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บทคดัย่อ 
 

 การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัจจยัขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค 
ในจงัหวดัปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภณัฑ์ไอศกรีมในจงัหวดัปทุมธานี 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ไอศกรีมใน
จงัหวดัปทุมธานี  
 ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรในจงัหวดัปทุมธานี จ านวน 400 ตวัอย่าง 
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ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ สถิติไคสแควร์ (Chi-
Square Test), Independent Samples Test (t-test)  
 ผลการศึกษา พบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการ
เลือกซ้ือไอศกรีมแตกต่างกนั และปัจจยัทางการตลาดทางดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเลือกซ้ือไอศกรีม 
ค าส าคัญ :  ไอศกรีม  ส่วนประสมทางการตลาด  การตดัสินใจซ้ือ 
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ABSTRACT 
 

 This independent study aimed to investigate 1) the general factors of the consumers in 
Pathum Thani Province; 2) the relationship between marketing mix factors and ice cream product 
purchasing behavior in Pathum Thani Province; and 3) the ice cream product purchasing behavior in 
Pathum Thani Province. 
 The samples used in this study were 400 of the population in Pathum Thani Province. 
The research instrument was a questionnaire. The descriptive statistics used for data analysis were 
Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation, and the inferential statistics were Chi-square 
test and Independent Samples Test (t-test). 
 The results showed that different gender, age, occupation and the average monthly 
income affected consumer behaviors differently.  Moreover, the marketing factors in product, price, 
place and promotion were related to ice cream purchasing behavior. 
Keywords:  ice cream, marketing mix, purchasing decision 
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บทที ่1 

บทน ำ 
  

1.1   ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  
ไอศกรีมถือเป็นของหวานท่ีมีความเป็นสากล โดยได้รับความนิยมจากคนทัว่โลกตั้งแต่

ระดบัเด็กไปจนถึงผูใ้หญ่อีกทั้งพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนั้นนิยมรับประทานไอศกรีมตามท่ีตนเองนั้น

ตอ้งการท่ีจะรับประทานหรืออาจจะแลว้แต่โอกาสต่าง เช่น อาจจะเป็นความชอบส่วนตวั เพื่อใชเ้ป็น

แหล่งนดัเพื่อน เพื่อพบปะสังสรรค ์เพื่อการผอ่นคลายหรือเพื่อเป็นของหวานหลงัรับประทานอาหาร

ท าใหไ้อศกรีมนั้นไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่ของหวานท่ีนิยมรับประทานในบางช่วงฤดูเท่านั้น 

ในปัจจุบนัอตัราการบริโภคไอศกรีมของคนไทยโดยเฉล่ียถือว่าอยู่ในระดบัต ่ามาก โดย

เฉล่ียจะอยู่ท่ี 1.7 ลิตร/คน/ปี แต่ในประเทศใกล้เคียงอย่างมาเลเซียมีอตัราการบริโภคไอศกรีมถึง 3 

ลิตร/คน/ปี ยงัมีความต ่าเม่ือไดเ้ปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนในซีกโลกตะวนัตก ทั้งท่ีประเทศไทยมี

อุณหภูมิเฉล่ียทั้งปีท่ีสูงกวา่ดงันั้น จากอตัราการบริโภคไอศกรีมในระดบัต ่า ประกอบกบัสภาพอากาศ

ท่ีร้อนตลอดทั้ งปีท าให้ประเทศไทยมีศกัยภาพในการขยายตลาดไอศกรีมโดยในแต่ละปีบรรดา

ผูป้ระกอบการต่างน าเสนอความสามารถในการเข้าสู่ตลาดเพื่อชิงส่วนแบ่งของยอดขาย ทั้งการ

น าเสนอสินคา้ใหม่ หรือการน าเขา้ไอศกรีม แบรนด์ใหม่จากต่างประเทศ รวมไปถึงการผลิตไอศกรีม

จ าหน่ายภายใตแ้บรนดข์องตนเอง เพื่อเขา้มาแข่งขนัในตลาดไอศกรีมมากข้ึน  

สภาพการตลาดของอุตสาหกรรมไอศกรีมเป็นการแข่งขนักนัใน 3 ระดบั คือ 

ตลาดไอศกรีมทัว่ไป ตลาดปัจจุบนัตลาดไอศกรีมทัว่ไป มีมูลค่าอยุ่ท่ีประมาณ 9,500 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57 ของมูลค่าตลาดรวม โดยกลุ่มผูน้ าตลาดท่ีเป็นรายใหญ่มีเพียง 3 ราย ไดแ้ก่ 

วอลล์ ของ บริษทั ยูนิลีเวอร์(ประเทศไทย)จ ากดั เน้นสินคา้ท่ีราคาไม่สูง มีความหลากหลายของ

ผลิตภณัฑ ์และช่องทางจ าหน่าย ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 60 เนสทเ์ล่ ของ บริษทั เนสทเ์ล่ ประเทศ

ไทย จ ากดั ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 15 และ แมกโนเลีย ของ บริษทั เอฟ แอนด์ เอ็น ยูไนเต็ด จ ากดั 

ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 9 

ตลาด Premium เป็นตลาดไอศกรีมคุณภาพสูง มีมูลค่า 6,000 ลา้นบาท และเป็นตลาดท่ีมี

การเติมโตสูงสุด โดยในปี 2557 โดยจากท่ีผา่นมาตลาดไอศกรีมพรีเม่ียมมีอตัตราการเติบโตร้อยละ 13 
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ในขณะท่ีตลาดรวมหดตวัร้อยละ 0.2 ผูน้  าตลาด คือ สเวนเซนส์ ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ  

ผูป้ระกอบการไทยท่ีวางต าแหน่งผลิตภณัฑใ์นตลาดน้ีไดแ้ก่ ไอเบอร์ร่ี อืมมิลล ์และ เจลาเต ้

ตลาด Super Premium เป็นไอศกรีมท่ีมีราคาสูงท่ีสุดในตลาด มีสัดส่วนร้อยละ 6 หรือมูลค่า

ประมาณ 1,000 ลา้นบาท ผูป้ระกอบการในคลาดไดแ้ก่ ฮาเกน้ดาส โคลสโตน และครีมแอนดฟั์จด์ ซ่ึง

ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาเติบโตเฉล่ียร้อยละ 8.1 ต่อปี จากมูลค่า 12,000 ลา้นบาท เม่ือปี 2553 เพิ่มข้ึนเป็น  

16,500 ลา้นบาท ในปี  2557 

 

 
ทีม่ำ :  ส านกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ (2558) 

 

ไอศกรีมท่ีจ าหน่ายในตลาดนั้นมีระดบัราคาแตกต่างกนัมากตั้งแต่ไม่ก่ีบาทไปจนถึงร้อย

กว่าบาททั้งน้ีข้ึนอยู่กบัวตัถุดิบคุณภาพและหากพิจารณาราคาเฉล่ียของไอศกรีมนั้นพบว่ามีแนวโน้ม

ปรับตวัสูงข้ึนตามตน้ทุนการผลิตทั้งค่าวตัถุดิบพลงังานและค่าจา้งแรงงาน 
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ทีม่ำ :  ส านกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ (2558) 

 

สภาพการแข่งขนัของอุตสาหกรรมไอศกรีมในประเทศไทยเป็นการใชก้ลยทุธ์ในดา้นไม่ใช้

ราคา อาจอยูใ่นรูปของการส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่ตนเอง 

อุตสาหกรรมไอศกรีมตอ้งประสบปัญหาการสู้กบัสินคา้หวานเยน็ประเภทอ่ืน ท่ีจะเขา้มาแยง่ส่วนแบ่ง

ตลาด ดงันั้นปัจจยัของความท่ีจะส าเร็จในการด าเนินอุตสาหกรรมไอศกรีม ได้แก่การมีสินคา้ท่ีมี

คุณภาพได้มาตรฐาน การให้บริการท่ีดี และตอบสนองความต้องการของลูกคา้ได้ตามช่วงเวลาท่ี

เหมาะสม ซ่ึงโอกาสส าหรับการด าเนินธุรกิจไอศกรีมนั้นข้ึนอยู่กับการมีช่องทางท่ีใช้ในการจัด

จ าหน่าย ความรวดเร็ว ความสม ่าเสมอในการบริการ และการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัร้านคา้ หลกั

ส าคญัในการสร้างสัมพนัธภาพอยา่งถาวร คือ การสร้างคุณค่าในสายตาของลูกคา้ และสร้างความพึง

พอใจให้แก่ลูกคา้ ทั้งน้ีเพราะมีความเป็นไปไดสู้งท่ีลูกคา้ท่ีเกิดความพึงพอใจให้ลูกคา้เกิดการซ้ือซ ้ า

และเป็นลูกคา้ท่ีมีความภกัดีกบัสินคา้ 

จากการท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้มีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัทางด้านส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑไ์อศกรีมโดยการวิจยัคร้ังน้ีท าเพื่อให้เกิดเป็นแนวทางแก่

อุตสาหกรรมหรือผูท่ี้มาลงทุนในการด าเนินธุรกิจหรือปรับปรุงต่อ  

 

 

 



16 

1.2   วตัถุประสงค์กำรวจิัย 
1.2.1  เพื่อศึกษาปัจจยัขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัปทุมธานี 

1.2.2  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภณัฑไ์อศกรีมในจงัหวดัปทุมธานี 

1.2.3  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑไ์อศกรีมในจงัหวดัปทุมธานีเพื่อศึกษา 

 

1.3   สมมติฐำนกำรวจิัย 
1.3.1  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ไอศกรีมท่ี

แตกต่างกนั 

1.3.2  ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภณัฑไ์อศกรีม 

 

1.4   ขอบเขตของกำรวจิัย 

1.4.1  ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ  

ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถาม โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 คน เป็นผูบ้ริโภคใน

เขตจงัหวดัปทุมธานี 

1.4.2  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

ใชร้ะยะเวลาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2559  ถึง เมษายน พ.ศ. 2560 

1.4.3  ขอบเขตด้ำนตัวแปร 

1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ 

      1.1  ลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค 

                    1.2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product)  ดา้นราคา (Price)   

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

      2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ไอศกรีม ไดแ้ก่ ตรา

สินคา้ของผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกซ้ือ  ค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ ปริมาณใน

การซ้ือผลิตภณัฑ ์ ประเภทของผลิตภณัฑ ์ และโอกาสในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ 
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1.5 ค ำจ ำกดัควำมในกำรวจิัย 
Product หมายถึง สินคา้หรือบริการท่ีธุรกิจนั้นตอ้งการท่ีจะท าเพื่อท่ีจะตอบสนองในความ

ตอ้งการของลูกคา้ โดยท่ีจะท าการพิจารณาจากส่ิงเหล่าน้ีจากสินคา้ของธุรกิจ 

Price หมายถึง ราคาของสินคา้หรือการบริการนั้น ซ่ึงราคาสินคา้จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบั

คุณภาพของผลิตภณัฑ์ กลุ่มเป้าหมาย วตัถุดิบ เงินทุนในองค์กร เพื่อท่ีจะใช้ตดัสินใจในการวาง

