสูตร
กลับไป อิตาลีขณะเดินทางมีการเติมนมลงไป กลายเปนสูตร ของเขาโดยเฉพาะ และแพรหลายไป
ในอิตาลี ฝรั่งเศสและขามไปอังกฤษ คนอิตาลีถือวาตนเองเปนตนตํารับไอศกรีมแบบที่นํามาปนให
เย็นจนแข็ง เรียกวาเจลาติ (Gelati) ประเทศอิตาลีและมีการพัฒนาไปมากจนทําใหอิตาลีไดชื่อวาเปน
แหลงไอศกรีมเลิศรสเลยทีเดียว ขณะเดียวกันคนอิตาลีมักจะทึกทักเอาวาบรรพชนของตนเปนคน
คนพบไอศกรีมเปนครั้งแรกเสมอมา
ประวัติไอศกรีมในประเทศไทย
กกกกกกกกสวนสังคมไทยไอศกรีมไดเขามาปรากฏตัวในตั้งแตรัชสมัยของรัชกาลที่ 4 คาบเกี่ยวถึง
รัชกาลที่ 5 โดยเขามาทางประเทศสิงคโปรในขณะนั้นมีการนําน้ําแข็งเขามากอนที่จะนําไอศกรีมเขา
มา คนไทยสมัยนั้นมักจะเรียกไอศกรีมกันติดปากวา "ไอศครีม"หรือ"ไอติม"และนับเปนของหวาน
ประเภทเดียวที่สรางความประหลาดใหกับสังคมไทยเปนอยางยิ่ง เนื่องจากตองใชความเย็นเปนตัว
สําคัญในการทํา เลากันวาสังคมไทยสมัยรัชกาลที่ 4 มีการจําหนายกันเฉพาะน้ําแข็งที่ใสน้ําหวาน
ตอมาไดพัฒนาเปนไอติมหลอดเนื่องจากนําน้ําหวานลงไปในหลอดโดยผสมออกเปนหลายรสชาติ
ขณะเดียวกันก็ผสมสีลงไป ทั้งสีแดง สีสม สีเขียว สีดํา สีชา ทั้งนี้เพื่อที่จะสรางความสวยงามแปลก
ใหม และสามารถสรางแรงดึงดูดลูกคาตัวนอยๆไดอีกทางหนึ่ง และที่สําคัญมีการนํากลยุทธ
การตลาดแจกแถมขึ้นมาใชกันดวย โดยการนําสีแดงไปทาไวที่ไมไผซึ่งใชเสียบไอติมหลอด ใครซื้อ
ไดไมเสียบสีแดงก็สามารถที่จะนําไม มาแลกไอติมหลอดฟรีๆไดอีก 1 อัน (บิสิเนสไทย 21
พฤษภาคม 2003)
กกกกกกกกจากขางตนผูวิจัยสรุปไดวา ไอศกรีมมีจุดเริ่มตนที่ไมแนชัด แตมีลักษณะเริ่มคลายกัน
และเปนที่ชื่นชอบเหมือนกัน ไอศกรีมไดเขามาในประเทศไทยในรัชสมัยของรัชกาลที่ 4 โดยเขามา
ทางสิงคโปร
ประเภทของไอศกรีม
กกกกกกกกไอศกรีมหรือเรียกกันโดยทั่วไปวา ไอติม เปนของหวานแชแข็งชนิดหนึ่ง ไดจากการ
ผสมสวนผสม นําไปผานการฆาเชื้อ แลวนั้นนําไปปนในที่เย็นจัด ( freezing) เพื่อเติมอากาศเขาไป
พรอม ๆ กับการลดอุณหภูมิ โดยอาศัยเครื่องปนไอศกรีม ( freezer) ไอศกรีมตักโดยทั่วไปจะตอง
ผานขั้นตอนการแชเยือกแข็งอีกครั้งกอนนํามาขายหรือรับประทาน (เจตนา พิสุทธิ์ 2538)
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กกกกกกกก ประโยชนของไอศกรีมที่ประกอบไปดวยสวนผสมที่ใหพลังงานและคุณคาทาง
โภชนาการ เชน โปรตีน และประโยชนของไอศกรีมที่มีผลตออารมณที่ชวยสรางความสุขเมื่อ
รับประทาน (Newswit 11 June 2007)
กกกกกกกกไอศกรีมนั้นมีอยูรสชาติหลายประเภท ซึ่งแตกตางกันไปทั้งวิธีทําและรสชาติ สามารถที่
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 ซึ่งเลากันสืบมาวา
ในรัฐนิวยอรมีการนําคําวา "ซันเดย"มาใชตั้งชื่อไอศกรีม สืบเนื่องจากทางรานขายยาที่มีชื่อ
"แพลตตแอนดโคต" โดยนายเชสเตอร แพลตต เจาของรานเกิดไอเดียใหมๆขึ้นมาโดยการนําเอา
ไอศกรีมมาจําหนาย ตามปรกติแลวเชสเตอรเขาจะตักไอศกรีมขายปรกติธรรมดาๆ ตอมาวันหนึ่งซึ่ง
เปนวันอาทิตย นายเชสเตอร แพลตต ไดรับแรงดลใจอะไรสักอยางเลยตักไอศกรีมใสถวยแชมเปญ
แลวนําเอาไซปรัสรสเชอรี่มาราดลงบนกอนไอศกรีมดวย และประดับดวยผลเชอรี่แชอิ่มบนยอด ดู
สวยงามนารับประทานเปนอยางยิ่ง อยางไรก็ตามตอมาคําวา " Sunday" ไดถูกเปลี่ยนมาใช
"Sundae"สาเหตุจากการที่ในหมูคริสตศาสนิกชนโดยเฉพาะผูที่เปนผูนําในแวดวงศาสนาไดดาหนา
ออกมาโจมตีวาการนําคําวา "Sunday"มาใชวาเปนเรื่องไมเหมาะสมเปนอยางยิ่งเนื่องจากวันอาทิตย
เปนวันอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งการนําวันดังกลาวมาตั้งเปนชื่อของหวานเปนสิ่งไมบังควร
กกกกกกกกไอศกรีม ( lce Cream ) มีสวนผสมของนม น้ําตาล ไขมันและเครื่องปรุงรส อื่นๆเชน
ช็อกโกแลตวานิลลา กาแฟหรือผลไมเชนสตรอเบอรรี่ขาวโพดเผือกเปน สวนประกอบไอศกรีมพ
รีเมี่ยม มีสวนผสมของไขมันมากที่สุด ในประเภทของ ไอศกรีมทุกชนิด การบริโภคไอศกรีมทั่ว
โลกคิดเปน 70%ของบริมาณของหวาน แชแข็งทั้งหมด
กกกกกกกกไอศกรีมหวานเย็นผสมนม ( Milk lce or lce Milk) มีปริมาณไขมันนอยกวา ไอศกรีมมี
สวนผสมของนม น้ําตาลและเครื่องปรุงรสอื่นๆสามารถผลิต ไอศกรีม ชนิดนี้ใดทั้งแบบเนื้อนุมและ
แบบเนื้อแข็ง
กกกกกกกก เชอรเบท ( Sherbet) ไมมีไขมัน มีสวนผสมสําคัญคือน้ําผลไมและน้ําตาล มีนมเปน
สวนประกอบเพียงเล็กนัอยรสชาติออกเปรี้ยวและหวาน เนื้อไอศกรีม เชอรเบทเหนียว เนียน
ละเอียด สีสวยสดใส
กกกกกกกกซอรเบท (Sorbet) ไมมีไขมัน มีสวนผสมสําคัญ คือ ผลไม(น้ําผลไมัหรือชิ้น เนื้อผลไม
บด) และน้ําตาล ซอรเบทมีปริมาณน้ําตาลมากที่สุดเนื้อไอศกรีมมี ลักษณะเปนเกล็ดละเอียด นุมได
รสชาติผลไมเขมขน
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กกกกกกกกไอศกรีมหวานเย็น ( Water Ice) ไอศกรีมหวานเย็น มีสวนผสมหลัก คือ น้ําตาล น้ํา
เครื่องปรุงรสและกลิ่น ไมมีสวนผสมของไขมันมีปริมาณน้ํามากที่สุด สีและรส เปนสวนผสม
สําคัญเพื่อใหผลิตภัณฑมีสีสัน และรสชาติที่ตองการสวนใหญมี ลักษณะ เปนแทง
กกกกกกกกไอศกรีมโยเกิรต (Y๐hGurt Ice Cream) มีสวนผสมหลักคือไอศกรีมและโยเกิรต ซี่งจะ
ใหรสชาติหวานกลมกลอมแบบไอศกรีม และเปรี้ยวเล็กนัอยแบบโยเกิรต สามารถผลิตไอศกรีม
โยเกิรตไดหลากหลายรสชาติเหมือนไอศกรีมทั่วไปแตโดย สวนใหญจะใชรสชาติผลไมเปนหลัก
กกกกกกกกการทําไอศกรีมไมไดยุงยากแตอยางใด บางคนอาจจะทําไวรับประทานเองหรือจะทําไว
ขายก็สุดแทแลวแตจุดประสงคของแตละคน แตถาอยากไดไอศกรีมรสชาติใหมๆ ก็สามารถที่จะ
ลองเติมขาวโพดตม เม็ดแมงลัก ลอดชอง มะพราวออนเพิ่มลงไปขณะที่ไอศกรีมกําลังหนืดๆ อยูใน
เครื่องปนไอศกรีมก็ได เพราะจะทําใหไดไอศกรีมรสชาติใหมๆไวรับประทาน (โหระพา 2552)
ขั้นตอนการผลิตไอศกรีม
กกกกกกกก1. การคํานวณสวนผสมไอศกรีม การคํานวณสวนผสมไอศกรีมนั้นจะตองกําหนดสูตร
ไอศกรีมที่ตองการขึ้นมาโดยตองกําหนดองคประกอบของไอศกรีมปริมาณที่ตองการผลิต วัตถุดิบที่
ใชในการผลิตองคประกอบของสารอาหารในวัตถุดิบ แลวจึงคํานวณหาน้ําหนักของสวนผสมตางๆ
ในไอศกรีม
กกกกกกกก2. การเตรียมสวนผสมไอศกรีม เมื่อคํานวณหาน้ําหนักของสวนผสมตาง ๆ ที่จะใชแลว
นําสวนผสมมาผสมเขาดวยกันในถัง ขั้นตอนการผสมนั้น จะใสสวนที่เปนของเหลวกอน เชน ครีม
นม นมขน น้ําเชื่อมและอื่นๆ แลวจึงคอยๆใหความรอนพรอมทั้งคนสวนผสมไปเรื่อยๆ เมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้นถึง 50 องศาเซลเซียสจึงเติมวัตถุดิบแหง เชน ธาตุน้ํานมไมรวมมันเนย น้ําตาล และ
สารใหความคงตัว ในขั้นตอนนี้อาจเกิดปญหาเรื่องการจับตัวเปนกอนของสารใหความคงตัว
สามารถแกไขไดโดยแบงน้ําและน้ําตาลที่ใชมาเตรียมน้ําเชื่อมที่มีความเขมขนของน้ําตาลรอยละ
66-68 อัตราสวนปริมาณน้ําเชื่อมตอสารใหความคงตัวคือ 11.26 กิโลกรัมตอ 0.45 กิโลกรัม แลวจึง
เติมสารใหความคงตัว แลวคนใหเขากันภายใน 1 นาที ไมควรเติมสีและกลิ่นในขั้นตอนนี้ เพราะ
เมื่อนําสวนผสมไปผานการใหความรอนอาจเกิดการสลายตัวได
กกกกกกกก3. การปนสวนผสม (Blending) สวนผสมพื้นฐานของไอศกรีม คือ ครีม นม น้ําตาล สาร
ใหความคงตัว และอิมัลซิไฟเออร สวนชนิดของไขมันและธาตุน้ํานมไมรวมมันเนยที่จะนํามาใช
อาจขึ้นกับตนทุนและขอกําหนดของกฎหมาย เมื่อทําการปนสวนผสมไอศกรีมดวยเครื่องปนโดยใช
แรงเฉือน มีผลใหของแข็งกระจายในสวนผสมที่เปนของเหลว
กกกกกกกก 4. พาสเจอไรเซชัน ( Pasteurization) การพาสเจอไรเซชันสวนผสมไอศกรีมมี
วัตถุประสงคเพื่อทําลายจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค การพาสเจอไรซ ที่เหมาะสมนั้นควรใหความรอน