ต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ 

Place หมายถึง ช่องทางการจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ รวมไปถึงวิธีการท่ีจะน าสินคา้หรือ

บริการนั้น ไปยงัผูบ้ริโภคใหท้นัต่อความตอ้งการและมีค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด  

Promotion หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมการขาย เป็นกลยุทธ์ท่ีใชก้ระตุน้ความสนใจของ

ผูบ้ริโภคให้สนใจสินคา้นั้นมากยิ่งข้ึน กิจกรรมการส่งเสริมการขายมีหลายรูปแบบ เช่น การโฆษณา

ผา่นส่ือต่าง การจดัแสดงสินคา้ ให้ลองใชสิ้นคา้ ให้ส่วนลด บริการก่อนและหลงัการขาย  รับประกนั

สินคา้ ฯลฯ ซ่ึงแต่ละกิจกรรมมีวตัถุประสงคแ์ละมีวิธีการท่ีต่างกนั ธุรกิจควรมีการวางแผน วิเคราะห์

และจดัสรรงบประมาณแบบมีประสิทธิภาพ และให้ผลลพัธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดออกมาบรรลุ

เป้าหมาย 

ไอศกรีม เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตมากจากส่วนผสมของนมชนิดหน่ึงท่ีผา่นการแช่เยือกแขง็ใน

แต่ละชนิดของไอศกรีมนั้น  และในส่วนชนิดของไอศกรีมไดแ้บ่งไวเ้ป็นจ านวน 5 ชนิด ไอศกรีมนม 

หมายถึงไอศกรีมท่ีได้มาจากน ้ านม  ไอศกรีมดดัแปลง หมายถึง ไอศกรีมท่ีได้ท าการผลิตมากจาก 

ไขมนัชนิดอ่ืน โดยยกตวัอยา่งเช่น น ้ ามนัจากปาล์ม น ้ ามนัจากมะพร้าวกะทิ โดยบางส่วน หรืออาจจะ

ทั้งหมดท่ีทดแทนมนัท่ีมากจากเนย ไอศกรีมผสมหมายถึงไอศกรีมนม หรือเป็นไอศกรีมท่ีดดัแปลง

โดยการอาจเติมน ้ าผลไม ้ช็อคโกแลต และถัว่ ไอศกรีมหวานเยน็หมายถึง การผลิตโดยท่ีไม่มีนมผสม 

ภาษาองักฤษเรียกวา่ Water Ice ท่ีผลิตมาจากน ้า ผลิตจากน ้าตาล ผลไม ้กล่ิน และสีผสมท่ีใชก้บัอาหาร 

ไอศกรีมผง หรือไอศกรีมก่ึงส าเร็จ หรือไอศกรีมเหลว หมายถึง ไอศกรีมเหล่าน้ีจะอยูใ่นรูปแบบของ

ผง จะตอ้งใชน้ ้ าเขา้มาเติมตามสัดส่วนท่ีไดท้  าการก าหนดไวแ้ลว้น ามาป่ันผสมให้เขา้กนั แลว้แช่เยือก

แขง็แลว้จึงน ามาบริโภค 
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1.6 กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 

 
ตัวแปรอสิระ                                                                          ตัวแปรตำม  

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- รายได ้

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

 

ปัจจยัทำงด้ำนส่วนประสมทำง

กำรตลำดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมกำรซื้อ

ผลติภัณฑ์ไอศกรีม 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมทาง

การตลาด 
 

พฤตกิรรมกำรซื้อผลติภณัฑ์ไอศกรีม 

- ตราสินคา้ของผลิตภณัฑท่ี์เลือกซ้ือ 

- ค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑ ์

- ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ ์

- ปริมาณในการซ้ือผลิตภณัฑ ์

- ประเภทของผลิตภณัฑ ์

- โอกาสในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์
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1.7 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.7.1 ผลท่ีไดจ้ากงานวิจยัท าให้ทราบถึงปัจจยัทางดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

ปทุมธานี 

1.7.2 ผลท่ีไดจ้ากงานวิจยัท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด

กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑไ์อศกรีมในจงัหวดัปทุมธานี 

1.7.3 ผลท่ีไดจ้ากงานวิจยัท าให้ทราบถึงวา่พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ไอศกรีมในจงัหวดั

ปทุมธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

บทที ่2  

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา การศึกษาปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ไอศกรีมในจงัหวดัปทุมธานี มีเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี ซ่ึงได้

ศึกษา และรวบรวมขอ้มูลท่ีได้จากหนังสือ วารสาร และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท่ีจะใช้เป็น

ขอ้มูลประกอบ ดงัต่อไปน้ี 

 2.1   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 2.2   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 2.3   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 

 2.4   ขอ้มูลเก่ียวกบัไอศกรีม 

 2.5   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 

ดารา ทีปะปาล (2542, น.24)  กล่าววา่  มีค  าจ  ากดัความวา่ การกระท าใดๆก็ตามท่ีผูบ้ริโภค

เกิดการเลือกซ้ือ ไปจนถึงขั้นตอนการตดัสินใจ โดยทั้งหมดน้ีก็เพื่อตอบสนองความจ าเป็นและความ

ปรารถนาของตนเพื่อใหไ้ดรั้บความพอใจ  

ชยัณรงค ์ทรายค า (2552, น.8) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการกระท าของบุคคลหน่ึง

ท่ีซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาให้ไดม้าของการท่ีจะใชสิ้นคา้และการบริการ และรวมไปถึงกระบวนการ

ตดัสินใจท่ีมีมาก่อนหนา้น้ีแลว้ และเป็นส่ิงท่ีมีส่วนร่วมขอ้ก าหนดของการกระท าดงักล่าว 

แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546 อา้งถึงใน ชชัวาล เวศยว์รุตม์, 2553) ไดศึ้กษาส่ิงท่ีท าให้เกิดการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์นั้น จะเร่ิมท่ีจากแบบจ าลองส่ิงกระตุน้การตอบสนองของพฤติกรรมผูซ้ื้อ ซ่ึง

เป็นส่ิงท่ีกระตุน้ในทางการตลาด และส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ ไดท้  าการถูกน าเขา้ โดยกล่องด า (Black box)  ท่ี
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จะผ่านกระบวนการเขา้ไปในความรู้สึกของผูท่ี้ซ้ือ (Buyers’ consciousness)  โดยท่ีลกัษณะของผูซ้ื้อ 

และกระบวนการตดัสินใจนั้น  แลว้ก็จะท าใหเ้กิดการตอบสนอง ท่ีชดัเจน-7ho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1  แบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ทีม่า : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546 อา้งถึงใน ชชัวาล เวศยว์รุตม,์ 2553) 

ไพศาล ทองค า (2551, น.21-23) กล่าววา่ แบบจ าลองน้ี เรียกวา่ S-R Theory มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ลกัษณะของผูบ้ริโภค 

(Consumer’s Characteristics) 

ขั้นตอนในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

(Consumer’s Decision Process) 

ปัจจยั  ดา้นวฒันธรรม (Cultural) 

ปัจจยั  ดา้นสงัคม (Social) 

ปัจจยั  ส่วนบุคคล (Personal) 

ปัจจยั ดา้นจิตวทิยา(Psychological) 

การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) 

การคน้หาขอ้มูล (Informations Search) 

การประเมินผลทางเลือก (Evalution of Altermativees) 

การตดัสินใจใชบ้ริการ (Decision) 

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post-purchase Behavior) 

ส่ิงกระตุน้ (Stimulus = S) 
ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด ในธุรกิจ
บริการ 
- ผลิตภณัฑ ์
- ราคา 
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- การส่งเสริมการตลาด

บุคลากร 
- ส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
- กระบวนการ 
ส่ิงกระตุน้อ่ืน (Other Stimuli) 
- เศรษฐกิจ 
- เทคโนโลย ี
- การเมือง 
- วฒันธรรม 
- ฯลฯ 

การตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อการเลือกใชบ้ริการ 

(Response =R) 

- การเลือก ผลิตภณัฑ ์

- การเลือก ตราสินคา้ 

- การเลือก ผูข้าย 

- การเลือกเวลาในการใชบ้ริการ 

- การเลือก ปริมาณท่ีใชบ้ริการ 

ความรู้สึกนึกคิด  

หรือ 

กล่องด า  

(Buyers’ Black Box) 
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1. ส่ิงกระตุน้ (Stimulus)  เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีอาจจะเกิดไดจ้ากภายในและภายนอก ซ่ึงจะตอ้ง

ท าการจดัการกบัส่ิงกระตุน้ภายนอก เพื่อใหผู้บ้ริโภคนั้นเกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑน์ั้น โดยอาจจะ

ใชก้ารกระตุน้โดยมีเหตุผลท่ีจูงใจ 

ส่ิงกระตุน้ภายนอก มี  2 ส่วน คือ 

     1.1 ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus)  ซ่ึงจะเป็นส่ิงสามารถกระตุน้โดยท่ี

ควบคุมได ้ประกอบไปดว้ย  

               1.1.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์เช่น การออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้โดดเด่น แปลกตา และสวยงาม 

เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการ 

                            1.1.2 ดา้นราคา  เช่น การก าหนดราคาของสินคา้ใหมี้ความเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ 

               1.1.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  เช่น  การจ าหน่ายหรือการกระจายผลิตภณัฑ์ให้

อยู่ในทุกพื้นท่ี ให้เกิดความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้แก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงจะถือเป็นการกระตุน้ความ

ตอ้งการซ้ือใหก้บัผูบ้ริโภค 

                1.1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด  เช่น ให้เกิดการโฆษณาท่ีสม ่าเสมอ เพื่อกระตุน้

ความทรงจ า  การลดราคา การให้พนกังานขาย สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ีจะ

ถือวา่เป็นการกระตุน้ความตอ้งของการซ้ือดว้ย 

1.2 ส่ิงกระตุน้อ่ืน (Other Stimulus)  เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีอยูภ่ายนอก

องคก์ร โดยไม่สามารถควบคุมได ้ ประกอบดว้ย 

             1.2.1  ดา้นเศรษฐกิจ  เช่น  สภาวะเศรษฐกิจ  รายไดข้องผูบ้ริโภค 

             1.2.2  ดา้นเทคโนโลย ีเช่น  เทคโนโลยท่ีีจะเขา้มาสร้างความสะดวกสบาย 

             1.2.3  ดา้นกฎหมาย และการเมือง เช่น  ภาษี  หรือนโยบายของรัฐบาลนั้น 

             1.2.4  ดา้นวฒันธรรม เช่น  ประเพณี  

2. กล่องด า หรือ ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค (Buyers’ Black Box)   เป็นส่ิงท่ีผูผ้ลิตหรือ

ผูข้ายไม่สามารถจะควบคุมได ้ จึงท าให้เกิดความตอ้งการท่ีจะหาความรู้สึกความนึกคิดของผูบ้ริโภค 

ซ่ึงความรู้สึกนึกความคิดของผูบ้ริโภคนั้นได้เกิดการรับอิทธิพลมาจากลักษณะ และกระบวนการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

     2.1 ลกัษณะของผูบ้ริโภค (Consumer’s Characteristics) ซ่ึงได้รับอิทธิพลมาจากปัจจยั

ต่าง ๆ มีดงัน้ี 
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2.1.1  ปัจจยัด้านวฒันธรรม (Cultural) เป็นสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมทางด้าน

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค เน่ืองมาจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไดเ้กิดจาก ค่านิยม 

และการรับรู้ของสังคม 

2.1.2  ปัจจยัดา้นสังคม (Social) เช่น ครอบครัว สถานะทางสังคมท่ีอยู ่

2.1.3  ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal)  เช่น  อาย ุอาชีพ สถานะ 

2.1.4  ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal)  เช่น  อายุ อาชีพ สถานะทางสังคม  บุคลิกภาพ  

และความคิดส่วนของแต่ละบุคคล 

2.1.5  ปัจจยัด้านจิตวิทยา (Psychological)  ได้แก่  การจูงใจ  การรับรู้  การเรียนรู้  

ความเช่ือ และทศันคติ  

  2.2 ขั้นตอนในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ (Consumer’s Decision Process) ประกอบดว้ย 

5 ขั้นตอน มีดงัน้ี 

             2.2.1 การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) หมายถึง การตระหนกัละเขา้ใจปัญหาท่ี

เกิดข้ึนหรือความตอ้งการส่วนบุคคล เม่ือใดท่ีผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ถึงปัญหาในความแตกต่างของ

สภาวะท่ีแทจ้ริง ความตอ้งการนั้นก็จะถูกกระตุน้จากส่ิงกระตุน้ท่ีอยูภ่ายใน ดงันั้นจึงควรท่ีจะรับรู้ถึง

ปัญหาเหล่านั้น เพื่อท่ีจะไดท้  าการค านวณในความตอ้งการหรือปัญหาท่ีท าใหเ้กิดความตอ้งการได ้

2.2.2 การค้นหาข้อมูล (Informations Search) หมายถึง การค้นข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อ

ประกอบการตดัสินใจ โดยจะคน้ขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคใชแ้สวงหาขอ้มูลในการใชบ้ริการ  

2.2.3 การประเมินผลทางเลือก (Evalution of Altermativees) หมายถึง การใชข้อ้มูลท่ี

มีอยู่น ามาประเมินตราสินค้าท่ีมีอยู่ในกลุ่มตราสินค้าท่ีได้ท าการเลือก และจะใช้ในหลากหลาย 

สถานการณ์เพื่อท่ีจะมาช่วยในการประเมินดว้ย  

2.2.4 การตดัสินใจใชบ้ริการ (Decision)  หมายถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ในการท่ีจะใชบ้ริการ โดยเกิดข้ึนหลงัจากท่ีมีการประเมินผลทางเลือกแลว้ 

2.2.5 พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post-purchase Behavior) หมายถึง ภายหลังท่ี

ผูบ้ริโภคซ้ืออาจจะเกิดความชอบพอใจหรือไม่ชอบพอใจนั้นองค์กรจะตอ้งให้ความส าคญักบัส่ิงน้ี 

โดยท่ีจะตอ้งท าการพิจารณาในความสัมพนัธ์ระหวา่งความคาดหวงัของผูบ้ริโภค การรับรู้ถึงผลการใช้

งานของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงถา้เกิดความคาดหวงัสูงกวา่การปฏิบติังานจริงนั้น องคก์รจะตอ้งท าการปรับปรุง 
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และหากผลการปฏิบติังานจริงของผลิตภณัฑ์นั้นอาจจะสูงกว่าความคาดหวงั จนท าให้ผูบ้ริโภคเกิด

ความประทบัใจ และเกิดการท่ีจะบอกต่อกนัไปสู่ลูกคา้รายอ่ืนต่อไป 

3. การตอบสนองของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการ (Response) หมายถึง ผูบ้ริโภคจะ

ตดัสินใจในดา้นอ่ืน คือ การเลือกปริมาณใชบ้ริการ  การเลือกผลิตภณัฑ์ ตราสินคา้  ผูข้ายและการเลือก

เวลาในการใชบ้ริการ 

การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  (Analysis Consumer Behavior)  

Kotler and Keller (2012, p.188)  กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการคน้หา  

หรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมของการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงพฤติกรรม และความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีได้จะท าให้สามารถจดักลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ท่ี

ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงสามารถท าการคน้หาค าตอบเก่ียวกบั

พฤติกรรมผูบ้ริโภคไดด้งัน้ี 

 

ตารางที ่2.1  ค าถาม 7 ค าถาม คือ 6Ws 1H ในการหาผลลพัธ์ 7 ประการ 

ค าถาม ค าตอบทีต้่องการทราบ 

7Os 

กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 

1.  ใครอยูใ่นตลาด

เป้าหมาย (Who is in 

the target market?) 

ลกัษณะของกลุ่มลูกคา้ท่ี

เป็นเป้าหมายเป้าหมาย

(Occupants) ทางดา้น 

1.ประชากรศาสตร์ 

2.ภูมิศาสตร์ 

3.จิตวทิยา หรือจิตวิเคราะห์ 

4.พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์ทางการตลาด (4Ps) 

ประกอบดว้ยกลยทุธ์การตลาดหลายดา้นนั้นก็

เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ี

เป็นท่ีพึงพอใจใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 
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ตารางที ่2.1  ค าถาม 7 ค าถาม คือ 6Ws 1H ในการหาผลลพัธ์ 7 ประการ (ต่อ) 

ค าถาม ค าตอบท่ีตอ้งการทราบ 7Os กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร  

(What does the 

consumer buy?) 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคนั้นตอ้งการท่ี

จะซ้ือ (Objects) 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคนั้นตอ้งการ

จากผลิตภณัฑคื์อจะตอ้งมี

ลกัษณะท่ีพิเศษของสินคา้ท่ี

มีเหนือกวา่คู่แข่ง 

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product Strategies) จะ

ประกอบไปดว้ย 

1.ผลิตภณัฑห์ลกั 

2.รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์เช่นตราสินคา้ หรือ 

การบรรจุ 

3.ผลิตภณัฑค์วบ 

4.ผลิตภณัฑท่ี์มีความคาดหวงั 

5.ศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์จะมีความแตกต่าง

ทางดา้นของการแข่งขนั เช่น การแตกต่างจาก

ตวัผลิตภณัฑ ์หรือ การบริการของพนกังาน 

3.  ท าไมผูบ้ริโภคจึง

ซ้ือ (Why does the 

consumer buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ

(Objective) 

ผูบ้ริโภคมีการซ้ือสินคา้

เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของตนเอง ทั้งใน

ดา้นร่างกาย และดา้น

จิตวทิยา จะตอ้งศึกษาถึง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การซ้ือ ไดแ้ก่ 

1.ปัจจยัภายใน 

2.ปัจจยัทางวฒันธรรมและ

สังคม 

3.ปัจจยัเฉพาะส่วนบุคคล

นั้น 

กลยทุธ์ท่ีใช ้คือ 

1.กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ 

2.กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การ

โฆษณา การขาย ใหพ้นกังานขาย และท า

หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ 

3.กลยทุธ์ทางดา้นราคา 

4.กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
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ตารางที ่2.1  ค าถาม 7 ค าถาม คือ 6Ws 1H ในการหาผลลพัธ์ 7 ประการ (ต่อ) 

ค าถาม ค าตอบท่ีตอ้งการทราบ 7Os กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.ใครมีส่วนร่วม     

ในการตดัสินใจ  

(Who participates in 

The buying?) 

บทบาทกลุ่มต่างๆ

(Organization) มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือ จะ

ประกอบดว้ย 

1. ผูริ้เร่ิม 

2. ผูมี้อิทธิพล 

3. ผูต้ดัสินใจซ้ือ 

4. ผูซ้ื้อ 

5. ผูใ้ช ้

กลยทุธ์ท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด คือการใชก้าร

โฆษณา หรือการส่งเสริมทางการตลาด 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือ

เม่ือใด  (When does 

the consumer buy) 

โอกาสท่ีจะเลือกซ้ือ

(Occasions) เช่น ช่วงวนั

เวลา เทศกาล หรือตาม

โอกาสพิเศษ 

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากท่ีสุด คือ การส่งเสริม

การตลาด เช่น ควรจะท าการตลาดท่ีจะ

ส่งเสริมในช่วงใดจึงจะเหมาะสมกบัโอกาสท่ี

จะซ้ือนั้น 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ี

ไหน (Where does 

the consumer buy?) 

ช่องทาง (Outlets) ท่ี

ผูบ้ริโภคจะท าการซ้ือ เช่น 

ร้านคา้ หา้ง 

กลยทุธ์ในการใชช่้องทางการจ าหน่าย จะน า

สินคา้เขา้สู่ตลาดโดยจะตอ้งพิจารณาวา่

จะตอ้งผา่นเขา้ไปยงัพอ่คา้คนกลางอยา่งไร 

7.  ผูบ้ริโภคซ้ือ

อยา่งไร (How does 

the consumer buy?) 

 

 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 

1. การรับรู้ปัญหา 

2. การคน้หาขอ้มูล 

3. การเลือกทางเลือก 

4. การตดัสินใจท่ีจะซ้ือ 

5. ความรู้สึกท่ีมีหลงัจากท่ี

ซ้ือ 

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากท่ีสุดสุดคือการส่งเสริมทาง

การตลาด เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการ

ขาย การกระจายข่าว   

ทีม่า :  Kotler and Keller (2012, p.188)   
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2.2   แนวคดิและทฤษฏส่ีวนประสมทางการตลาด 
Kotler (2003, น. 16) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นตวัแปรท่ีส าคญัท่ีควบคุมได้ 

เป็นตวัแปรท่ีตอบสนองความตอ้งการในการซ้ือของลูกคา้และความพึงพอใจจากลูกคา้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2547, น. 126) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด เป็นตวัแปรในทาง

การตลาดท่ีสามารถท่ีจะควบคุมไดท่ี้องคก์รจะตอ้งน ามาใหร่้วมกนั 

ทฤษฏีส่วนประสมประสมทางการตลาดคือ ตวัแปรทางการตลาด ท่ีมีการควบคุมได ้ซ่ึงแต่

ละธุรกิจจะสามารถใช้ได้ด้วยกนั เพื่อท่ีจะใช้เพื่อการตอบสนองความสนองความพึงพอใจให้กับ

ผูบ้ริโภคและกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และ

การส่งเสริมการขาย 

1. ผลิตภณัฑ ์คือ ส่ิงท่ีเราเสนอขายสินคา้เพื่อท่ีจะตอบสนองความจ าเป็นและความตอ้งการ

ใหก้บัลูกคา้ท าใหเ้กิดความพึงพอใจ โดยผลิตภณัฑ์ท่ีมีการน าเสนอขายต่อลูกคา้อาจมีหรือไม่มีตวัตนก็

ได้ ซ่ึงประกอบไปด้วย การบริการ สินค้า ความคิด สถานท่ี กิจกรรม องค์การ หรือบุคคล โดย