8
ถึงอุณหภูมิที่กําหนดอยางรวดเร็ว และคงที่ ณ อุณหภูมินั้นตามเวลาที่กําหนด แลวทําใหเย็นลงอยาง
รวดเร็วที่อุณหภูมิต่ํากวา 5 องศาเซลเซียส
กกกกกกกก5. โฮโมจีไนเซชัน (Homogenization) การโฮโมจีไนเซชัน เปนขบวนการที่ทําใหเม็ด
ไขมันแตกตัวเปนเม็ดขนาดเล็กลง โดยเม็ดไขมันมีขนาดประมาณ 1-2 ไมครอน ซึ่งจะปองกันการ
แยกชั้นของครีมชวยใหไอศกรีมมีเนื้อนุม และทําใหการปนสวนผสมเปนไปโดยงายรวดเร็ว ใชเวลา
บมสวนผสมไมนานนัก นอกจากนี้ยังสามารถลดปริมาณสารใหความคงตัวที่ใชใหนอยลง การเพิ่ม
ปริมาณไขมันมีผลทําใหประสิทธิภาพการโฮโมจีไนเซชันลดลง และทําใหเม็ดไขมันมีขนาดใหญ
ขึ้นโดยทั่วไปการโฮโมจีไนเซชันแบงออกเปนสองครั้ง ซึ่งมีขอดีคือ ชวยใหไขมันกระจายตัวไดดี
เพราะการเกาะตัวของไขมันมีผลทําใหความหนืดของสวนผสมสูงขึ้น ซึ่งอาจมีผลทําใหสวนผสม
เย็นชาลง และทําใหการปมของเครื่องโฮโมจีไนซเปนไปไดยากเนื่องจากไอศกรีมมิกซที่มีปริมาณ
ไขมันเปนองคประกอบอยูมากกวารอยละ 6-10 หรือมีโปรตีนเปนองคประกอบอยูสูง ความรอน
จากการพาสเจอไรเซชันจะทําใหไขมันและโปรตีนเกิดการรวมตัวกัน จึงตองโฮโมจีไนเซชัน
หลังจากการพาสเจอไรเซชัน
กกกกกกกก6. การบมสวนผสม ( Aging) การบมเปนกรรมวิธีการเก็บรักษาอิมัลชันที่อุณหภูมิต่ํา
ประมาณ 2-4 องศาเซลเซียส ชวงเวลาในการบมขึ้นอยูกับสารใหความคงตัวและอิมัลซิไฟเออรที่ใช
การบมตองใชระยะเวลาหนึ่งเพื่อทําใหไขมันละลายจับตัวเปนของแข็ง เกิดการดูดซับของโปรตีน
และอิมัลซิไฟเออรลอมรอบที่ผิวเม็ดไขมัน รวมทั้งเกิดการอุมน้ําของโปรตีนและสารใหความคงตัว
ตองใชเวลา 2-3 ชั่วโมง การบมสงผลใหความหนืดของสวนผสมเพิ่มขึ้น
กกกกกกกก7. การปนไอศกรีม (Freezing) ขั้นตอนนี้ถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญยิ่งในกระบวนการ
ผลิตไอศกรีม เพราะสงผลถึงคุณภาพและความอรอยของผลิตภัณฑที่ได การปนไอศกรีมนี้จะแบง
ออกเปน 2 สวน คือ
กกกกกกกกกกกกกกกก 7.1 การเติมสีและกลิ่นตามตองการผสมลงในไอศกรีมมิกซที่ผานการบม
แลวลดอุณหภูมิลงอยางรวดเร็วเพื่อทําใหน้ําในไอศกรีมมิกซกลายเปนผลึกน้ําแข็งที่มีขนาดเล็กและ
สม่ําเสมอ สงผลใหไอศกรีมมีเนื้อสัมผัสเรียบเนียนสามารถอุมอากาศไดดี ขณะเดียวกันก็มีการกวน
ไอศกรีมมิกซตลอดเวลาอยางรวดเร็ว เปนผลใหความหนืดลดลง
กกกกกกกกกกกกกกกก 7.2 เมื่อไอศกรีมมิกซถูกทําใหแข็งตัว มีปริมาณน้ําบางสวนเทานั้นที่เปน
ผลึก เมื่อไอศกรีมมีความขนหนืดเพิ่มขึ้นหรือมีปริมาณอากาศตามตองการ แตปริมาณผลึกน้ําแข็งยัง
ไมเพียงพอ จึงตองนําไปแชแข็งเพื่อทําใหน้ําทั้งหมดแข็งตัวโดยไมตองมีการกวน
กกกกกกกก8. การแชแข็ง (Hardening) คือการแชแข็งไอศกรีมที่ผานขั้นตอนการปนแลวโดยไมมี
การเติมอากาศเขาไปอีก เนื่องจากไอศกรีมที่ออกจากถังปน มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว ไมสามารถคง
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รูปรางได การแชแข็งควรทําอยางรวดเร็วเพื่อปองกันการเกิดผลึกน้ําแข็งขนาดใหญทําใหได
ไอศกรีมมีเนื้อสัมผัสเรียบเนียน เวลาที่ใชในการแชแข็งโดยทั่วไปจะใชเวลาที่ทําใหอุณหภูมิ ณ จุด
กึ่งกลางของไอศกรีมในภาชนะบรรจุลดลงเหลือ - 18 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวานิยมทําที่อุณหภูมิ 25 ถึง -30 องศาเซลเซียส ในขั้นตอนการแชแข็งนี้จะทําใหไอศกรีมมีปริมาณน้ําที่แข็งตัวเพิ่มขึ้น ทํา
ใหความเขมขนของสารละลายในน้ําเพิ่มขึ้น จุดเยือกแข็งของไอศกรีมมิกซจึงลดลงอีกจนถึงจุดหนึ่ง
ไมมีผลึกน้ําแข็งเกิดขึ้นอีก 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)
ส่ วนผสมของไอศกรีม คือ
กกกกกกกกไขมันนม อาจไดจากสัตว หรือ จากพืช ก็ได เปนตัวทําใหเกิดเนื้อสัมผัส รสชาติ และ
กลิ่นรส ที่ดี milk solid not fat (MSNF) เปนตัวชวยลดจุดเยือกแข็ง ไดแก lactose โปรตีน และ เกลือ
แรตางๆ
กกกกกกกกสารให้ ความหวาน (sweetener) มักนิยมใช น้ําตาลทรายน้ํา และ อากาศ สารที่ทําใหคง
ตัว (stabilizer) สารที่ชวยใหสวน ผสมเปนเนื้อเดียวกัน ( emulzifier) สีและกลิ่น (colouring and
flavouring)
กกกกกกกกการโฮโมจิไนส์ หมายถึง การทําใหเปนเนื้อเดียวกัน เครื่องมือที่ใชในการทําใหเปนเนื้อ
เดียวกันนี้เรียกวา "โฮโมจีไนสเซอร" ( homogenizer) หลักการคือ น้ํานมที่อุนใหรอนพอเหมาะจะ
ถูกอัดในกระบอกสูบดวยความดันสูง ผานรูตีบของลิ้น ซึ่งมีแรงกดประมาณ 3,000 ปอนด/ตารางนิ้ว
จะทําใหเม็ดไขมันนมซึ่งปกติมีขนาดเสนผาศูนยกลางระหวาง 4-6 ไมครอน ถูกยอยใหมีขนาดเล็ก
ลงเพียง 0.2-2.2 ไมครอน ซึ่งจะทําใหแทรกตัวอยูในน้ํานมไดทนทาน ไมแยกตัวลอยขึ้นสูผิวบน
เปนชั้นครีมไดงาย การที่ไขมันกระจายตัวเปนเนื้อเดียวกับนม ไดดีเชนนี้ ไมเพียงแตจะทําใหนม
อรอยไปทุกหยดเทานั้น แตยังทําใหคุณสมบัติทางฟสิกสบางอยางเปลี่ยนแปลงไปอีกดวย (โหระพา
2552)
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ประโยชน์ ของไอศกรีม
กกกกกกกกในประเทศไทยเปนประเทศที่รอนทําใหของหวานประเภทไอศกรีมเปนที่ไดรับความ
นิยมกันอยางมาก ไมวาจะเปนเด็กเล็กๆไปจนถึงผูสูงอายุ ซึ่งมีอาหารเพียงไมกี่ประเภทบนโลกที่จะ
รับประกันรอยยิ้มไดอยางไอศกรีม หลายคนเชื่อกันวาไอศกรีมทําใหคนเรามีความสุข เปนผลพิสูจน
จากสถาบันสุขภาพจิตลอนดอน ระบุวาการรับประทานไอศกรีมมีสวนชวยกระตุนสมองทําใหเรามี
อารมณดี และมีความสุข นอกจากนั้นยังไดสารอาหารประเภท โปรตีน แคลเซียม ซึ่งไดจาก
สวนผสมของนมที่ไวทําไอศกรีม และจากหนังสือ Eat Right For Your Type ของ ดร.เจ.ดี อดาโม
คือหนึ่งที่วาดวยเรื่องของตําราการรับประทานอาหารใหตรงกับกรุปเลือด โดยใหความรูวา หากเรา
รูจักตนเองและเลือกรับประทานอาหารใหสอดคลองกับกรุปเลือดของตนเองแลวนั้น นอกจากจะได
สุขภาพที่ดีแลว ยังสงผลใหรูปรางดีและอายุยืนอีกดวย
กกกกกกกกการรับประทานไอศกรีมตามกรุ๊ปเลือด
กกกกกกกก กรุ๊ปเลือดเอ - สําหรับคนที่มีเลือดกรุปเอ จะมีเลือดคอนขางเหนียวขน และกระเพาะ
อาหารของคนกลุมนี้จะมีกรดต่ําวาเลือดกรุปอื่นๆ ดังนั้น ไอศกรีมโดยทั่วไปที่ทํามาจากนมวัวนั้น
ไมเหมาะอยางยิ่งสําหรับคนกลุมนี้ เพราะไขมันในนมวัวจะไปชวยเพิ่มความเขมขนของเลือด ทําให
เลือดไหลเวียนชา สงผลใหหัวใจจะทํางานหนักมากขึ้น ดังนั้น หากจะเลือกรับประทานไอศกรีมให
เหมาะที่สุดคือ ไอศกรีมที่ทํามาจากนมถั่วเหลือง
กกกกกกกกรสชาติไอศกรีมที่เหมาะกับคนเลือดกรุปเอมากที่สุด ไดแก ผลไมตระกูลเบอรี่ตางๆ เชน
สตรอเบอรี่ ราสพเบอรี่ บลูเบอรี่ เรดเบอรี่ ช็อกโกแลต ลูกพลัม ลูกพรุน มะเดื่อ กระทอน สับปะรด
เปนตน แตที่ควรหลีกเลี่ยง ไดแก ไอศกรีมรสมะมวง มะละกอ กลวย สม แคนตาลูป มะพราว วนิลา
เพราะจะทําใหระคายเคืองกระเพาะ และเปนตัวการขัดขวางการดูดซึมของวิตามิน
กกกกกกกกกรุ๊ ปเลือดบี - เลือดกรุปนี้โชคดีกวาใคร เพราะเปนกลุมเลือดที่มีความสมดุล ไมขนหรือ
เหลวจนเกินไป นมจึงไมมีผลตอรางกายของคนเลือดกรุปนี้
กกกกกกกก รสชาติไอศกรีมที่เหมาะกับคนเลือดกรุปบีมากที่สุด ไดแก สม กลวย แคนเบอรี่ องุน
ทุเรียน สับปะรด กระทอน ช็อกโกแลต วนิลา สตรอเบอรี่ ชาเขียว และเปปเปอรมินต เพราะมีไฟ
เบอรและเอนไซมสูง ชวยใหระบบการยอยอาหารทํางานไดดียิ่งขึ้น แตที่ควรหลีกเลี่ยง ไดแก
ไอศกรีมรสมะพราว มะเฟอง ทับทิม ขาวโพด และกะทิ เพราะเปนตัวการที่ทําใหน้ําหนักขึ้นไดงาย
กวาอาหารอยางอื่น
กกกกกกกก กรุ๊ ปเลือดโอ - คนเลือดกรุปโอสวนใหญจะมีปญหาเลือดแข็งตัวชา นอกจากนี้ยังมี
ปญหาระดับฮอรโมนไทรอยดต่ํา ซึ่งสงผลกระทบตอระบบดูดซึมในรางกาย จึงไมตองสงสัยเลยวา
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เพราะเหตุใดคนเลือดกรุปนี้ถึงอวนงายกวาคนปกติ จึงควรงดไอศกรีมที่ทําจากนมวัวทุกประเภท
แลวหันมารับประทานไอศกรีมที่ทําจากผลไมหรือนมถั่วเหลืองแทนจะดีที่สุด
กกกกกกกก รสชาติไอศกรีมที่เหมาะกับคนเลือดกรุปโอมากที่สุดคือ ไอศกรีมที่ทํามาจากผลไมสี
แดงเขมหรือสีมวง ไดแก ลูกพรุน ลูกพลัม มะเดื่อ แบล็กเชอรี่ ช็อกโกแลต สตรอเบอรี่ เปปเปอร
มินต สับปะรด แตที่ควรหลีกเลี่ยงเด็ดขาดคือ ไอศกรีมรสกาแฟ สม วนิลา เกรปฟรุต สตรอเบอรี่
มะพราว แคนตาลูป เพราะหากทานเขาไปจะไปเพิ่มปริมาณกรดในกระเพาะอาหาร
กกกกกกกกกรุ๊ปเลือดเอบี - เลือดกรุปเอบีเปนพวกลูกผสม ลักษณะอาหารการกินจึงคลายกับทั้งคน
เลือดกรุปเอและบี แตสามารถรับประทานนมได เพราะคนในกรุปนี้จะมีระบบการยอยที่ซับซอน
กวา
กกกกกกกก รสชาติไอศกรีมที่เหมาะกับคนเลือดกรุปเอบีมากที่สุดคือ องุน กีวี เชอรี่ แคนเบอรี่
มะเดื่อ สับปะรด ทุเรียน กระทอน ชาเขียว ช็อกโกแลต สตรอเบอรี่ วนิลา แตที่ควรหลีกเลี่ยง ไดแก
ไอศกรีมที่ทําจากผลไมเมืองรอนทั้งหลาย อาทิ มะมวง มะพราว กลวย ฝรั่ง เพราะจะยอยยาก
สําหรับรสสมนั้นจะทําใหกระเพาะระคายเคือง แตนาแปลกใจที่ไอศกรีมรสมะนาวกลับชวยยอย
และลางระบบลําไสไดดีเลยทีเดียว (ไทยโพสต 24 เมษายน 2551)
กกกกกกกกจากขางตนผูวิจัยสรุปไดวา กรุปเลือดในแตละกรุปมีการรับประทานไอศกรีมที่เหมาะ
กับกรุปเลือดของตัวเอง เพราะในแตละกรุปมีลักษณะที่ไมเหมือนกันทําใหการรับประทานไอศกรีม
ที่เหมาะสมนั้นตางกัน
อันตรายจากไอศกรีม
กกกกกกกกไอศกรีมเปนของโปรดสําหรับเด็กและผูใหญ แตวาสารสังเคราะหจากสารเคมีบางอยาง
ที่ใชเปนสารเติมแตงรสชาติและแตงแตมสีสันในไอศกรีมบางยี่หอนั้น ไดนําพาสิ่งที่เปนอันตรายตอ
รางกายของผูบริโภค ยิ่งกวานั้นผูผลิตไอศกรีบางราย ยังไดนําไขมันที่เหลือจากโรงฆาสัตวมาใชเปน
สวนผสมในไอศกรีม ซึ่งไขมันจากสัตวนั้นมีจํานวนของไขมันอิ่มตัวที่สูง เปนไขมันชั้นเลวที่หาก
บริโภคไปมากๆ จะกอใหเกิดโรคอวนและไขมันอุดตันในเสนเลือดได สําหรับสารสังเคราะหจาก
สารเคมีที่เปนอันตราย และไดมีการนํามาผสมในไอศกรีมนั้น มีดังตอไปนี้
กกกกกกกก1. ไดอิธิลกลูคอล ( Diethyl Glucol) สารเคมีราคาถูกที่ใชในการตีไขมันใหกระจายแทน
การใชไข สารชนิดนี้เปนสารกันเยือกแข็งที่ใชกันน้ําแข็งไมใหละลายเร็ว และใชในน้ํายากัดสีดวย
กกกกกกกก2. อัลดีไฮด – ซี71(Aldehyde-C71) เปนสารที่ใชในการสรางกลิ่นที่ไมคอยมีในประเทศ
ไทย เชน เชอรรี่ และเพื่อใหไอศกรีมเปนของเหลวติดไฟงาย และยังนําไปใชทําสีอะนิลีน จําพวก
พลาสติกและยาง