ผลิตภัณฑ์ต้องมีประโยชน์ และมีค่าในสายตาของผูซ้ื้อจึงจะท าให้เกิดผลลัพธ์ท่ีท าให้สินค้านั้ น

สามารถขายออกได ้การก าหนดกลยทุธ์ทางดา้นของผลิตภณัฑต์อ้งนึกถึงปัจจยัน้ี 

   1.1 ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ (Product Differentiation)   และความแตกต่างทางการ

แข่งขนั (Competitive Differentiation)  

   1.2 องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปลกัษณ์ 

คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ เป็นตน้ 

   1.3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภณัฑข์อง

บริษทัเพื่อแสดงต าแหน่ง ท่ีแตกต่างจากคู่แข่งและการเพิ่มมูลค่าทางจิตใจของลูกคา้ 

   1.4 พฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) เพื่อให้เกิดผลิตภณัฑ์ท่ีมีความแตกแตกต่าง

จากคู่แข่ง มีรูปแบบใหม่ และเพื่อพฒันาให้ดีข้ึน ซ่ึงจะตอ้งนึกถึงความสามารถท่ีจะตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้เพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจไดดี้ยิง่ข้ึน 

   1.5 กลยทุธ์ท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์(Product Mix) และสายผลิตภณัฑ ์       

(Product Line) 
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2. ราคา (Price) 

กฤษดา หยกอุบล (2557, น.14) กล่าวว่า ราคา หมายถึง การก าหนดราคาสินคา้ในรูปของ

มูลค่าของผลิตภณัฑ์ออกเป็นเงินตรา เพื่อท่ีจะใช้เป็นส่ิงท่ีจูงใจในการตดัสินใจซ้ือ ท าให้เกิดการ

แลกเปล่ียนและเป็นผลตอบแทนจากการด าเนินงาน 

ชชัวาล เวศยว์รุตม์ (2553, น.22) กล่าววา่ ราคา หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีความ

จ าเป็นในการใชจ่้ายเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์หรือคุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ซ่ึงผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบ

ระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์ กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นั้น ๆ ดงันั้นผูท่ี้ท  าการก าหนด

กลยุทธ์ในส่วนของดา้นราคาจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งค านึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของ

ลูกคา้ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาการจากยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภณัฑ์ 

ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง  และการแข่งขนั 

ศศิธร บูญชุม (2557, น.10)  กล่าววา่  การตดัสินใจ (Decision – Making)  คือกระบวนการ

ในการเลือกทางเลือกทางใดทางหน่ึง เพื่อให้ไดม้าซ่ึงในส่ิงท่ีตอ้งการ รวมไปถึงการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการ 

 

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจ 
ศศิธร บูญชุม (2557, น.10)  กล่าวว่า  การตดัสินใจ (Decision – Making)  กระบวนการใน

การเลือกทางเลือกทางใดทางหน่ึง เพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงท่ีต้องการ รวมไปถึงการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการ 

ขั้นตอนท่ีมีการตดัสินใจท่ีจะซ้ือ (Buying decision process) เป็นล าดบัในการตดัสินใจท่ีจะ

ซ้ือของผูบ้ริโภค จะมีการพบไดว้า่ผูบ้ริโภคจะคิด 5 ขั้นตอน คือ 

1. การรับรู้ในความตอ้งการ (Need Recognition) หรือการรู้ปัญหา (Problem Recognition) 

คือ การท่ีบุคคลมีความรู้สึกรับรู้ในความตอ้งการของตนนั้นอาจจะเกิดข้ึนไดเ้องหรืออาจเกิดข้ึนจากส่ิง

ท่ีอยู่รอบขา้งกระตุน้ เช่นความหิว ความตอ้งการ ความเจ็บปวด และจะรวมไปถึงความตอ้งในดา้น

ร่างกาย (Physiological Need) และความตอ้งการท่ีจะเป็นความปรารถนา เป็นความตอ้งการทางดา้น

จิตวิทยา (Physiological Need) จะสามารถเกิดข้ึนเม่ือมีความตอ้งการถึงระดบัแรกจนจะกลายเป็นส่ิง

กระตุน้ บุคคลจะเรียนรู้ถึงวิธีจะจดัการกบัส่ิงเหล่าน้ีไดอ้ยา่งไรท่ีจะมีกระตุน้จากประสบการณ์ท่ีผา่น

มา จะท าใหเ้ขารับรู้ไดว้า่จะตอ้งมีการตอบสนองส่ิงกระตุน้เหล่าน้ีดว้ยวธีิใด 
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2. การสืบหาขอ้มูล (Information Search) ถา้ความตอ้งการนั้นถูกกระตุน้มากในระดบัหน่ึง 

และส่ิงท่ีจะตอบสนองในความตอ้งการนั้นอยูใ่นบริเวณเดียวกบัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะท าการตามความ

ตอ้งการของตนเองเพื่อท่ีจะให้เกิดความพอใจในทนัที และความตอ้งการเหล่านั้นจะมีการถูกจดจ า

และบนัทึกไวเ้พื่อคร้ังต่อไปจะไดส้นองความตอ้งการ และเม่ือมีความตอ้งการเหล่านั้นเกิดสะสมไวใ้น

ปริมาณท่ีมากพอ จะท าใหก้ารปฏิบติัในภาวะอยา่งหน่ึงคือ ความตั้งใจท่ีจะให้ไดรั้บการตอบสนองเม่ือ

ตอ้งการ โดยพยายามสืบคน้ขอ้มูลในการหาแนวทางในการตอบสนองความตอ้งการนั้นท่ีเกิดการถูก

กระตุน้ เพราะฉะนั้น นักการตลาดส่วนใหญ่จึงให้ความส าคญัในแหล่งของขอ้ขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคจะ

แสวงหา ซ่ึงประกอบไปดว้ย 5 แหล่งหลกั คือ  

    2.1 แหล่งบุคคล (Personal Sources) ได้แก่ เพื่อน เพื่อนบา้น ครอบครัว และผูท่ี้มีความ

ใกลชิ้ด 

    2.2 แหล่งการคา้ (Commercial Sources) ได้แก่ ส่ืออ่ืน เพื่อโฆษณา รวมไปถึงพนักงาน

ขาย และตวัแทนการคา้ 

    2.3 แหล่งชุมชน (Public Sources) ไดแ้ก่ ส่ือมวลชล 

    2.4 แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) 

    2.5 แหล่งทดลอง (Experimental Sources) ได้แก่ หน่วยงานท่ีจะท าการส ารวจคุณภาพ

ของผลิตภณัฑ์หรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีวิจัยภาวะตลาดของสินค้า ใช้จากประสบการณ์ตรงของ

ผูบ้ริโภคท่ีไดท้  าการทดสอบใชสิ้นคา้ อิทธิพลจากแหล่งของขอ้มูลจะมีความแตกต่างกนัออกไปตาม

ประเภทของผลิตภณัฑ ์และคุณลกัษณะท่ีเป็นส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค 

 

2.4 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัไอศกรีม 
ไอศกรีม คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีไดม้าจากน ้ า น ้ าตาล ท่ีซ่ึงไดผ้่านการฆ่าเช้ือจุลินทรียด์ว้ยความร้อน 

น ามาป่ันมาท าให้เกิดการเยือกแข็ง ไอศกรีมเป็นอาหารท่ีมีการถูกควบคุมเฉพาะ ของกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบบั 222) พ.ศ.2544 ไดก้ล่าวไวว้่า ไอศกรีมจะตอ้งมีคุณภาพตามท่ีกฎหมายไดก้ าหนด

ไว ้อีกทั้งวิธีการท่ีท าการผลิต เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิต การดูแลเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เก็บรักษา

ส่วนผสมแบบอ่ืนท่ีน ามาท าการผลิต ภาชนะ ตลอดจนฉลากจะตอ้งได้รับการรับรองคุณภาพจาก

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน จึงจะสามารถผลิตและเพื่อจดัจ าหน่ายไปยงัตลาดได้ 

ไอศกรีมไดแ้บ่งออกเป็น 5 ชนิด  
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1.ไอศกรีมนม คือ ไอศกรีมท่ีผลิตข้ึนมาจากนม หรือมาจากนมโดยในส่วนผสมจะต้อง

ประกอบดว้ยมนัเนยไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของน ้ าหนกั และมีธาตุน ้านมซ่ึงจะตอ้งไม่รวมกบัน ้านม มนั

เนย ท่ีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7.5 ของน ้าหนกั 

2.ไอศกรีมดดัแปลง คือ ไอศกรีมท่ีนมท่ีผลิตข้ึนมาจากไขมนัชนิดอ่ืนแทนมนัเนยทั้งหมดหรือ

บางส่วน ไอศกรีมท่ีผลิตข้ึนโดยใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีไขมนั แต่ผลิตภณัฑ์นั้นไม่ใช่ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากนม 

และจะตอ้งมีไขมนัทั้งหมดไม่นอ้ยไปกวา่ร้อยละ 5 ของน ้าหนกั 

3.ไอศกรีมผสม คือ ไอศกรีมนม หรือไอศกรีมดดัแปลง ซ่ึงมีผลไมเ้ป็นส่วนผสม หรืออาจเป็น

ส่วนผสมท่ีเป็นอาหารรวมอยูด่ว้ย แต่ตอ้งมีมาตรฐานแบบเดียวกบัไอศกรีมนม หรือไอศกรีมดดัแปลง 

ทั้งน้ีจะตอ้งไม่นบัรวมน ้าหนกัของผลไมห้รือส่วนผสมท่ีเป็นอาหารอ่ืนรวมอยูด่ว้ย 

4.ไอศกรีมชนิดเหลว แหง้ หรือผง คือ ไอศกรีมนม ไอศกรีมผสม หรือไอศกรีมดดัแปลงท่ีเป็น

ชนิดเหลว ผง หรือแหง้ จะตอ้งไม่มีกล่ินเหมน็หืน มีกล่ินท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของไอศกรีมชนิดนั้น ไม่

มีการเกาะเป็นกอ้น ไม่ใส่วตัถุกนัเสีย และจะตอ้งมีความช้ืนไม่เกินร้อยละ5 ของน ้ าหนกั ไม่มีสารพิษ

จากจุลินทรียท่ี์ท าใหเ้กิดโรคและจะตอ้งไม่มีสารพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

5.ไอศกรีมหวานเย็น คือ ไอศกรีมท่ีท าการผลิตข้ึนมาจากน ้ า และน ้ าตาล หรืออาจจะมี

ส่วนผสมส่ิงอ่ืน ท่ีเป็นอาหารรวมอยูด่ว้ย 

 

2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
ประวทิย ์ตระกลูเกษมสุข (2547)ไดท้  าการวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

บริโภคไอศกรีมของลูกคา้ในร้าน iberry โดยสุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีเคยมาใชบ้ริการร้าน Iberry อยา่งนอ้ย  

1 คร้ัง จ  านวน 400 คน พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาใชบ้ริการเป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 21-25 ปี ระดบั

การศึกษาสูงสุด ระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน มีรายไดม้ากกวา่ 25,000 บาท เหตุผลท่ีมาใช้

บริการ คืออยากรับประทานไอศกรีม บุคคลท่ีมารับประทานดว้ย คือ เพื่อน บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ

ตดัสินใจซ้ือ คือ เพื่อน ช่วงเวลาท่ีมาใช้บริการ 18.01-22.00 น. จ  านวนเวลาท่ีกลุ่มตวัอย่างใช้บริการ  

15-30 นาที สาขาท่ีลูกคา้ไปใช้บริการมากท่ีสุด คือ Horlicks ไอศกรีมท่ีชอบมากท่ีสุด คือ Horlicks 

ความถ่ีในการใช้การบริการ เฉล่ีย 4 คร้ังต่อเดือน จ านวนคนท่ีเขา้มารับประทานไอศกรีมกบักลุ่ม

ตวัอย่าง ในแต่ละคร้ัง 3 คน ค่าใช้จ่ายในการบริโภคไอศกรีมแต่ละคร้ังต่อ 1 คน คือ 88 บาท ด้าน

ผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้นค่าใช้จ่ายในการเขา้มารับการบริการ ดา้นสถานท่ี พบว่า ลูกคา้มีความพึง
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พอใจมาก ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ลูกคา้มีความพึงพอใจเฉย และจะเห็นไดว้า่ปัจจยั

ดา้นต่าง นั้นมีส่วนช่วยสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ เวน้แต่ปัจจยัทางดา้นราคา และ

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

เบญจลกัษณ์ มุสิกะชะนะ (2553) ไดมี้การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือเบเกอร่ีของ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุราษฏร์ธานี และผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นั้นเป็นผูห้ญิงท่ีมีช่วงอายุ

ระหวา่ง 26-35 ปี อาชีพลูกจา้งทัว่ไป/พนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 10,001-15,000 บาท 

เลือกซ้ือเคก้ท่ีขายตามหนา้ร้านทัว่ไปเน่ืองจากอร่อย มีราคาค่าใชจ่้ายโดยประมาณอยูท่ี่ 51-100 บาทต่อ

คร้ัง ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มี

ความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือ ประเภทท่ีเลือกซ้ือ เหตุผลท่ีซ้ือ โอกาสในการซ้ือ ช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือ

สินคา้ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ ส่วนทางดา้นปัจจยัลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์

กบัประเภทของเบเกอร่ีท่ีเลือกซ้ือ เหตุผลส าคญัในการซ้ือ โอกาสในการซ้ือ ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ 

ความถ่ีในการซ้ือ และส่ือท่ีท าใหรู้้จกัร้านเบเกอร่ี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สุกญัญา เรืองเครือ (2554) ไดมี้การศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมกระชบัสัดส่วน Wealthy ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ท่ีมีอายุอยู่ในช่วง 30-39 ปี การศึกษา

ระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มี

สถานภาพโสด และพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ 

ผลิตภณัฑ์นั้นจะตอ้งมีมาตรฐานในการผลิตท่ีดี จะตอ้งไดรั้บการรับรองคุณภาพจากองค์กรท่ีมีความ

น่าเช่ือถือ ราคามีความเหมาะสมมีกับคุณภาพ และส่วนในด้านการส่งเสริมทางการตลาดให้

ความส าคญักบัการท่ีจะตอ้งควรมีพนักงานขายการแนะน าสินคา้มากท่ีสุด การตดัสินใจซ้ือข้ึนกบั

ตวัเองเป็นส าคัญ จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy แตกต่างกัน และปัจจยัส่วนประสม

การตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือดงันั้นแนวโนม้การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม

กระชับสัดส่วน Wealthy จะมีการตัดสินใจเพิ่มข้ึนตามความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 

ธนวรรณ ปานยิม้ (2549) ไดท้  าการศึกษาในเร่ืองของการตดัสินใจ ซ้ือผลิตภณัฑ์ผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารของผูบ้ริโภคในบริเวณโรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
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ใหญ่เคยบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อบ ารุงสุขภาพเป็นหลกั และไดรั้บรู้จกั

ผลิตภณัฑ์โดยจากทางส่ือโฆษณา บริโภคผลิตภณัฑ์ยี่ห้อแบรนด์มากท่ีสุด ส่วนใหญ่นิยมซ้ือจาก

พนักงานขายสินคา้โดยตรง และบริโภคโดยใช้ระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปีในการบริโภคอย่างต่อเน่ือง 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ชอบในส่วนของดา้นการส่งเสริมการขายเม่ือมีการลดราคาก็จะมีการซ้ือเพิ่มมากข้ึน 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร

ในภาพรวมให้ความส าคญัมากท่ีสุดในส่วนของทางด้านปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ในส่วน

ทางดา้นจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมาก ตามล าดบั 

สรุปภาพรวมของปัจจัยทั้ ง 4 ทางการตลาดได้ถือว่า มีอิทธิพลต่อผู ้บริโภคในการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

กรีติ พรมตะ๊ พิพฒัน์ เขาทอง (2556) ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ

ระหวา่ง 21-30 ปี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่ไม่มีบุตร จ านวนสมาชิกในครอบครัวมากกวา่ 3 คน ระดบั

การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดม้ากกวา่ 15,000 บาทไม่มีรายไดเ้สริม

ต่อเดือน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อผูบ้ริโภคมากท่ีสุดคือ ดา้นในการท่ีจะสร้างและ

น าเสนอในส่วนของลกัษณะทางกายภาพ รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและสถานท่ีตั้ง และดา้นการส่งเสริมการตลาด พฤติกรรมการ

บริโภคพบว่าส่วนใหญ่รับประทานอาหารนอกบา้น 1-2 คร้ังต่อเดือน เหตุผลท่ีมาใชบ้ริการคืออยาก

รับประทานอาหารญ่ีปุ่น โดยมากับสมาชิกในครอบครัว ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจส่วนใหญ่คือ

สมาชิกในครอบครัว มาใชบ้ริการร้านซากุระ ซูชิ เพราะสินคา้มีรสชาติอร่อย มาใชบ้ริการอยูร่ะหวา่ง  

18.01  น. เวลาท่ีใชบ้ริการอยูร่ะหวา่ง 1-1.30 ซม. มาใชบ้ริการร้านซากุระ ซูชิ 1 คร้ังต่อเดือนค่าใชจ่้าย

อยูร่ะหวา่ง 301-600 บาท 

ธนาวฒิุ โรจนรุ่งทวี (2548) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคไอศกรีมระดบัการของผูบ้ริโภค

ในเขต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคไอศกรีมระดบักลางของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่

แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นผลิตภณัฑ์ในเร่ืองของการเลือกรับประทานไอศกรีมรสชาติใหม่ ความชอบใน

การทานไอศกรีม รสชาติสตอเบอร์ร่ี และดา้นราคาในเร่ืองของ ราคาไอศกรีมแท่ง อาคาไอศกรีมถว้ย 

มีความแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล

ต่อการบริโภคไอศกรีมระดบักลางของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ในส่วน
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ของทางด้านผลิตภณัฑ์ ในเร่ืองของตราสินคา้หรือยี่ห้อ ดา้นราคา เร่ืองของปริมาณเม่ือไปเทียบกบั

ราคาของไอศกรีมแท่ง ถว้ย ป้ายแสดงราคาของไอศกรีมและทางดา้นการจดัจ าหน่ายในเร่ืองของ การ

จดัวางตูแ้ช่ไอศกรีม มีความแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีมีระดบัของการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมี

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคไอศกรีมระดบักลางของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ยกเวน้ดา้นผลิตภณัฑ์ ในเร่ืองของ ตราสินคา้หรือยีห่้อ ดา้นราคา ในเร่ืองของปริมาณ 

เม่ือเทียบกบัราคาของไอศกรีม ราคาแบบถว้ย ป้ายแสดงราคาของไอศกรีม  และดา้นการจดัจ าหน่าย 

ในเร่ืองของแหล่งหรือสถานท่ีซ้ือไอศกรีม การจดัวางตูแ้ช่ไอศกรีมแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีมี

รายไดแ้ตกต่างกนัมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคไอศกรีมระดบักลางของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนัยกเวน้ในส่วนของทางดา้นผลิตภณัฑ์ ในเร่ืองของ

ไอศกรีมรสชาติใหม่ ดา้นราคาในเร่ืองของ ปริมาณเม่ือเทียบกบัราคาของไอศกรีม ราคาไอศกรีมแท่ง 

ราคาไอศกรีมถว้ย ดา้นการจดัจ าหน่าย ในเร่ืองของการจดัวางตูแ้ช่ไอศกรีม และการส่งเสริมการตลาด

ในเร่ืองของ การสะสมไมไ้อศกรีมหรือสต๊ิกเกอร์เพื่อแลกของรางวลัมีความแตกต่างกนั 

วลัยรัตน์ วิพุฑฒิกุลวาทย์ (2550) ทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคไอศกรีม

ซอฟทเ์สิร์ฟร้านเคเอฟซีในจงัหวดัสระบุรี ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ25-22 

ปี การศึกษา ปวส. อาชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 2,000-7,599 บาท ผูบ้ริโภค

มีทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมของไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟร้านเคเอฟซีอยู่ใน

ระดบักลาง และเม่ือการพิจารณาท่ีเป็นรายดา้นนั้นไดพ้บวา่ผูบ้ริโภคมีทศันคติในดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด อยู่ในระดบัดี คือ ดา้นราคา รองลงมาคือ ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการ ดา้นช่องทางการ

จดัจ าหน่าย ด้านส่งเสริมทางการตลาด และผูบ้ริโภคมีทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดของ

ไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟร้านเคเอฟซี อยู่ในระดบัปานกลาง คือ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายในร้าน 

และในส่วนของทางดา้นผลิตภณัฑ ์และผูบ้ริโภครับประทานไอศกรีมเฉล่ียประมาณ 2 คร้ัง/เดือน 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
ไอศกรีมในจงัหวดัปทุมธานี โดยมีวธีิดงัน้ี 

3.1   ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3   การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4   วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง  
 3.1.1  ประชำกร  (Population) 
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูท่ี้รับประทานไอศกรีมในเขตปทุมธานี  

 3.1.2  กลุ่มตัวอย่ำง  (Sample) 

 ขนาดกลุ่มตวัอย่าง (Sample Size) ท่ีใช้ในคร้ังน้ีประชากรมีจ านวนท่ีไม่แน่นอน ซ่ึงสามารถ
ค านวณโดย  กลัยา  วานิชยบ์ญัชา (2546, น.26)  ใชสู้ตร ดงัน้ี   
 

n      =  
𝑍2

4𝑒2
 

โดยให ้ n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
Z = ค่าความเช่ือมัน่ท่ีก าหนดไว ้คือ 95% มีค่า เท่ากบั  1.96 
e = ค่าความคลาดเคล่ือนของค่าสัดส่วน (Error in portion case) โดยก าหนดให้เท่ากบั 0.05 
จากสูตร สามารถค านวณไดด้งัน้ี 

n      =  
(1.96)2

4(0.05)2
 

    
           n       =    384.16   หรือ  385 ตวัอยา่ง 



35 

จากผลการค านวณ พบวา่ ขนาดกลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ีมีจ  านวน 385 ตวัอยา่ง และเพื่อความ
สะดวกในการประเมินผล และป้องกนัความผิดพลาดจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  400  ตวัอยา่ง ซ่ึงถือ
วา่ผา่นเกณฑต์ามท่ีเง่ือนไขก าหนด 