12
กกกกกกกก3. ไปเปอรโอรัล ( Piperoral) ใชแทนกลิ่นวานิลลา เปนสารเคมีเดียวกับที่ใชผสมในยา
ฆาเหาและหมัด
กกกกกกกก4. อิธิลอะซีเตท (Ethyl acetate) ใชสรางกลิ่นรสสับปะรด อีกทั้งยังใชเปนตัวทําความ
สะอาดหนังและผาทอ กลิ่นของสารเคมีตัวนี้กอใหเกิดโรคปอดเรื้อรัง ตับ และหัวใจที่ผิดปกติ
กกกกกกกก 5. บิวธีรัลดีไฮด ( Butyraldehyde) ใชสรางกลิ่นรสเมล็ดในผลไมเปลือกแข็งเชน ถั่ว
ตางๆ สารนี้เปนสารที่ใชเปนสารประกอบสําคัญในกาวยาง
กกกกกกกก6. แอนนิล อะซีเตท ( Anyle acetate) สารนี้จะใหกลิ่นกลวยหอม และเปนสารที่ใช
ทําลายลางไขมัน
กกกกกกกก7. เบนซิล อะซีเตท (Benzyle acetate) เปนสารที่ใชสรางกลิ่นและรสสตรอเบอรรี่เปน
สารละลายไนเตรท ทําใหเกิดความอยากอาหาร
กกกกกกกกสารเคมีที่กลาวมาทั้งหมด เชน สารกันเยือกแข็ง ตัวทําละลายน้ํามัน น้ํายาลอกสี ยาฆา
เหาและฆาหมัด นั้น ไมใชวาในไอศกรีมทุกยี่หอจะมีสารเหลานี้ทั้งหมด บางยี่หออาจจะผสมสารตัว
นี้หรือตัวอื่น นอกจากสารที่กลาวมาขางตน ยังมีการใชสารใหความหวาน คือ แซคคารินหรือน้ําตาล
เทียม เติมเพื่อใหมีสีและกลิ่นที่หอมหวาน ซึ่งสารแซคคารินนั้นไดมีการพิสูจนแลววา มีสวน
สนับสนุนทําใหเกิดมะเร็งไดเชนกัน (พิมพณัฐ 18 มีนาคม 2552)
ไอศกรีมในประเทศไทย
กกกกกกกกไอศกรีมเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งไอศกรีมเปนของ
วางที่ทั้งอรอยและใหความสุขแกผูรับประทาน ทําใหเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมมาเปน
เวลานาน ในปจจุบันไดมีผูทําไอศกรีมไวสําหรับรับประทานกันเองและไวเพื่อจําหนายกันอยางลน
หลาม ซึ่งยี่หอที่ไดรับความนิยม มีดังนี้
กกกกกกกกวอลล์
กกกกกกกกบริษัท ยูนิลีเวอร ไทย เทรดดิ้ง จํากัด ผูผลิตและจัดจําหนายไอศกรีม “วอลล” ดวยความ
ใสใจในสิ่งแวดลอม กลุมผลิตภัณฑไอศกรีมวอลล บริษัทยูนิลิเวอรเลือกใชตูทําความเย็นประเภท
ที่มีสารประกอบไฮโดรคารบอน เพื่อลดปริมาณการใชวัตถุสําหรับทําความเย็นประเภทเอช เอฟ ซี
ซึ่งเปนตัวการทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ ลาสุดบริษัทไดสงวอลล คอรนเนตโต ดิสก 2 รสชาติใหม
ทั้งคอรนเนตโต ดิสก ช็อกโกแลต และคอรนเนตโต ดิสก วานิลลา นวัตกรรมของวงการไอศกรีม
ไทย หลังจากที่ประสบความสําเร็จมาแลวในหลายประเทศทั่วโลก รับประกันความอรอยดวย
แผนดิสกช็อกโกแลตแทโรยถั่วกรุบกรอบที่ชั้นบนของไอศกรีม และซอสช็อกโกแลตเขมขนสอด
ไสตลอดทั้งโคน ซีเล็คชั่น ไอศกรีมในกลองใสที่ออกวางจําหนายในป พ.ศ. 2546 เสิรฟพรอมกับ
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ซอสฉ่ํา และทอปปงที่เขากันไดดีกับเนื้อไอศกรีม ใหทุกคนในครอบครัวไดตื่นเตนครบรสกับทุกๆ
คําที่ไดลิ้มลอง และในทุกๆ ป เราจะมีการนําสินคาใหมสําหรับเด็กประมาณ 3 -4 ตัว ออกสู
ทองตลาดภายใตยี่หัอแพดเดิลปอป สินคาตัวลาสุด ไดแก ทัมส อัพ หวานเย็นรสผลไมรวม และร็อก
เก็ต เจลลี่ รสสตรอเบอรรี ไอศกรีมเยลลี่ที่ละลายยาก ใหเด็กๆ สามารถทานไปเลนไปไดอยางไม
ตองกลัวเลอะเทอะ และใหมลาสุด "มอ" ไอศกรีมแคลเซียมสูงเจาแรก ทั้งอรอยทั้งสนุก และได
คุณคาดวยรสช็อกโกแลตและวนิลลาในแทงเดียว (สุพัตรา เปาเปยมทรัพย 8 กรกฎาคม 2552)
กกกกกกกกเอสกิโม
กกกกกกกกบริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด ดันมัลติแพ็คเทคโฮมแบรนดเอสกิโมขยายตลาดเด็ก พรอม
ทุม 90 ลานบาท รีแฟรชแบรนดเอสกิโม หวังเพิ่มแชรกลุมเด็กเปน 55% จาก 52% ชองทางหลักของ
เอสกิโมคือ รถสามลอ 50% มีมากกวา 6,000 คัน และตูแชตามสถานที่ตางๆ 50% ประมาณ 8,000 ตู
โดยยอดขายจากรถสามลอมีมากกวาตูแชประมาณ 5-10 เทา (ผูจัดการรายวัน 2 ตุลาคม 2551)
กกกกกกกกแมกโนเลีย
กกกกกกกกบริษัท เอฟแอนดเอ็น ยูไนเต็ด จํากัด ไดเปดทําการขึ้นในฐานะบริษัทในเครือของกลุม
เฟรเซอร แอนด นีฟ ประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนกลุมธุรกิจการคาขนาดใหญที่มีเครือขายครอบคลุมไป
ทั่วโลก โดยมีธุรกิจหลัก ไดแก อาหารและเครื่องดื่ม อสังหาริมทรัพย ธุรกิจสิ่งพิมพ ธุรกิจพัสดุ
ภัณฑ และธุรกิจการคาระหวางประเทศ ดวยการสนับสนุน จึงไดลงทุนมหาศาลในการติดตั้ง
เครื่องจักรอันทันสมัย ที่มีกําลังการผลิตสูงถึง 50 ลานลิตร ตอป พรอมกันนี้ไดกอตั้งศูนยวิจัยและ
พัฒนาไอศกรีม ซึ่งยังผลใหบริษัทฯ สามารถผลิตไอศกรีมรสเลิศ ในรูปแบบและสไตลที่แปลกใหม
กวา 300 ชนิด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหบริการผลิตไอศกรีมใหกับบริษัทเจาของแบรนดไอศกรีม
ตางๆ ทั่วโลก อาทิ Cadbury's และ วอลล เปนตน (บุญมี สวัสดิ์ศิริพิพัฒน 8 กรกฎาคม 2552)
กกกกกกกกครีโม
กกกกกกกกบริษัท ชมธนา จํากัด ผลิต จําหนาย และสงออกไอศรีม ภายใตชื่อผลิตภัณฑ ไอศครีมค
รีโม (Cremo Ice Cream) จะใชงบ 50 ลานบาท เพื่อจัดกิจกรรมทางการตลาดและโปรโมชั่นตาง ๆ
ภายในหางสรรพสินคามากขึ้น พรอมเปลี่ยนโฉมบรรจุภัณฑไอศกรีมใหม สําหรับนํากลับบานใหมี
ลวดลายสิ่งมหัศจรรยของโลก เพื่อจับกลุมเปาหมายใหกลุมแมบานที่ตองการสะสม นอกจากนี้จะ
เพิ่มตัวแทนจําหนายที่เปนรถจักรยานยนตมากขึ้น จากปจจุบันมีอยูกวา 1,500 รายทั่วประเทศ เพราะ
ตองการเปดโอกาสใหคนตกงานไดมีงานทํา ตามภาวะเศรษฐกิจที่ไมดีนัก และตลาดชวงหนารอน
เปนชวงที่ยอดขายไอศกรีตสูงสุด ทําใหประชาชนหันมาเปนตัวแทนจําหนายไอศกรีมแบบตักแบ
รนดครีโมมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทไดสตอกสินคาเพิ่มขึ้น 30% เพื่อรองรับความตองการของลูกคา
ในชวงหนารอน (เดลินิวส 8 กรกฎาคม 2552)
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ทฤษฎีและแนวความคิด
การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค
กกกกกกกกการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เปนการคนหาหรือ
วิจัย ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการ และ
พฤติกรรมการซื้อ และการใชของผูบริโภคคําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ
การตลาด (Marketing Strategy) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม
กกกกกกกกคําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6 Ws และ 1H ซึ่งประกอบดวย
Who? What? Why? When? Where? และ How? เพื่อหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7 Os ซึ่ง
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.ผูบริโภคซื้ออะไร (What dose the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับ
สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ ( Objects) คือ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ และความแตกตางที่เหนือกวาคู
แขงขัน
กกกกกกกก3.ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ ( Why does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อหาคําตอบ
เกี่ยวกับวัตถุประสงคที่ตองการซื้อ เพื่อตอบสนองความตองการดานรางการและจิตวิทยา
กกกกกกกก4.ใครมีสวนรวมในการซื้อ (Who participates in the buying?) เปนคําถามเพื่อหาคําตอบ
เกี่ยวกับบทบาทของกลุมตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ( Organizations) ประกอบดวยผูริเริ่ม
ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซื้อ ผูซื้อและผูใช
กกกกกกกก5.ผูบริโภคซื้อเมื่อใด ( When does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อหาคําตอบ
เกี่ยวกับโอกาสในการซื้อสินคาและบริการอื่นๆ (Occasions)
กกกกกกกก6.ผูบริโภคซื้อที่ไหน ( Where does the market buy?) เปนคําถามเพื่อหาคําตอบ
เกี่ยวกับแหลงหรือชองทางที่ผูบริโภคจะไปซื้อ ( Outlets) บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เชน ซุปเปอรมารเก็ต
รานสะดวกซื้อ
กกกกกกกก7.ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the market buy?) เปนคําถามที่ตองหาคําตอบเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินคา (Operations) ประกอบดวยการรับรู การคนหาขอมูล การประเมินผล
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และความรูสึกภายหลังการซื้อ (พิบูล ทีปะปาล 2543)
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กกกกกกกกแนวความคิดเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคนี้ เปนการนําทฤษฎีมาประยุกตเพื่อ
ทําการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการที่จะตัดสินใจใชบริการ เพื่อใชในการ
วางแผนเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาดของ Philips Kotler ซึ่งจะทําใหสามารถตอบคําถามที่ไดตั้ง
ไว 7 ขอ อันประกอบดวย ตองการซื้ออะไร ทําไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร ซื้ออยางไร ซื้อที่ไหน ใครเปนคน
ซื้อ ใครเปนคนตัดสินใจซื้อ และซื้อบอยแคไหน จึงเปนเหตุผลสําคัญที่วาทําไมเราจึงตอง
ทําการศึกษาเพิ่มเติมถึงทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคนั่นเอง (พิบูล ทีปะปาล 2543 :154156)
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
กกกกกกกกสวนประสมทางการตลาด เปนกลยุทธทางการตลาดที่เอาชนะลูกคาหรือผูบริโภคได ซึ่ง
ธุรกิจตองใชรวมกัน เพื่อสนองความตองการของตลาดเปาหมาย (ธงชัย สันติวงษ 2546:272)
กกกกกกกกสวนประสมทางการตลาด เปนสิ่งที่มีอิทธิพลอยางยิ่งตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค ซึ่งสวนประสมทางการตลาดประกอบไปดวย 4 ประการ ดังนี้
กกกกกกกก1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินคา (goods) และบริการ (service) ที่ธุรกิจพัฒนา
และผลิตขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด ผลิตภัณฑหรือ
สินคาและการบริการนั้น มีทั้งที่จับตองได เชน พัดลม โตะ ฯลฯ และไมสามารถจับตองได เชน การ
ตัดผม การนวดแผนโบราณ เปนตน นอกจากนี้ผลิตภัณฑยังรวมไปถึงตราสินคา (Brand) การบรรจุ
หีบหอ (Packaging) การรับประกัน (Guarantee) คุณภาพผลิตภัณฑ (Quality) บางธุรกิจพัฒนา
ผลิตภัณฑที่สามารถจับตองไดเพียงอยางเดียวไมมีการบริการเสริม เชน สินคาสะดวกซื้อ ไดแก สบู
แชมพูสระผม เปนตน บางผลิตภัณฑรวมไปถึงบริการเสริม หรือบางธุรกิจมีแตการบริการเทานั้นที่
จําหนายใหกับลูกคา เชน รานตัดผม เปนตน
กกกกกกกก2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระใหกับผูขาย เพื่อใหไดรับสินคา
และบริการ โดยธุรกิจตองกําหนดราคาใหอยูในระดับที่สามารถซื้อได การกําหนดราคานั้นมี
จุดมุงหมายเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ในระดับที่ธุรกิจยังคงมีกําไร และลูกคาสามารถ
ซื้อได
กกกกกกกก3. การจัดจําหน่ าย (Place) หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการ
ซื้อสินคาของลูกคากลุมเปาหมายใหมีความสะดวกสบายสูงสุด ดวยการนําสินคาและบริการไปสง
มอบใหกับลูกคาภายในเวลาที่ลูกคาตองการ ซึ่งมีรูปแบบที่แตกตางกันตามลักษณะของสินคา
พฤติกรรมของลูกคา สถานที่ตั้งของธุรกิจ และที่ตั้งของลูกคา โดยมีความเกี่ยวของกับงานของ
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นักการตลาดในการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการชองทางการตลาดใหเหมาะสมกับตัว
สินคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
กกกกกกกก4. การส่ งเสริมทางการตลาด (Promotion) หมายถึง การกําหนดแนวทางในการสื่อสาร
ไปยังลูกคากลุมเปาหมายเกี่ยวกับสินคาและบริการ ราคา และขอมูลอื่นๆ ของสินคาและบริการ โดย
มุงหมายใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดวยการประสมประสานสวนประสมการสงเสริม
การตลาด ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการใช
พนักงานขาย นักการตลาดใชการสงเสริมการตลาดในการแจงขาวกระตุนจูงใจและการย้ําเตือน
ลูกคา โดยมุงหวังใหเกิดการตัดสินใจซื้อ หรือในบางครั้งตองการเพิ่มยอดขายใหสูงขึ้นในระยะสั้น
ดวย (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป 2547:14–15)
กกกกกกกกจากขางตนผูวิจัยสรุปไดวา สวนประสมทางการตลาดเปนการนําสวนตางๆที่สามารถ
ควบคุมไดทางการตลาดซึ่งนํามาประสมกัน เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในตลาด
เปาหมาย
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ลูกคากลุมเปาหมาย
Target market