3.1.3 กำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง (Sampling) 
1. การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะแจกแบบสอบถามให้แก่

ผูบ้ริโภค ไอศกรีม ในเขตปทุมธานี 
2. การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให้แก่

ผูบ้ริโภคไอศกรีม ในเขตปทุมธานี 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
3.2.1 เคร่ืองมือวจัิย  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยใช้เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอย่าง 

ซ่ึงสร้างข้ึนโดยการรวบรวมขอ้มูลจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีลกัษณะกลุ่มตวัอย่างใกลเ้คียงกนั โดย

เน้ือหาในแบบสอบถามแบ่งได ้ ดงัน้ี 

ส่วนที ่1  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ของผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ขอ้ 

   ขอ้ 1 เพศ มีค าตอบ 2 ทางเลือก (Two-way question หรือ Dichotomous) ใช้ระดบัการวดั

ขอ้มูลแบบนามบญัญติั (Nominal Scale) ไดแ้ก่เพศชาย และเพศหญิง 

   ขอ้ 2 อายุ มีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice Question) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบ

เรียงล าดบั (Ordinal Scale) 

   ขอ้ 3 ระดบัการศึกษา จะมีค าตอบหลายค าตอบ (Multiple Choice Question) ใช้การวดั

ขอ้มูลแบบเรียงล าดบั(Ordinal Scale) 

   ขอ้ 4 อาชีพ มีค าตอบหลายค าตอบ (Multiple Choice Question) ใช้ระดับการวดัข้อมูล

แบบนามบญัญติั (Nominal Scale)  

   ข้อ 5 รายได้ มีค  าตอบหลายค าตอบ (Multiple Choice Question) ใช้การวดัข้อมูลแบบ

เรียงล าดบั (Ordinal Scale) 

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

ไอศกรีม ซ่ึงแบ่งได ้4 ดา้น ไดแ้ก่  
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ขอ้ 1 ดา้นผลิตภณัฑ ์

 ขอ้ 2 ดา้นราคา 

 ขอ้ 3 ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย 

 ขอ้ 4  ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

มีลักษณะค าถามทางด้านปลายปิด (Close-ended Question) ใช้ระดับการวดัข้อมูลแบบ

อนัตรภาคชั้น (Interval Scale) ลกัษณะของค าตอบจะใชม้าตรวดัไลเคิร์ต (Likert Scale) ประมาณค่า 5  

ระดบัโดยมีหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ค าตอบ 5 ระดบั คือ 

ระดบั  5   คะแนน  หมายถึง  ส าคญัมากท่ีสุด 

ระดบั  4    คะแนน  หมายถึง  ส าคญัมาก 

ระดบั  3   คะแนน  หมายถึง  ส าคญัปานกลาง 

ระดบั  2    คะแนน  หมายถึง  ส าคญันอ้ย 

ระดบั  1    คะแนน  หมายถึง  ส าคญันอ้ยท่ีสุด 

การวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scaleเป็นการวดัแบบมาตรส่วน ประมาณค่าของ

ลิเคิร์ท (Likert Scale)โดยใชสู้ตรค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้น (พิมพา หิรัญกิตติ, 2552) ดงัน้ี 

 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =           ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด - ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด 

     จ านวนชั้น 

         =  5   -   1  

       5 

=    0.8 

 

แสดงเกณฑ์   การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย   ในแบบสอบถาม   ดงัน้ี 

คะแนน เฉล่ีย   ระหวา่ง  4.21  -  5.00 หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 

คะแนน เฉล่ีย   ระหวา่ง  3.41  -  4.20 หมายถึง  ระดบัมาก 

คะแนน เฉล่ีย     ระหวา่ง  2.61  -  3.40 หมายถึง  ระดบัปานกลาง 

คะแนน เฉล่ีย    ระหวา่ง  1.81  -  2.60 หมายถึง  ระดบันอ้ย 

คะแนน เฉล่ีย   ระหวา่ง  1.00  -  1.80 หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ส่วนที่ 3   ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัขอ้งของการตดัสินใจซ้ือไอศกรีม โดยแบ่งออกเป็น 6 ขอ้ ไดแ้ก่ 

ยีห่้อท่ีเลือกซ้ือ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือในแต่ละคร้ัง ความถ่ีท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ ปริมาณในการซ้ือ ประเภทของ

ผลิตภณัฑ์ โอกาสในการเลือกซ้ือ เป็นค าถามท่ีจะสามารถเลือกไดเ้พียงค าตอบเดียว ใช้ระดบัการวดั

ขอ้มูลแบบนามบญัญติั (Nominal Scale) 

 

3.3 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
แหล่งขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือขอ้มูลท่ีได้มาจากการส ารวจ โดยแจกแบบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บเพื่อท่ีจะรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นผูรั้บประทานไอศกรีมใน

เขตปทุมธานี จ านวน 400 ชุด 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้เก็บรวบรวมขอ้มูล

ทฤษฏีจากหนงัสือ และวรรณกรรม ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

3.4 วธิกีำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ศึกษาและรวบรวมเก็บขอ้มูลได้มาจากแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกตอ้งและความ

สมบูรณ์ของขอ้มูล น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดแ้ละท าการประมวลผลของขอ้มูลท่ีไดม้านั้นโดยจะ

ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์มีดงัน้ี  

1. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics)  

ส่วนที่ 1  วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีรับประทาน

ไอศกรีม สถิติท่ีใช ้คือ ค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที ่2  วเิคราะห์ขอ้มูลในดา้นของระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือไอศกรีมในจงัหวดัปทุมธานี สถิติท่ีใช ้คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงแบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที ่3  วเิคราะห์ขอ้มูลดา้นของการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมในจงัหวดัปทุมธานี สถิติท่ีใชคื้อ

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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2. สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Analysis)  

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย (Indepent Sample t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

(One - way ANOVA) และหาค่าความแตกต่างทดสอบค่าเฉล่ียแบบใช้การจับคู่พหุคูณ (Multiple 

Comparison) โดยใชว้ธีิเซฟเฟ่ (Scheffe) และทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ย Chi-Square 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ 
 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑไ์อศกรีมของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี โดยไดท้  าการศึกษาถึงปัจจยัส่วนของผูบ้ริโภค 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสินใจเลือกซ้ือไอศกรีมของผูบ้ริโภค 

ผูศึ้กษาได้เก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม จ านวน 400 ตัวอย่าง ซ่ึงสามารถน า

แบบสอบถามท่ีตอบแบบสมบูรณ์มาวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ  100 น าขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของ

ผูบ้ริโภค ขอ้มูลดา้นปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และขอ้มูลทางดา้นการตดัสินใจซ้ือไอศกรีม

มาวิเคราะห์อตัราส่วนค่าร้อยละ (Percentage) ค านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  โดยจะประเมินระดับจากค่าเฉล่ีย วิเคราะห์ความแตกต่างจากค่าเฉล่ีย และ

วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค กบัการตดัสินใจซ้ือไอศกรีม 

และปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด กบั การตดัสินใจซ้ือไอศกรีม โดยมีการน าเสนอผล

การศึกษาตามตารางบรรยาย และอกัษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี

สัญลกัษณ์ทางสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  N แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  �̅� แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 

  SD แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

𝑥2 แทน ค่าสถิติไคสแควร์   

  F แทน ค่าสถิติความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ F-Distribution 

  Sig. แทน นยัส าคญัทางสถิติ (Significant) 

* แทน ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

4.1 การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนที ่1  ลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค 

ตอนที ่2  ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
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ตอนที ่3 พฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีม 

ตอนที ่4  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 

4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที ่4.1  แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ 

เพศ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน(คน)  ร้อยละ   

ชาย 106  27   

หญิง 249  73   

รวม 400  100   

จากตารางท่ี 4.1  พบวา่ แสดงขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัเพศ

ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง 294 คน  คิดเป็นร้อยละ 73 และเพศชาย 106 คน 

คิดเป็นร้อยละ 27 โดยผูต้อบแบบสอบถามในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รองลงมาคือเพศชาย 

 

ตารางที ่4.2  แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอาย ุ

อายุ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

18-22 ปี  72  18  

23-27 ปี 76  19  

28-32 ปี  103   25  

33-37 ปี  68   17  

38 ปีข้ึนไป  81   20  

รวม  400   100  

จากตารางท่ี 4.2  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี  แสดงขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของ

ผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัอายุของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า อายุของผูต้อบแบบสอบถามอายุ  18ห  ไม่
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เกิน  22  ปีมีจ  านวน 72 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.0  และเพศชาย 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26 โดยผูต้อบ

แบบสอบถามในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รองลงมาคือเพศชาย  ตามล าดบั 

 

ตารางที ่4.3 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 75 18.8 
ปริญญาตรี 254 63.5 
สูงกวา่ปริญญาตรี  71 17.8 

รวม 400 100 
จากตารางท่ี  4.3 แสดงข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับระดับ

การศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี

จ านวน 75 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.8 ระดบัปริญญาตรีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 และระดบั

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี รองลงมาคือระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 

ตามล าดบั 

 

ตารางที ่4.4 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ขา้ราชการ 113 28.2 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 5 1.3 
พนกังานบริษทัเอกชน 189 47.3 
ธุรกิจส่วนตวั 21 5.3 
นกัเรียน/นกัศึกษา 70 17.5 
อ่ืน 2 0.5 

รวม 400 100 
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จากตารางท่ี 4.4  แสดงขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัอาชีพของ

กลุ่มตวัอยา่ง พบวา่อาชีพ ขา้ราชการ จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 พนกังานรัฐวสิาหกิจ จ านวน  

5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 พนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 ธุรกิจส่วนตวั 

จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และอาชีพอ่ืน 

จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 โดยผูท่ี้ตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน รองลงมาคือ นกัศึกษา ขา้ราชการ  นกัเรียน/นกัศึกษา  ธุรกิจส่วนตวั พนกังาน

รัฐวสิาหกิจ และอ่ืน ตามล าดบั 

 

ตารางที ่4.5  แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ระดับรายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 10,000 บาท  72 18.0 
10,001 – 15,000 บาท 67 16.8 
15,001 – 20,000 บาท 65 16.3 
20,001 – 25,000 บาท 65 16.3 
มากกวา่ 25,000 บาทข้ึนไป 131 32.8 

รวม 400 100 
จากตารางท่ี 4.5 แสดงขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัรายได้

ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000 บาท จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 รายได้เฉล่ียต่อเดือน   

10,001-20,000 บาทจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ  16.3 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000-25,000 บาท 

จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาทข้ึนไป จ านวน 131 คน 

คิดเป็นร้อยละ 32.8 โดยผูท่ี้ตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 

25,000 บาทข้ึนไป รองลงมาคือมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    

10,001-15,000 บาท ตามล าดบัคือ อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 

และอาชีพธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ  จ  านวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.5 ตามล าดบั 
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 ส่วนที ่2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 

ตารางที ่4.6  แสดงจ านวนค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตาม

        ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ 

ด้านผลติภัณฑ์ ค่าเฉลีย่ SD แปลผล อนัดับ 
ตราสินคา้มีช่ือเสียง 4.44 0.501 มากท่ีสุด 3 
มีหลากหลายรสชาติใหเ้ลือก 4.55 0.560 มากท่ีสุด 1 
สีสันของบรรจุภณัฑมี์ความน่า
ดึงดูด 

4.36 0.622 มากท่ีสุด 4 

สีสันของไอศกรีม 4.32 0.620 มากท่ีสุด 6 
ขนาดของไอศกรีม 4.25 0.654 มากท่ีสุด 7 
ไอศกรีมมีรูปแบบท่ีสวยงาม สีสัน
น่ารับประทาน 

4.33 0.633 มากท่ีสุด 5 

ไอศกรีมมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
สะอาด ปลอดภยั 

4.46 0.644 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.39 0.313 มากท่ีสุด  
จากตารางท่ี 4.6  โดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

ในดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด   ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39  และเม่ือพิจารณา

ในแต่ละขอ้ของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเห็น

ดว้ยกบัสินคา้มีหลากหลายรสชาติใหเ้ลือก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55 รองลงมาคือไอศกรีมมีคุณภาพ ได้

มาตรฐาน สะอาด ปลอดภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 ตราสินคา้มีช่ือเสียง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 สีสันของ

บรรจุภณัฑมี์ความน่าดึงดูด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 ไอศกรีมมีรูปแบบท่ีสวยงาม สีสันน่ารับประทาน มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 สีสันของไอศกรีม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 และ ขนาดของไอศกรีม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.25 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4. 7 แสดงจ านวนค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตาม

        ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา  

ด้านราคา ค่าเฉลีย่ SD แปลผล อนัดับ 
ราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณ 4.15 0.908 มาก 2 
ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.27 0.915 มากท่ีสุด 1 
มีการติดป้ายราคาท่ีชดัเจน 4.11 1.008 มาก 3 

รวม 4.18 0.715 มาก  
จากตารางท่ี 4.7 โดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

ในด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก   ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.18 และเม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ของ

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในดา้นราคา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบัราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 รองลงมาคือราคามีความเหมาะสม

กบัปริมาณ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 และมีการติดป้ายราคาท่ีชดัเจน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 ตามล าดบั 

 

ตารางที ่4.8 แสดงจ านวนค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตาม

       ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ค่าเฉลีย่ SD แปลผล อนัดับ 
หาซ้ือไดง่้าย 3.93 1.007 มาก 2 
จดัวา่งสินคา้ใหมี้ความสะดุดตาหาไดง่้าย 3.71 1.003 มาก 3 
ร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายมีเพียงพอกบัความ
ตอ้งการซ้ือ 

3.59 1.127 มาก 4 

มีช่องทางการซ้ือท่ีหลากหลาย 3.99 0.950 มาก 1 
รวม 3.80 0.728 มาก  

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า โดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีปัจจยัด้านส่วนประสมทาง

การตลาดในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 และเม่ือ

พิจารณาในแต่ละขอ้ของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามเห็นดว้ยกบัมีช่องทางการซ้ือท่ีหลากหลาย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 รองลงมาคือร้านคา้

ท่ีจ  าหน่ายมีเพียงพอกบัความตอ้งการซ้ือ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 จดัวา่งสินคา้ให้มีความสะดุดตาและ
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หาไดง่้าย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 และ ร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายมีเพียงพอกบัความตอ้งการซ้ือ  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.59 ตามล าดบั 

 

ตารางที ่4.9  แสดงจ านวนค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม

         ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลีย่ SD แปลผล อนัดับ 
มีการแจกสินคา้ตวัอยา่งใหลู้กคา้ 3.84 0.993 มาก 3 
มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ        3.99      0.860 มาก 1 
มีการจดัโปรโมชัน่ลดราคาสินคา้ 3.84 1.007 มาก 4 
มีป้ายโฆษณาติดหนา้ร้านท่ีจ าหน่าย 3.92 0.951 มาก 2 
มีการแจกของสมนาคุณ 3.68 1.023 มาก 6 
การจดัโปรโมชัน่ในช่วงเทศกาล 3.74 1.054 มาก 5 
แจกคูปองส่วนลด 3.60 1.072 มาก 7 
การจดัโปรโมชัน่ประจ าเดือน 3.39 1.130 ปานกลาง 9 
มีสิทธิพิเศษส าหรับลูกคา้สมาชิก 3.55 1.073 มาก 8 

รวม 3.73 0.611 มาก  
จากตารางท่ี 4.9 พบว่า กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มี

เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการ คือ มีทิวทศัน์ บรรยากาศสวยงาม  จ านวน 166  คน  คิดเป็นร้อยละ 41.5 

มากท่ีสุด รองลงมา คือ มีความเหมาะสมของราคา  จ  านวน 66  คน  คิดเป็นร้อยละ 16.5  และมีการ

เดินทางสะดวก  จ านวน 59  คน  คิดเป็นร้อยละ 14.8  ตามล าดบั  โดยนกัท่องเท่ียวชาวยโุรป  มีเหตุผล

ในการเลือกใช้บริการ  คือ  มีทิวทศัน์ บรรยากาศสวยงาม  จ านวน 91 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.5 มาก

ท่ีสุด รองลงมา คือ มีความเหมาะสมของราคา  จ  านวน 32 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.0  และมีการเดินทาง

สะดวก  จ านวน 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.5 ตามล าดบั  โดยนกัท่องเท่ียวชาวเอเชีย มีเหตุผลในการ

เลือกใช้บริการ คือ มีทิวทศัน์ บรรยากาศสวยงาม  จ านวน 75  คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 มากท่ีสุด 

รองลงมาคือ มีความเหมาะสมของราคา จ านวน 34 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.0 มีการเดินทางสะดวก และ

ใกลส้ถานท่ีท่องเท่ียว จ านวน 28  คน  คิดเป็นร้อยละ 14.0   ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.10  แสดงการวเิคราะห์ผลสรุปปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลีย่ SD แปลผล อนัดับ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.39 0.313 มากท่ีสุด 1 
ดา้นราคา 4.18 0.715 มาก 2 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.80 0.728 มาก 3 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.73 0.611 มาก 4 

รวม 4.00 0.369 มาก  
จากตารางท่ี 4.10 โดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

ในดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 และเม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ของปัจจยั

ดา้นส่วนประสมทางการตลาดในดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบั

ดา้นผลิตภณัฑ์ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 รองลงมาคือดา้นราคา ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 ดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่าย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 และ ด้านการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 

ตามล าดบั 

 ส่วนที ่3 การตัดสินใจซ้ือไอศกรีม 

 

ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวน และร้อยละของการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมในตราสินคา้ท่ีเลือกซ้ือของกลุ่ม  

          ตวัอยา่ง 

ตราสินค้าทีเ่ลอืกซ้ือ จ านวน (คน) ร้อยละ 

Walls  175 43.8 
Haagen-Dazs 37 9.3 
Swensen’s 98 24.5 
BUDS 18 4.5 
Nestle 36 9.0 
Cremo  31 7.8 
Glio  5 1.3 

รวม 400 100 
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จากตารางท่ี 4.11 แสดงขอ้มูลตราสินคา้ท่ีเลือกซ้ือของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ตราสินคา้ Walls  

มีจ านวน  175  คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 Haagen-Dazs มีจ านวน 37  คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 Swensen’s 

มีจ านวน 98  คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 BUDS มีจ านวน 18  คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 Nestle มีจ านวน 36  

คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 Cremo  มีจ านวน 31  คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 Glio มีจ านวน 5  คิดเป็นร้อยละ 1.3 

โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือตราสินคา้  Walls รองลงมาคือ  Swensen’s  และ Haagen-

Dazs ตามล าดบัท่ีสุด  รองลงมา คือ ใช้ระยะเวลา 4-6 วนั  จ านวน 50  คน  คิดเป็นร้อย 2.5 และ ใช้

ระยะเวลา  6-8 วนั จ านวน  22  คน  คิดเป็นร้อยละ  11.0 ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวน และร้อยละของการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมในการโดยเฉล่ียก่ีคร้ังต่อเดือน   

          ของกลุ่มตวัอยา่ง 

จ านวนเฉลีย่ในการรับประทาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 คร้ัง 96 24.0 
2 คร้ัง 119 29.8 
3 คร้ัง 90 22.5 
4 คร้ังข้ึนไป 95 23.8 

รวม 400 100 
จากตารางท่ี 4.12  แสดงขอ้มูลจ านวนเฉล่ียในการรับประทานไอศกรีมของกลุ่มตวัอย่าง

พบวา่ จ  านวนเฉล่ียในการรับประทานไอศกรีม 1  คร้ัง มีจ  านวน 96   คน คิดเป็นร้อยละ 24.0  2 คร้ัง มี

จ านวน 119  คน  คิดเป็นร้อยละ 29.8  3  คร้ัง มีจ  านวน 90  คน คิดเป็นร้อยละ 22.5   4 คร้ังข้ึนไป  มี

จ านวน 95  คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือไอศกรีมในการโดย

เฉล่ียก่ีคร้ังต่อเดือน 2  คร้ัง  รองลงมาคือ 1  คร้ัง  และ 4 คร้ังข้ึนไป  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวน และร้อยละของการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมเฉล่ียคร้ังละเท่าไหร่ของกลุ่ม

          ตวัอยา่ง 

ราคาทีซ้ื่อไอศกรีมโดยเฉลี่ย จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 20 บาท/ คร้ัง 140 35.0 
21 - 50 บาท/คร้ัง 151 37.8 
51 - 100 บาท/คร้ัง  81 20.3 
101 – 150 บาท/คร้ัง 18 4.5 
มากกวา่ 150 บาท/คร้ัง 10 2.5 

รวม 400 100 
จากตารางท่ี 4.13 แสดงขอ้มูลจ านวนเฉล่ียในการรับประทานไอศกรีมของกลุ่มตวัอย่าง

พบวา่ ราคาท่ีซ้ือไอศกรีมโดยเฉล่ีย ไม่เกิน 20  บาท/ คร้ัง  มีจ  านวน 140   คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 ราคา 

21-50 บาท/คร้ัง มีจ  านวน 151   คน คิดเป็นร้อยละ  37.8 ราคา 51-100 บาท/คร้ัง มีจ  านวน 81   คน คิด

เป็นร้อยละ  20.3 ราคา 101-150 บาท/คร้ัง มีจ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ราคามากกวา่ 150  บาท/