สวนประสมทางการตลาด
Marketing mix

ผลิตภัณฑ
คุณภาพ
การออกแบบ
รูปทรง
ผลประโยชน
การบริการ
การรับประกัน
ฯลฯ

ราคา
การตั้งราคา
การใหสวนลด
สินเชื่อการคา
การชําระเงิน
ฯลฯ

การจัดจําหนาย
ชองทางการ –
กระจายสินคา
ทําเลที่ตั้ง
คนกลางทางการตลาด
การขนสง
ฯลฯ

การสงเสริม
การโฆษณา
การประชาสัมพันธ
การสงเสริมการขาย
พนักงานขาย
การขายตรง

รูปที่ 1. ทฤษฎีประสมทางการตลาด
ที่มา : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป,หลักการตลาด (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพทอป จํากัด,
2547),13.
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค
กกกกกกกกโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค ( Consumer behavior model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจให
เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน(
Stimulus) ที่ทําใหเกิดความ
ตองการ และสิ่งกระตุนเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ( Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือน
กลองดําซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจาก
ลักษณะตางๆของผูซื้อ แลวจะมีการตอบสนองหรือการตัดสินใจของผูซื้อ ( Stimulus) ใหเกิดความ
ตองการกอน แลวทําใหเกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้น โมเดลนี้จึงอาจเรียกวา S-R Theory
โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้
กกกกกกกก1. สิ่งกระตุน (Stimulus) อาจเกิดขึ้นเองภายในรางกาย และสงกระตุนจากภายนอก
นักการตลาดจะตองสนใจและจัดสิ่งกระตุนภายนอก เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ
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สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา สิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ
กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนสิ่งที่นักการตลาด
สามารถควบคุมและตองจัดใหมีขึ้น เปนสิ่งกระตุนที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด
ประกอบดวย
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1.1.1 สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน การออกแบบ
ผลิตภัณฑใหสวยงาม เพื่อกระตุนความตองการ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1.1.2 สิ่งกระตุนทางดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคา
สินคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ โดยพิจารณาลูกคาเปาหมายเปนหลัก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.1.3 สิ่งกระตุนดานการจัดการชองทางการจัดจําหนาย (Place)
เชน การจัดจําหนายใหทั่วถึง เพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1.1.4 สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน
การโฆษณาสม่ําเสมอ การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสราง
ความสัมพันธอันดีกับบุคคลทั่วไป
กกกกกกกกกกกกกกกก 1.2 สิ่งกระตุนอื่นๆ (Other stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการของ
ผูบริโภคที่อยูภายนอกองคการ ซึ่งบริษัทควบคุมไมได สิ่งกระตุนเหลานี้ เชน ภาวะเศรษฐกิจ
เทคโนโลยี กฏหมายและการเมือง
กกกกกกกก2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ( Buyer’s Black Box) ความรูสึกนึกคิด
ของผูซื้อเปรียบเสมือนกลองดํา ซึ่งผูผลิตหรือผูขาย ไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหา
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อและ
กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ
กกกกกกกกกกกกกกกก 2.1 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer characteristics) มีอิทธิพลจากหลายปจจัย
ตางๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานจิตวิทยา
กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ประกอบดวยขั้นตอน คือ การ
รับรูความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลัง
การซื้อ
กกกกกกกก3.การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ คือ การเลือกผลิตภัณฑ การเลือกตราสินคา การเลือก
ผูขาย การเลือกเวลาในการตัดสินใจซื้อ การเลือกปริมาณการซื้อ
กกกกกกกกจากขางตนผูวิจัยสรุปไดวา โมเดลพฤติกรรมผูบริโภคเปนโมเดลที่แสดงถึงสิ่งที่เปน
ตัวกระตุนและการตอบสนองในการเลือกซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภค
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สิ่งกระตุนภายนอก (Stimulus = s)
สิ่งกระตุนทางการตลาด
สิ่งกระตุนอื่นๆ
(Marketing stimulus)
(Other stimulus)
ผลิตภัณฑ
เศรษฐกิจ
ราคา
เทคโนโลยี
การจัดจําหนาย
การเมือง
การสงเสริมการตลาด
วัฒนธรรม ฯลฯ

ลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s characteristic)
ปจจัยดานวัฒนธรรม
ปจจัยดานสังคม
ปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยดานจิตวิทยา

ปัจจัยภายนอก
(External factor)
1.ปัจจัยทางด้ าน
วัฒนธรรม
(Culture)
1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน
1.2 วัฒนธรรมยอย
1.3 ชั้นสังคม

ปัจจัยภายนอก
(External factor)
2.ปัจจัยทางสั งคม
(Social)
2.1 กลุมอางอิง
2.2 ครอบครัว
2.3 บทบาทและ
สถานะ

กลองดํา หรือ
ความรูสึกนึก
คิดของผูซื้อ

การตอบสนองของผูซื้อ
(Response = R)
การเลือกผลิตภัณฑ
การเลือกตรา
การเลือกผูขาย
เวลาในการซื้อ
ปริมาณการซื้อ

ขั้นตอนการตัดสินใจของผูซื้อ ( Buyer's decision
process)
การรับรูปญหา
การคนหาขอมูล
การประเมินผลทางเลือก
การตัดสินใจซื้อ
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
ปัจจัยเฉพาะบุคคล
(Personal)
3.ปัจจัยส่ วนบุคคล
(Personal)
3.1 อายุ
3.2 วงจรชีวิตครอบครัว
3.3 อาชีพ
3.4 โอกาสทาง
เศรษฐกิจ
3.5 คานิยมและรูปแบบ
การดํารงชีวิต

ปัจจัยภายใน
(Internal factor)
4.ปัจจัยทางด้ าน
จิตวิทยา
(Psychological)
4.1 การจูงใจ
4.2 การรับรู
4.3 การเรียนรู
4.4 ความเชื่อถือ
4.5 ทัศนคติ
4.6 บุคลิกภาพ

รู ปที่ 2. โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model)
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน, การบริหารการตลาดยุคใหม (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธีระฟลมและไซ
เท็กซ จํากัด,2541),129.
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกกวิยดา สุขกําเนิด (2548) ศึกษาปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อไอศกรีมพรีเมี่ยม
ในรานคาในสถานีบริการน้ํามัน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งธุรกิจการคาไอศกรีมพ
รีเมี่ยมมีการแขงขันกันในตลาดคอนขางสูง ดังนั้น ผูประกอบการจําเปนตองศึกษาปจจัยดานตางๆที่
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค นํามากําหนดกลยุทยทางการตลาดเพื่อแยงชิงลูกคาและ
แบงทางการตลาดใหไดมากที่สุด ดวยเหตุนี้จึงมีความมุงหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ไอศกรีมพรีเมี่ยมและปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อไอศกรีมพรีเมี่ยมในรานคาในสถานี
บริการน้ํามัน โดยมีความมุงหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อไอศกรีมพรีเมี่ยมและปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อไอศกรีมพรีเมี่ยมของผูบริโภคในรานคาในสถานีบริการน้ํามันในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
ไอศกรีมพรีเมี่ยมของผูบริโภคในรานคาในสถานีบริการน้ํามันในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา จําแนกตามเพศ อายุ และรายได จากกลุมตัวอยางที่เลือกใชบริการสถานีบริการน้ํามัน
จํานวน 50 สถานี โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา จํานวน 400 ฉบับ และสถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานใช t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ( One-way ANOVA) จากผล
การศึกษาพบวา
กกกกกกกก1. ผูบริโภคสวนใหญเคยซื้อไอศกรีมรีบประทานจากรานคาในสถานีบริการน้ํามัน โดย
รูจักไอศกรีมพรีเมี่ยมจากการซื้อรับประทานดวยตนเอง สวนใหญซื้อไอศกรีมยี่หอวอลล ชนิดแทง
รสช็อกโกแลต ในราคาตอชิ้นระหวาง 10-15 บาท และซื้อครั้งละ 1 ชิ้น ทุกครั้งที่ใชบริการสถานี
บริการน้ํามัน โดยผูบริโภคตัดสินใจซื้อไอศกรีมพรีเมี่ยมจากรสชาติ สีสันของไอศกรีม และชอบ
รับประทาน โดยตนเองเปนผูที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อไอศกรีมพรีเมี่ยมมารับประทานจาก
รานคาในสถานีบริการน้ํามัน และสาเหตุที่ผูบริโภคไมซื้อไอศกรีมพรีเมี่ยมจากรานคาในสถานี
บริการน้ํามันมารับประทานคือ ซื้อรับประทานบนรถ ทําใหรถเปอน และกลัวอวน
กกกกกกกก2. ผูบริโภคเห็นวาปจจัยโดยรวมและรายดาน 3 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และ
ดานชองทางการจําหนาย มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อไอศกรีมพรีเมี่ยมจากรานในสถานี
บริการน้ํามันอยูในระดับมาก แตปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีความสําคัญอยูในระดับปาน
กลาง
กกกกกกกก3. ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน เห็นวา ปจจัยโดยรวมและเปนรายดาน 3 ดาน ที่มีความสําคัญ
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อไอศกรีมพรีเมี่ยมจากรานคาในสถานีบริการน้ํามันไมแตกตางกัน แต
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ผูบริโภคเพศหญิงเห็นวาปจจัยดานการสงเสริมการจําหนายมีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ไอศกรีมมากกวาผูบริโภคเพศชายมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กกกกกกกก 4. ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน เห็นวา ปจจัยโดยรวมและรายดานมีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อไอศกรีมพรีเมี่ยมจากรานคาในสถานีบริการน้ํามันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
กกกกกกกก5. ผูบริโภคที่มีรายไดตางกัน เห็นวาปจจัยโดยรวมและรายดานมีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อไอศกรีมพรีเมี่ยมจากรานคาในสถานีบริการน้ํามันไมแตกตางกัน
กกกกกกกกยุวดี มหาวีโร (2547) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมของผูบริโภคในอําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร โดยใชแบบสอบถามรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคไอศกรีม จํานวน 400 ตัวอยาง
ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบโควตา และนําขอมูลมาประมวลผล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก
คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยาง
สวนใหญ ชอบบริโภคไอศกรีมยี่หอ วอลล และไอศกรีมรสเดี่ยวที่ชอบที่สุด คือ รสช็อกโกแลต
สวนไอศกรีมรสผสมที่ชอบที่สุดคือ ช็อกโกแลตชิพ ในบรรจุภัณฑที่เปนถวย สมาชิกในครอบครัว
เปนผูมีอิทธิพลในการซื้อ โดยเลือกซื้อจากซุปเปอรมาเก็ตในโอกาสรับประทานปกติ มีคาใชจาย
เฉลี่ยสัปดาหละไมเกิน 50 บาท และบริโภคเฉลี่ยสัปดาหละไมเกิน 2 ครั้ง ผูบริโภคใหความสําคัญ
ตอสวนประสมการตลาดโดยรวมในระดับนอย โดยดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญระดับ
นอย สวนดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ใหความสําคัญระดับมาก ผูบริโภคให
ความสําคัญดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก โดยรสชาติอรอย รสชาติหลากหลาย มีรสชาติ
ใหมๆใหเลือกเสมอ ตรายี่หอมีชื่อเสียงนาเชื่อถือ มีเครื่องหมาย อย. รับรองสะดวกในการ
รับประทาน และหาซื้องาย ใหความสําคัญระดับมาก สวนปริมาณมาก บรรจุภัณฑสวยงาม มีหลาย
ขนาดใหเลือก แคลอรี่ต่ํา สีสันนารับประทาน ใหความสําคัญระดับนอย ดานราคาโดยรวมให
ความสําคัญระดับมาก โดยราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ ใหความสําคัญ
ระดับมาก สวนราคาถูก ใหความสําคัญระดับนอย ดานการจัดจําหนายโดยรวมใหความสําคัญระดับ
มาก โดยความสะอาดของรานและความสะดวกดานที่ตั้งของราน ใหความสําคัญระดับมาก สวน
สถานที่มีไอศกรีมรสชาติตางๆใหเลือกมาก มีที่จอดรถ รานตกแตงสวยงาม ใหความสําคัญระดับ
นอย ดานสงเสริมการตลาดโดยรวมใหความสําคัญระดับนอย ไดแก มีการโฆษณา การชิงโชค มี
ของแถม การเพื่มปริมาณเปนพิเศษ มีคูปองสวนลดและมีการออกบรรจุภัณฑในโอกาสพิเศษ
ปญหาที่พบคือ ไมมีภาชนะบรรจุที่ดีพอทําใหไอศกรีมละลาย ราคาแพงเกินไป มีผลไมดีตอสุขภาพ
ไมสะอาด มีรสชาติใหเลือกนอย พนักงานไมสุภาพ และหาซื้อยาก ตามลําดับ
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กกกกกกกกชาญชัย อัศวพาหุ ( 2545) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อไอศกรีมของผูบริโภค ที่อาศัยอยูใน
เขตกําแพงนครเวียงจันทน จากการวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 15-24
ป โดยมีรายไดสวนตัวตอเดือน ต่ํากวา 200,001 กีบ และมีสมาชิกในครอบครัว 4-5 คน ผูบริโภค
โดยมากซื้อไอศกรีมจากรานขายของชําที่มีตูแชเย็นทั่วไป และตัดสินใจซื้อดวยตัวเอง โดยดูจากปาย
โฆษณาภายในราน ผูบริโภคนิยมบริโภคไอศกรีมแบบแทง มีความถี่ในการซื้อมากกวา 7 ครั้งตอ
เดือน และซื้อไอศกรีมรับประทานเปนอาหารวาง ตราผลิตภัณฑหรือยี่หอที่ผูบริโภคซื้อบอยมาก
ที่สุดคือ ไอศกรีมวอลล

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
กกกกกกกกผูวิจัยไดศึกษาถึงเรื่อง “พฤติกรรมการเลือกซื้อไอศกรีมของศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ” เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาด ทั้งในดานผลิตภัณฑ ราคา
ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย ที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับประทานไอศกรีม
เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการซื้อและการรับประทานไอศกรีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และเพื่อศึกษา มูลเหตุจูงใจในการรับประทานไอศกรีมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยและ
เครื่องมือที่ใชประกอบการวิจัย ซึ่งประกอบไปดวย ประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ประชากร (Population)
กกกกกกกกประชากรที่ทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี มีจํานวนคณะทั้งหมด 3 คณะ คือ
กกกกกกกก- คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรมีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,082 คน
กกกกกกกก- คณะวิทยาการจัดการมีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 2,742 คน
กกกกกกกก- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,409 คน
ซึ่งมีจํานวนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1-4 โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 5,233 คน
(มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 2552)
กลุ่มตัวอย่ าง (Sample)
กกกกกกกกผูวิจัยไดทําการคํานวณขนาดตัวอยางตามวิธีของ Taro Yamane โดยคํานวณจาก
ประชากรที่มีการเลือกซื้อไอศกรีมในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และ
ยอมรับความคลาดเคลื่อนที่ 5% ซึ่งแสดงรายละเอียดของการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางไดดังนี้
กกกกกกกกการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ทราบจํานวนประชากรที่แนนอน (Finite Population)
ใชสูตร Taro Yamane (Taro Yamane 1973)
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กกกกกกกกสู ตร

n=

N
1 + Ne 2

กกกกกกกกเมื่อ

n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
N
แทน ขนาดของประชากร
e
แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง 5%
กกกกกกกก ขนาดกลุมตัวอยางของการตัดสินใจเลือกรับประทานไอศกรีมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีจํานวนทั้งสิ้น
N
1 + Ne 2
5,233
n=
1 + (5,233)(0.05) 2
n=

n
371.60
กกกกกกกกการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางตามสูตร Taro Yamane สามารถคํานวณหาขนาดกลุม
ตัวอยางของนักศึกษาที่มีการตัดสินใจเลือกซื้อไอศกรีมได 371.60 คน เนื่องจากผลการคํานวณที่ได
ไมลงตัวจึงเลือกที่จะทําสํารวจที่ขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน เพื่อความสะดวกในการเก็บ
ขอมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กกกกกกกกในการเก็บรวบรวมขอมูลในการทําวิจัยในครั้งนี้ เปนการเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิ ซึ่งเปน
การเก็บรวบรวมขอมูล จากแหลงของขอมูลที่ผูศึกษาตองการ ผูศึกษาไดทําการคนควาจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหการตั้งแบบสอบถามมีประสิทธิภาพและสามารถนํามาใชไดจริง และ
ไดผานการตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามจากอาจารยผูดูแล และนําแบบสอบถามที่
ออกแบบแลว มาใชกับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกําหนดสดสวนของจํานวนตัวอยาง และ
ทําการสุมตัวอยางแตละชั้นตามจํานวนประชากร
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางที่ใหขอมูลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
คณะ
จํานวนประชากร(คน) จํานวนกลุมตัวอยาง(คน)
1. สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
1,082
84
2. วิทยาการจัดการ
2,742
209
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1,409
107
รวม
5,233
400
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กกกกกกกกเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงเปน 4 สวน ดังนี้
กกกกกกกกสวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของนักศึกษา ไดแก เพศ อายุ รายรับเฉลี่ยตอ
เดือน คณะที่ศึกษา ชั้นปที่ศึกษา เปนแบบสอบถามลักษณะตัวเลือกที่กําหนดให มีขอคําถามจํานวน
5 ขอ เปนแบบ Check list
กกกกกกกกสวนที่ 2 แบบสอบถามทดสอบพฤติกรรมเกี่ยวกับการเลือกรับประทานไอศกรีม มีขอ
คําถามจํานวน 9 ขอ เปนแบบ Check list
กกกกกกกกสวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับประทานไอศกรีม
โดยแบงเปน 4 ดาน ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ จํานวน 6 ขอ ดานราคา จํานวน 3 ขอ ดานสถานที่
จัดจําหนาย จํานวน 4 ขอ และดานการสงเสริมการขาย จํานวน 5 ขอ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีแบบ Likert Scale ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ (สิน พันธุพินิจ 2549
: 153) คือ
กกกกกกกกกกกกกกกก5 คะแนน หมายถึง มากที่สุด
กกกกกกกกกกกกกกกก4 คะแนน หมายถึง มาก
กกกกกกกกกกกกกกกก3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
กกกกกกกกกกกกกกกก2 คะแนน หมายถึง นอย
กกกกกกกกกกกกกกกก1 คะแนน หมายถึง นอยที่สุด
กกกกกกก
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กกกกกกกกนําขอมูลที่ไดมาหาคะแนนเฉลี่ย เพื่อแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย โดยมีเกณฑดังนี้
(Punpinji 1990: 46, อางถึงใน สิน พันธุพินิจ 2549: 155)
กกกกกกกกกกกกกกกก1.00-1.50
หมายถึง ระดับการตัดสินใจนอยที่สุด
กกกกกกกกกกกกกกกก1.51-2.50
หมายถึง ระดับการตัดสินใจนอย
กกกกกกกกกกกกกกกก2.51-3.50
หมายถึง ระดับการตัดสินใจปานกลาง
กกกกกกกกกกกกกกกก3.51-4.50
หมายถึง ระดับการตัดสินใจมาก
กกกกกกกกกกกกกกกก4.51-5.00
หมายถึง ระดับการตัดสินใจมากที่สุด
กกกกกกกกสวนที่ 4 นําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะหหา
ลําดับของปญหาที่พบในการซื้อไอศกรีม โดยใหน้ําหนักกับปญหาจากมากไปนอย
การสร้ างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้
กกกกกกกกขั้นที่012ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับไอศกรีม เพื่อเปนแนวทางใน
การสรางแบบสอบถาม
กกกกกกกก ขั้นที่ 2 นําทฤษฎี แนวคิด และขอมูลตางๆ ที่ศึกษา มาสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผูบริโภคไอศกรีมในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกกขั้นที่133นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอง ความ
สมบูรณของเนื้อหา และความชัดเจนของภาษาที่ใชในแบบสอบถามใหตรงกับเรื่องที่ตองการจะวัด
จากนั้นนําแบบสอบถามมาปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนํากอนนําไปทดสอบความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม
กกกกกกกกขั้นที่ 44นําแบบสอบถามที่ไดพิจารณาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับ
กลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมประชากรที่ตองการวิจัย ซึ่งผูวิจัยไดนําไปทดสอบกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะวิทยาการจัดการ จํานวน
30 คน เพื่อดูความเหมาะสมของการใชภาษาและความสมบูรณของเนื้อหาที่ใชสอบถาม เปนการหา
ความเชื่อมั่นและความบกพรองของแบบสอบถาม โดยการหาความเชื่อมั่นแบบสอบถามสวนที่เปน
Rating Scale โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (สิน พันธุพินิจ 2549 :191-193) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.87 แสดงวาเครื่องมือมีความเชื่อมั่นสูงและ
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรง สามารถนําไปใชเก็บขอมูลได
กกกกกกกกขั้นที่153ไดนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลองตรงตามวัตถุประสงค
เนื้อหาและโครงสรางใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น และนําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริง
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กกกกกกกกผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยทําการสุมตัวอยางแบบโควตา ( Quota Sampling) จาก
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ไดนําแบบสอบถามไปแจกกับกลุมตัวอยางรวม 400 ฉบับ โดยไดรับ
แบบสอบถามคืนจํานวน 391 ฉบับ แลวนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
แบบสอบถาม บันทึกผลขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
การวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกก การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลทั้งหมดแลว ไดนําขอมูลมาลงรหัส แลวบันทึกขอมูล และนําไปวิเคราะหขอมูลดวย
เครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window (Statistical Package for the
Social Sciences) มีการคํานวณหาคาสถิติที่ใชทดสอบหาความสัมพันธของปจจัยตางๆ ซึ่ง
ประกอบดวยการวิเคราะหขอมูล 3 สวน ดังนี้
กกกกกกกก1. การวิเคราะหลักษณะทั่วไปของขอมูลที่เก็บรวบรวมได โดยการแจกแจงความถี่
คาเฉลี่ย คารอยละ
กกกกกกกก2. การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับประทานไอศกรีม โดยนําเสนอ
ขอมูล ในรูปของคาเฉลี่ยและไดจัดแบงระดับความสําคัญของปจจัยเปน 5 ระดับ โดยใชหลักในการ
วัด คือ มีเกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ย โดยการใชมาตรวัดแบบ Likert’s Scale (บุญชม ศรีสะอาด
2535:100)
กกกกกกกก3. การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธและการทดสอบ T

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกกในการวิเคราะหผลของขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบริโภคไอศกรีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
กกกกกกกกตอนที่ 1 ลักษณะขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคไอศกรีม
กกกกกกกกตอนที่ 2 ลักษณะพฤติกรรมในการบริโภคไอศกรีม
ตอนที่ 3 ปจจัยที่เกี่ยวของตอการเลือกรับประทานไอศกรีม
ตอนที่ 4 วิเคราะหถึงปญหาในการเลือกซื้อไอศกรีม
กกกกกกกกในบทนี้มีจุดเนนที่ผลของการวิเคราะหขอมูล เพื่อนํามาใชในการตอบคําถามที่ตั้งไว
โดยนําผลการวิเคราะหและการประมาณขอมูล มาแจกแจงในแบบสอบถามดวยเครื่องคอมพิวเตอร
โดยใชโปรแกรม Microsoft Word และ SPSS โดยการนําขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางมาแจก
แจงความถี่และรอยละ
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ตอนที่ 1 ลักษณะข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้บริโภคไอศกรีม
กกกกกกกกจากการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนการสุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถ
สรุปลักษณะขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางได ตามตารางที่ 1-5 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกเพศ
เพศ
จํานวน (คน)
ชาย
98
หญิง
293
รวม
391

ร้ อยละ
25.1
74.9
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 1 พบวา จากกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิงมี
จํานวน 293 คน (รอยละ 74.9) และเพศชายมีจํานวน 98 คน (รอยละ 25.1)
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ
อายุ
จํานวน (คน)
18
66
19
93
20
133
21
76
22
23
รวม
391

ร้ อยละ
16.9
23.8
34.0
19.4
5.9
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 2 พบวา จากกลุมตัวอยาง กลุมอายุสวนใหญจะอยูที่ 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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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกรายรับ
รายได้ ต่อเดือน
จํานวน (คน)
ต่ํากวา 3,000
53
3,001-5,000
211
5,001-7,000
101
7,001 ขึ้นไป
26
รวม
391

ร้ อยละ
13.6
54.0
25.8
6.6
100

กกกกกกกกจากตาราง 3 พบวา กลุมตัวอยางมีรายไดตอเดือนมากที่สุด คือ 3,001-5,000 บาท (รอย
ละ54.0) รองลงมา คือ 5,001-7,000 บาท (รอยละ25.8) รองลงมา คือ ต่ํากวา 3,000 บาท (รอยละ
13.6) และอันดับสุดทาย 7,001 ขึ้นไป (รอยละ6.6)
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามคณะวิชา
คณะวิชา
จํานวน (คน)
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
72
คณะวิทยาการจัดการ
213
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
106
รวม
391

ร้ อยละ
18.4
54.5
27.1
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 4 พบวา กลุมตัวอยางศึกษาอยูในคณะวิทยาการจัดการมากที่สุด จํานวน
213 คน (รอยละ 54.5) รองลงมาเปนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 106 คน
(รอยละ 27.1) และสุดทาย คือ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 72 คน (รอยละ
18.4)
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับชั้นป
ระดับชั้นปี
จํานวน (คน)
1
100
2
112
3
139
4
40
รวม
391

ร้ อยละ
25.6
28.6
35.5
10.2
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 5 พบวา กลุมตัวอยางศึกษาอยูในระดับชั้นปที่ 3 มากที่สุด จํานวน 139 คน
(รอยละ 35.5) รองลงมา คือ ระดับชั้นปที่ 2 จํานวน 112 คน (รอยละ 28.6) ระดับชั้นปที่ 1 จํานวน
100 คน (รอยละ 25.6) และนอยที่สุด คือ ระดับชั้นปที่ 4 จํานวน 40 คน (รอยละ 10.2)
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ตอนที่ 2 ลักษณะพฤติกรรมในการรับประทานไอศกรีม
กกกกกกกกจากการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนการสุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถ
สรุปลักษณะพฤติกรรมของกลุมตัวอยางได ตามตารางที่ 4.7 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละของผูบริโภคจําแนกตามยี่หอไอศกรีมที่ผูบริโภคเคยรับประทาน
ยีห่ ้ อ
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
วอลล
370
94.6
เอสกิโม
222
56.8
แมกโนเลีย
155
39.6
ครีโม
91
23.3
กกกกกกกกจากตารางที่ 6 พบวา ยี่หอของไอศกรีมที่กลุมตัวอยางเคยรับประทาน โดยเรียงลําดับ
จากอันดับที่มากที่สุดไปนอยที่สุด คือ วอลล จํานวน 370 คน (รอยละ 94.6) เปนอันดับที่หนึ่ง
รองลงมาคือ เอสกิโม จํานวน 222 คน (รอยละ 56.8) เปนอันดับที่สอง รองลงมาคือ แมกโนเลีย
จํานวน 155 คน (รอยละ 39.6) เปนอันดับที่สาม กลุมตัวอยางที่เคยรับประทานนอยที่สุด คือ ครีโม
จํานวน 91 คน (รอยละ 23.3) เปนอันดับสุดทาย
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ตารางที่ 7

แสดงจํานวนและรอยละของผูบริโภคจําแนกตามยี่หอไอศกรีมที่ผูบริโภคนิยม
รับประทานมากที่สุด
ยีห่ ้ อ
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
วอลล
355
90.8
เอสกิโม
18
4.6
แมกโนเลีย
13
3.3
ครีโม
5
1.3
รวม
391
100

จากตารางที่ 7 พบวา ยี่หอของไอศกรีมที่กลุมตัวอยางนิยมรับประทานมากที่สุด คือ
วอลล จํานวน 355 คน (รอยละ 90.8) รองลงมาคือ เอสกิโม จํานวน 18 คน (รอยละ4.6) รองลงมาคือ
แมกโนเลีย จํานวน 13 คน (รอยละ 3.3) กลุมตัวอยางที่นิยมรับประทานนอยที่สุด คือ ครีโม จํานวน
5 คน (รอยละ 1.3)
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามความถี่ของผูบริโภคที่รับประทานไอศกรีม
จํานวนครั้ง
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
วันละครั้ง
46
11.8
3-4 วันครั้ง
125
32.0
สัปดาหละครั้ง
150
38.4
เดือนละครั้ง
70
17.9
รวม
391
100
กกกกกกกกจากตารางที่ 8 พบวา กลุมตัวอยางมีความถี่ในการรับประทานไอศกรีม สัปดาหละครั้ง
เปนอันดับที่หนึ่ง จํานวน 150 คน (รอยละ 38.4) 3-4 วันครั้ง เปนอันดับที่สอง จํานวน 125 คน (รอย
ละ 32.0) เดือนละครั้ง เปนอันดับที่สาม จํานวน 70 คน (รอยละ 17.9) และสุดทาย คือ วันละครั้ง
จํานวน 46 คน (รอยละ 11.8)
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ตารางที่ 9 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามเหตุผลในการรับประทานไอศกรีม
เหตุผล
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
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
อื่นๆ
0
0
กกกกกกกกจากตารางที่ 9 พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมจากเหตุผล คลาย
รอน มากที่สุด 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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ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามความชอบของการรับประทานไอศกรีมในแตละ
แบบ
แบบไอศกรีม
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
แบบแทง
172
44.0
แบบถวย
89
22.8
แบบโคน
104
26.6
แบบขนมปง
26
6.6
รวม
391
100
จากตารางที่ 10 พบวา จากกลุมตัวอยางมีความชอบในการรับประทานไอศกรีมแบบ
แทง มากที่สุด 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)
ตารางที่ 11 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่เลือกรับประทานอาหารไอศกรีมยี่หอที่ทาน
เลือกมากที่สุด
เหตุผล
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
ราคาถูก
94
24.0
รสชาติ
251
64.2
สื่อโฆษณา
151
38.6
ผลิตภัณฑหลากหลาย
191
48.8
โปรโมชั่น
96
24.6
อื่นๆ
0
0
จากตารางที่ 11 พบวา เหตุผลที่กลุมตัวอยางเลือกรับประทานไอศกรีมมากที่สุดคือ
รสชาติ จํานวน 251 คน (รอยละ 64.2) รองลงมาคือ ผลิตภัณฑหลากหลาย จํานวน 191 คน (รอยละ
48.8) รองลงมาคือ สื่อโฆษณา จํานวน 151 คน (รอยละ 38.6) รองลงมาคือ โปรโมชั่น จํานวน 96
คน (รอยละ 24.6) และอันดับสุดทายคือ ราคาถูก จํานวน 94 คน (รอยละ 24.0)
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ตารางที่ 12 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามความชอบการสงเสริมการขายของไอศกรีมใน
รูปแบบใดมากที่สุด
การส่ งเสริมการขาย
ชิงโชค
แลกไอศกรีม
ของแถม
อื่นๆ
รวม

จํานวน (คน)
26
256
109
0
391

ร้ อยละ
6.6
65.5
27.9
0
100

กกกกกกกก จากตารางที่ 12 พบวา จากกลุมตัวอยางมีความชอบการสงเสริมการขายแบบ แลก
ไอศกรีมฟรี มากที่สุด จํานวน 256 คน (รอยละ 65.5) รองลงมาคือ ของแถม จํานวน 109 คน (รอย
ละ 27.9) และอันดับสุดทายคือ ชิงโชค จํานวน 26 คน (รอยละ 6.6)
ตารางที่ 13 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามสื่อของกลุมตัวอยางที่รูจักไอศกรีม
ประเภทสื่ อ
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
โทรทัศน
272
69.6
วิทยุ
3
0.8
ปายโฆษณา
238
60.9
หนังสือพิมพและนิตยสาร
103
26.3
เพื่อนแนะนํา
132
33.8
อื่นๆ
0
0
กกกกกกกก จากตารางที่ 13 พบวา สื่อที่ทําใหกลุมตัวอยางรูจักไอศกรีมมากที่สุดคือ 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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ตารางที่ 14 แสดงจํานวนและรอยละของสถานที่ที่กลุมตัวอยางเลือกซื้อไอศกรีม
สถานที่
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
หางสรรพสินคา
57
14.6
รถเข็น
173
44.2
รานโชวหวย
174
44.5
รานสะดวกซื้อ
333
85.2
ซุปเปอรมาเก็ต
134
34.3
บริษัทผูผลิต
8
2.0
อื่นๆ
0
0
กกกกกกกกจากตารางที่ 14 พบวา สถานที่ที่กลุมตัวอยางซื้อไอศกรีมมากที่สุดคือ รานสะดวกซื้อ
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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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อไอศกรีม
ในสวนนี้เปนการศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ไอศกรีม โดยจะพิจารณาปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนาย และดานการ
สงเสริมการขาย ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 15 ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ด้ านผลิตภัณฑ์
1.ตรายี่หอ
2.รสชาติ
3. สีสันของไอศกรีม
4. กลิ่นของไอศกรีม
5. รูปแบบของไอศกรีม
6. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ
รวม

3.97
4.47
3.76
3.53
3.57
3.80
3.85

S.D.

แปลความหมาย

0.73
0.67
0.78
0.96
0.92
0.88
082

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

กกกกกกกก ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อไอศกรีมของนักศึกษา ดานผลิตภัณฑนักศึกษาให
ความสําคัญกับรสชาติของไอศกรีมเปนอันดับที่ 1 ตรายี่หอ เปนอันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 คือ ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ
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ตารางที่ 16 ปจจัยดานราคา
ด้ านราคา
1. ราคาของแตละยี่หอ
2. ราคาในแตละรูปแบบ เชน โคน ถวย แทง
3. คุณภาพและราคาเหมาะสมกัน
รวม

3.96
3.68
3.96
3.87

S.D.

แปลความหมาย

0.75
0.98
0.98
0.90

มาก
มาก
มาก
มาก

กกกกกกกกปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อไอศกรีม ดานราคานักศึกษาใหความสําคัญกับราคาของ
แตละยี่หอและคุณภาพและราคาเหมาะสมกัน เปนอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 คือ ราคาในแตละ
รูปแบบ
ตารางที่ 17 ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย
ด้ านสถานทีจ่ ัดจําหน่ าย
1. สถานที่อยูใกลที่อยูอาศัย
2. หาซื้อไดงาย
3. มีบริการรถเข็นขายตามที่ตางๆ
4. มีบรรยากาศและการจัดตกแตงราน
รวม

4.00
4.12
3.82
3.34
3.82

S.D.

แปลความหมาย

0.79
0.86
0.90
0.96
0.88

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

กกกกกกกกปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อไอศกรีมของนักศึกษา ดานสถานที่จัดจําหนายนักศึกษา
ใหความสําคัญกับการ หาซื้อไดงาย เปนอันดับที่ 1 สถานที่อยูใกลที่อยูอาศัย เปนอันดับที่ 2 และ
อันดับที่ 3 คือ มีบริการรถเข็นขายตามที่ตางๆ
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ตารางที่ 18 ปจจัยดานการสงเสริมการขาย
ด้ านการส่ งเสริมการขาย
1.มีไอศกรีมใหลองรับประทาน
2.โฆษณาตามสื่อตางๆ
3. มีการลด แลก แจก แถม
4. มีการจัดงานอีเวนทตางๆ
5. มีการสงชิงโชค
รวม

3.56
3.77
3.17
3.41
3.12
3.41

S.D.

แปลความหมาย

0.91
0.87
0.92
0.99
0.95
0.93

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

กกกกกกกก ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อไอศกรีมของนักศึกษา ดานการสงเสริมการขาย
นักศึกษาใหความสําคัญกับการโฆษณาตามสื่อตางๆเปนอันดับที่ 1 มีไอศกรีมใหลองรับประทาน
เปนอันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 คือ มีการจัดงานอีเวนทตางๆ
ตอนที่ 4 ปัญหาทีพ่ บในการซื้อไอศกรีม
กกกกกกกกในสวนนี้เปนการศึกษาถึงปญหาในการเลือกซื้อไอศกรีม โดยจะพิจารณาจากลําดับของ
ปญหา ดังตารางตอไปนี้
ปัญหาทีพ่ บ
1.รสชาติไมถูกปาก
2. สีสันไมนารับประทาน
3. ลักษณะบรรจุภัณฑไมสวยงาม
4. ไมมีฉลากบนบรรจุภัณฑ
5. ไมมีปายติดราคาที่ชัดเจน
6. บางยี่หอหาซื้อไดยาก
7. ราคาแพง
8. ราคาเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
9. สินคาขาดชวงจําหนาย
10. สถานที่จัดจําหนายอยูไกล
11. ไมมีสินคาตามที่ตองการ
12. ระยะเวลาจัดโปรโมชั่นสั้นเกินไป

ปัญหามาก

ปัญหาปานกลาง

ปัญหาน้ อย

114
108
69
74
137
109
108
89
93
111
122
142

154
139
166
126
125
135
189
150
140
108
164
139

123
144
156
191
129
147
94
152
158
172
105
110
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ปญหาที่พบในการซื้อไอศกรีม นักศึกษาไดใหความสําคัญกับปญหา ระยะเวลาจัด
โปรโมชั่นสั้นเกินไปเปนอันดับที่ 1 ปญหา ไมมีปายติดราคาที่ชัดเจน เปนอันดับที่ 2 และอันดับที่ 3
คือ ไมมีสินคาตามที่ตองการ
การทดสอบสมมติฐาน
กกกกกกกกจากการวิเคราะห T-Test ใชตรวจสอบวาเพศที่ตางกันมีผลทําใหระดับการตัดสินใจซื้อ
ดานผลิตภัณฑตางกันหรือไม โดยกําหนดสมมติฐานคือ
กกกกกกกกH0 คือ เพศชายมีผลระดับการตัดสินใจซื้อดานผลิตภัณฑเหมือนกับเพศหญิง
กกกกกกกกH1 คือ เพศชายมีผลระดับการตัดสินใจซื้อดานผลิตภัณฑไมเหมือนกับเพศหญิง
และจากที่ไดวิเคราะหมาคา t จึงมีคาเทากับ -0.389 คา p-value มีคาเทากับ 0.697 สรุปไดวา ยอมรับ
H0 หมายความวาเพศชายและเพศหญิงไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อไอศกรีมในดานผลิตภัณฑ
กกกกกกกกจากการวิเคราะห Crosstab ใชตรวจสอบถึงความถี่ในการซื้อมีความสัมพันธกับระดับ
การตัดสินใจซื้อดานสถานที่หรือไม โดยกําหนดสมมติฐานคือ
กกกกกกกกH0 คือ ความถี่ในการซื้อไมมีความสัมพันธกับระดับการตัดสินใจซื้อดานสถานที่
กกกกกกกกH1 คือ ความถี่ในการซื้อมีความสัมพันธกับระดับการตัดสินใจซื้อดานสถานที่
จากที่ไดวิเคราะหคาสถิติไดเทากับ -0.053 และคา p-value เทากับ 0.295 หมายความวา ยอมรับ H0
คือ ความถี่ในการซื้อไมมีความสัมพันธกับระดับการตัดสินใจซื้อดานสถานที่

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกก การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อไอศกรีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการซื้อไอศกรีม ปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อไอศกรีม
สรุ ปผลการวิจัย
กกกกกกกก การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อไอศกรีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาสารสนเทศเพชรบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาในการซื้อไอศกรีม
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกไอศกรีม และปญหาที่พบในการเลือกซื้อไอศกรีม โดยสุม
ตัวอยางแบบตามสะดวก จํานวน 391 คน และใชแบบสอบถามในการเก็บรวมรวบขอมูลเกี่ยวกับ
ปจจัยที่สงผลตอการเลือกบริโภคไอศกรีม การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for
Windows ในการหาความถี่รอยละ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาเพศมีผลระดับการตัดสินใจซื้อ
ดานผลิตภัณฑที่เหมือนกัน แตความถี่ในการซื้อไมมีความสัมพันธกับระดับการตัดสินใจซื้อดาน
สถานที่
การอภิปรายผล
กกกกกกกกการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อไอศกรีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
กกกกกกกก 1. ในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อไอศกรีม พบวา นักศึกษาสวนใหญเลือกซื้อ
ไอศกรีมยี่หอ วอลล มากที่สุด รองลงมาคือ เอสกิโม แมกโนเลีย และครีโม ตามลําดับ ในการซื้อ
ไอศกรีมนักศึกษาจะซื้อประมาณสัปดาหละครั้ง
โดยที่ซื้อเพราะตองการคลายรอน เนื่องจาก
ประเทศไทยเปนประเทศเมืองรอน ทําใหไอศกรีมเปนสินคาที่ไดรับความนิยมชนิดหนึ่ง เพราะเปน
สินคาที่มีราคาไมสูง และไมตองใชขอมูลในการตัดสินใจซื้อมากนัก รวมทั้งมีรสชาติที่ถูกใจใคร
หลายๆคนทําใหไอศกรีม ขอมูลไอศกรีมที่นักศึกษาสวนใหญไดรับมาจากโทรทัศน นั่นเปนเพราะ
สื่อที่ไดรับงายที่สุดคือโทรทัศนเพราะ เปนสิ่งที่คนสวนใหญไดรับขาวสารจากสื่อนี้มากที่สุด และ
นักศึกษาสวนใหญนิยมซื้อไอศกรีมที่รานสะดวกซื้อมากที่สุด รองลงมาเปนรานโชวหวยและรถเข็น
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ตามลําดับ การที่เลือกซื้อที่รานสะดวกซื้อมากที่สุดเปนเพราะ รานสะดวกซื้อเปนสถานที่หาเจอได
งาย มีอยูหลายที่ตามตัวเมืองและตามชนบทตางๆ อีกทั้งไอศกรีมยี่หอที่เปนที่รูจักมีการผูกขาดกับ
รานสะดวกซื้อทําใหนักศึกษามักเจอกับไอศกรีมยี่หอเดิมๆ
กกกกกกกก2. ในการศึกษาปจจัยที่ผลตอระดับการตัดสินใจซื้อไอศกรีมของนักศึกษาพบวา
กกกกกกกกปจจัยดานผลิตภัณฑนักศึกษาสวนใหญเลือกซื้อไอศกรีมจากความชอบในรสชาติมาก
ที่สุด รองลงมาคือตรายี่หอ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ เนื่องจากไอศกรีมเปนสินคาที่
นักศึกษาบริโภคอยูบอยครั้งทําใหรสชาติเปนสิ่งสําคัญในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด อีกทั้งนักศึกษา
สวนใหญมักจะติดอยูตรายี่หอที่ตัวเองรูจัก เพราะเปนความเชื่อมั่นตอสินคาของยี่หอนั้นๆ สวน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเปนอันดับ 3 เพราะความชอบ
ในผลิตภัณฑที่มีรูปแบบแตกตางกันของนักศึกษาทําใหตองมีสินคาที่มีความหลากหลายเพื่อที่จะได
ตอบสนองความตองการของนักศึกษาที่ไมเหมือนกัน คือตองมีทั้งรูปแบบแทง โคน ถวยหรือขนม
ปง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษาที่มีความชอบที่แตกตางกัน
กกกกกกกกปจจัยดานราคา นักศึกษาไดใหความสําคัญกับราคาของแตละยี่หอและคุณภาพและราคา
เหมาะสมกันเปนอันดับที่ 1 เทากัน รองลงมาคือราคาในแตละรูปแบบ เนื่องจากตลาดไอศกรีมมี
หลายระดับและไอศกรีมระดับกลางนี้เปนระดับที่นักศึกษาสามารถที่จะหารับประทานไดงาย
คุณภาพและตรายี่หอจึงจะตองเหมาะสมกับราคาที่ตั้งไว ดังนั้นคุณภาพและตรายี่หอจึงเปนผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อไอศกรีมเปนอันดับ 1
กกกกกกกกปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย นักศึกษาไดใหความสําคัญกับการหาซื้อไดงายมากที่สุด
ในการเลือกซื้อไอศกรีม เนื่องจากภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีนั้น มี
รานที่ขายไอศกรีมเพียงไมกี่ราน ทําใหนักศึกษามีตัวเลือกที่นอยในการเลือกซื้อไอศกรีม ดังนั้นการ
หาซื้อไดงายจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด
กกกกกกกกปจจัยดานการสงเสริมการขาย นักศึกษาไดใหความสําคัญกับการโฆษณาตามสื่อตางๆ
มากที่สุด เนื่องจากนักศึกษามีเวลาอยูในมหาวิทยาลัยมากที่สุดจึงตองการขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว
และถูกตองเพื่อที่จะไดมีการตัดสินใจซื้อในเวลาที่ตองการ ดังนั้นการโฆษณาตามสื่อตางๆจึงสิ่งที่มี
ผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อไอศกรีม
กกกกกกกก3. ในการศึกษาถึงปญหาที่พบในการเลือกซื้อไอศกรีม พบวา นักศึกษาสวนใหญพบเจอ
กับปญหาเรื่องระยะเวลาในการจัดโปรโมชั่นสั้นเกินไป รองลงมาคือ ไมมีปายติดราคาที่ชัดเจน และ
ไมมีสินคาตามที่ตองการ เนื่องจากนักศึกษามีรายไดไมสูง จึงตองการที่จะซื้อในชวงที่มีการจัด
โปรโมชั่นเพื่อที่จะไดมีการ ลด แลก และสินคาไอศกรีมสวนใหญจะไมมีปายติดราคาที่ตัวสินคาทํา
ใหไมรูราคาสินคานั้นวามีราคาเทาไร รวมไปถึงไมมีสินคาในเวลาที่นักศึกษาตองการ เนื่องจากมี
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นักศึกษาอยูเปนจํานวนมากกวาที่สินคามี ทําใหสินคามักจะหมดกอน ทําใหนักศึกษาไมสามารถที่
จะซื้อไอศกรีมตามที่ตองการได
การทดสอบสมมติฐาน
กกกกกกกก 1. ในการศึกษาความสัมพันธระหวางเพศกับการตัดสินใจซื้อดานผลิตภัณฑของ
นักศึกษา พบวาเพศชายและเพศหญิงมีผลระดับการตัดสินใจซื้อไอศกรีมดานผลิตภัณฑที่เทากัน
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวาเพศมีผลตอระดับการตัดสินใจซื้อที่เทากันซึ่งไมสอดคลองกับ
ทฤษฎี ซึ่งจากการสังเกตไดพบวาเพศชายและเพศหญิง มีการซื้อไอศกรีมโดยดูจากดานรสชาติ หรือ
รูปลักษณของไอศกรีม จึงสงผลใหไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิงตางก็ตัดสินใจซื้อไอศกรีมใน
ดานผลิตภัณฑที่เทากัน
กกกกกกกก2. ในการศึกษาความสัมพันธระหวางความถี่ในการซื้อกับการตัดสินใจซื้อดานสถานที่
ของนักศึกษา พบวาความถี่ในการซื้อมีผลตอการตัดสินใจซื้อดานสถานที่ซึ่งไมสอดคลองกับทฤษฎี
เนื่องจากภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมีรานสะดวกซื้ออยูเพียงราน
เดียวทําใหนักศึกษาไมสามารถที่จะเลือกซื้อไอศกรีมจากสถานที่อื่นได จึงไมสงผลตอการซื้อ
ไอศกรีมของนักศึกษาแตอยางใด ดังนั้นความถี่ในการซื้อจึงไมมีความสัมพันธในดานสถานที่
ปัญหาและอุปสรรคในการทําวิจัย
กกกกกกกก1. มีผูตอบแบบสอบถามบางสวนยังไมเขาใจวิธีการตอบแบบสอบถามในตอนที่ 4
ข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกกข้ อเสนอแนะจากการทําวิจัย
กกกกกกกก1. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ควรที่จะมีการเปดรานสะดวกซื้อ
เชน 7-11 เพื่อเปนทางเลือกในการเลือกซื้อไอศกรีมและเพียงพอตอความตองการของนักศึกษาที่
ตองการเลือกซื้อ
กกกกกกกก2. ปญหาในการเลือกซื้อไอศกรีมสวนใหญมาจากระยะเวลาในการจัดโปรโมชั่นสั่น
เกินไป จึงทําใหมีนักศึกษาหลายคนคิดวายังอยูในชวงเวลาโปรโมชั่น ทําใหมีการตัดสินใจซื้อ
ผิดพลาดเพราะตองการของแถมหรือแลกรางวัล ฉะนั้นนักศึกษาจึงตองควรดูเวลาในการจัด
โปรโมชั่นเพื่อที่จะไดคํานวณเวลาในการแลกของรางวัล
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แนวทางในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
กกกกกกกก1. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ ไดศึกษาเฉพาะตลาดไอศกรีมระดับกลางเทานั้น ผูศึกษา
เห็นวาควรมีการศึกษาถึงตลาดไอศกรีมในระดับอื่น เพื่อที่จะไดนํามาวิเคราะหถึงตลาดไอศกรีมใน
แตละระดับ เพื่อสามารถที่จะนําขอมูลมาใชในการวางแผนกําหนดกลยุทธทางการตลาดไดดียิ่งขึ้น
กกกกกกกก2. ขอมูลที่เก็บไดจากแบบสอบถามอาจจะไมคอยตรงกับความจริง หรือมีการมั่วคําตอบ
ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลการวิจัยคลาดเคลื่อนได เพื่อที่จะใหขอมูลที่ไดมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยเห็นวา
ไมควรจางบุคคลภายนอกมาชวยในการเก็บขอมูลโดยผูวิจัยไมไดเปนผูควบคุม เพื่อปองกันการให
ขอมูลดวยตนเองทั้งหมด และเพื่อใหขอมูลที่ไดมีประสิทธิภาพตรงกับความเปนจริงมากขึ้น
กกกกกกกก3. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ ไดทําการเก็บตัวอยางจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยเปน มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยูในแถบชนบทซึ่งอยูหางจาก
ตัวเมืองที่มีความเจริญ ทําใหการเก็บตัวอยางในครั้งนี้มีขอจํากัดในการทําแบบสอบถาม
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