คร้ัง มีจ  านวน 10  คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือไอศกรีมโดยเฉล่ียราคา 

21-50 บาท/คร้ัง รองลงมาคือราคาไม่เกิน 20 บาท/ คร้ัง  และ ราคา 51-100 บาท/คร้ัง ตามล าดบั 

 

ตารางที ่4.14 แสดงจ านวน และร้อยละของการตดัสินใจซ้ือประเภทไอศกรีมของกลุ่มตวัอยา่ง 

ประเภทไอศกรีม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไอศกรีมนม 166 41.5 
ไอศกรีมหวานเยน็ 54 13.5 
ไอศกรีมเชอร์เบท 63 15.8 
ไอศกรีมโยเกิร์ต 42 10.5 
ไอศกรีมกะทิ 54 16.0 
ไอศกรีมพร่องไขมนั(Low Fat) 11 2.8 
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............... 0 0 

รวม 400 100 



49 

จากตารางท่ี 4.14 แสดงขอ้มูลของการตดัสินใจซ้ือประเภทไอศกรีมของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ 

ราคาท่ีซ้ือประเภทของไอศกรีมโดยเฉล่ีย ไอศกรีมนม มีจ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 ไอศกรีม

หวานเยน็  มีจ  านวน  54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ไอศกรีมเชอร์เบท มีจ านวน 63  คน คิดเป็นร้อยละ 

15.8 ไอศกรีมโยเกิร์ต มีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ไอศกรีมกะทิ  มีจ  านวน 54  คน คิดเป็น 

ร้อยละ 16.0 ไอศกรีมพร่องไขมัน (Low Fat) มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 โดยผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือไอศกรีมประเภทไอศกรีมนม รองลงมาคือไอศกรีมเชอร์เบทและ 

ไอศกรีมกะทิ ตามล าดบั 

 

ตารางที ่4.15 แสดงจ านวน และร้อยละของการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมรสเด่ียวของกลุ่มตวัอยา่ง 

ไอศกรีมรสเดี่ยว จ านวน (คน) ร้อยละ 

วนิลา 72 18.0 
ชาเขียว 46 11.5 
กาแฟ 15 3.8 
มะนาว 53 13.3 
ช็อคโกแลต 116 29.0 
ราสเบอร่ี 7 1.8 
นม 19 4.8 
มิ้นท ์ 1 0.3 
ส้ม 30 7.5 
สตรอเบอร่ี 25 6.3 
กะทิสด 6 1.5 
ทุเรียน 1 0.3 
ชาไทย 6 1.5 
มะพร้าว 3 0.8 
อ่ืนๆ……… 0 0 

รวม 400 100 
จากตารางท่ี 14.5 แสดงขอ้มูลของการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมรสเด่ียวของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ 

ท่ีซ้ือไอศกรีมรสเด่ียวโดยเฉล่ีย วนิลา มีจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 รสชาเขียว มีจ านวน 46  คน 
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คิดเป็นร้อยละ 11.5 รสกาแฟ มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 รสมะนาวมีจ านวน 53  คน คิดเป็น

ร้อยละ 13.3  รสช็อคโกแลตมีจ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 รสราสเบอร่ีมีจ านวน 7 คน คิดเป็น

ร้อยละ 1.8 รสนม มีจ านวน 19  คน คิดเป็นร้อยละ 4.8  รสมิ้นท ์มีจ านวน 1  คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 รส

ส้มมีจ านวน 30  คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 รสสตรอเบอร่ี มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 รสกะทิสดมี

จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 รสทุเรียน มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 รสชาไทย มีจ านวน 6  

คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 รสมะพร้าว มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เลือกซ้ือไอศกรีมรสเด่ียวรสช็อคโกแลต เฉล่ียรองลงมาคือ รสวนิลา  และรสมะนาว  ตามล าดบั 

 

ตารางที ่4.16 แสดงจ านวน และร้อยละของการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมรสผสมของกลุ่มตวัอยา่ง 

ประเภทไอศกรีม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ช็อคโกแลตชิพ 86 21.5 
คุกก้ีแอนดค์รีม 47 11.8 
รัมเรซ่ิน 41 10.3 
ช็อคโกแลต มิ้น 36 9.0 
ช็อคโกแลตชิพ 169 42.3 
ทิรามิสุ 20 5.0 
อ่ืนๆ….. 1 0.3 

รวม 400 100 
จากตารางท่ี 4.16  พบว่า กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เดินทางโดยใช้รถ

ส่วนตวั จ านวน 131 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.8 มากท่ีสุด รองลงมา คือใช้รถประจ าทาง จ านวน 95 คน  

คิดเป็นร้อยละ 23.8 และเดินทางโดยใช้รถเช่า จ  านวน 79  คน  คิดเป็นร้อยละ 19.8  ตามล าดบั โดย

นกัท่องเท่ียวชาวยโุรปจะเดินทางโดยใชร้ถเช่า จ  านวน 67 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.5 มากท่ีสุด รองลงมา 

คือใชร้ถประจ าทาง จ านวน 45 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.25 โดยนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียจะเดินทางโดยใช้

รถส่วนตวั จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0  มากท่ีสุด รองลงมา คือใช้รถประจ าทาง จ านวน           

50   คน  คิดเป็นร้อยละ 25.0 

 



51 

ตารางที่ 4.17  แสดงจ านวน และร้อยละของการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมในช่วงเวลาท่ีเลือกรับประทาน

           ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ช่วงเวลาทีเ่ลอืกรับประทาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

เวลา 10.00 – 13.00 น.  83 20.8 
เวลา 13.01 – 16.00 น. 183 45.8 
เวลา 16.01 – 19.00 น. 91 22.8 
เวลา 19.01 – 22.00 น. 43 10.8 

รวม 400 100 
จากตารางท่ี 4.17 แสดงขอ้มูลของการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมในช่วงเวลาท่ีเลือกรับประทาน 

ของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ช่วงเวลาท่ีเลือกรับประทานซ้ือไอศกรีมโดยเฉล่ียเวลา 10.00-13.00 น.มีจ านวน 

83  คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 เวลา 13.01-16.00 น. มีจ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 เวลา 16.01-

19.00 น.มีจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 เวลา 19.01-22.00 น.มีจ านวน 43   คน คิดเป็นร้อยละ 

10.8โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือไอศกรีมช่วงเวลาเวลา 13.01-16.00 น. เฉล่ียรองลงมา

คือ เวลา 16.01-19.00 น.และ เวลา 10.00-13.00 น. ตามล าดบั 

 

ตารางที ่4.18  แสดงจ านวน และร้อยละของการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมโอกาสท่ีจะรับประทานของกลุ่ม

           ตวัอยา่ง 

โอกาสทีจ่ะรับประทานไอศกรีม จ านวน (คน) ร้อยละ 

รับประทานปกติ โดยไม่มีโอกาสพิเศษ 241 60.3 
เล้ียงสังสรรคใ์นเทศกาลต่างๆ 32 8.0 
ในช่วงเวลาวา่ง  80 20.0 
รับประทานหลงัอาหาร 46 11.5 
อ่ืนๆ…… 1 0.3 

รวม 400 100 
จากตารางท่ี 4.18 แสดงขอ้มูลของการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมโอกาสท่ีจะรับประทานของ

กลุ่มตวัอยา่งพบวา่ โอกาสท่ีจะรับประทานไอศกรีม รับประทานปกติ โดยไม่มีโอกาสพิเศษ โดยเฉล่ีย

มีจ านวน 241  คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 เล้ียงสังสรรคใ์นเทศกาลอ่ืน โดยเฉล่ียมีจ านวน 32  คน คิดเป็น
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ร้อยละ 8.0 ในช่วงเวลาว่าง  โดยเฉล่ียมีจ านวน 80  คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 รับประทานหลงัอาหาร  

โดยเฉล่ียมีจ านวน  46  คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือไอศกรีม

โดยรับประทานปกติ โดยไม่มีโอกาสพิเศษ เฉล่ียรองลงมาคือ  ในช่วงเวลาวา่ง และรับประทานหลงั

อาหาร ตามล าดบั 

 

ตารางที ่4.19  แสดงจ านวน และร้อยละของการตดัสินใจซ้ือประเภทไอศกรีมในสถานท่ีท่ีรับประทาน

          ของกลุ่มตวัอยา่ง  

สถานทีท่ี่รับประทาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ท่ีบา้น 196 49.0 
ท่ีท างาน 35 8.8 
ท่ีร้านคา้ 168 42.0 
อ่ืนๆ…. 1 0.3 

รวม 400 100 
จากตารางท่ี 4.19 แสดงขอ้มูลของการตดัสินใจซ้ือประเภทไอศกรีมสถานท่ีท่ีรับประทานข

องกลุ่มตวัอยา่งพบว่า สถานท่ีท่ีรับประทานท่ีบา้น โดยเฉล่ียมีจ านวน 196  คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 ท่ี

ท างานมีจ านวน 35  คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 ท่ีร้านคา้ มีจ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 โดยผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกรับประทานไอศกรีมท่ีบา้น เฉล่ียรองลงมาคือท่ีร้านคา้และท่ีท างาน

ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.20 แสดงจ านวน และร้อยละของการตดัสินใจซ้ือไอศกรีม ใครมีอิทธิพลของการตดัสินใจ

         เลือกรับประทานของกลุ่มตวัอยา่ง  

อทิธิพลของการเลอืกรับประทาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

สมาชิกในครอบครัว 100 25.0 
แฟน 11 2.8 
เพื่อน 24 6.0 
ตวัเอง 264 66.0 
อ่ืนๆ….. 1 0.3 

รวม 400 100 
จากตารางท่ี 4.20 แสดงขอ้มูลของการตดัสินใจซ้ือประเภทไอศกรีมของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ 

อิทธิพลของการตดัสินใจเลือกรับประทานไอศกรีมคือสมาชิกในครอบครัว โดยเฉล่ียมีจ านวน 100  

คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 แฟนโดยเฉล่ียมีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 เพื่อนโดยเฉล่ียมีจ านวน 24 

คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตวัเองโดยเฉล่ียมีจ านวน 264  คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 โดยเฉล่ียมีจ านวน  คน 

คิดเป็นร้อยละ โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนพบวา่ อิทธิพลของการตดัสินใจเลือกรับประทานไอศกรีม

คือตวัเอง เฉล่ียรองลงมาคือสมาชิกในครอบครัวและเพื่อน ตามล าดบั 

 ตอนที ่4  การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่  1  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมท่ีแตกต่างกนัการทดสอบสมมุติฐานโดยใชส้ถิติการวเิคราะห์ผลค่า t (Independent sample  

t-test) โดยระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ดงันั้นจะปฏิเสธสมมุติฐาน ก็ต่อเม่ือค่า Prob. มีค่ามากกวา่ 0.05 
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ตารางที ่4.21  เพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนั  

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 จากตารางท่ี 4.21 แสดงการทดสอบสมมุติฐาน เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์พบวา่  

 ค่า Sig. ของตราสินคา้ท่ีเลือกซ้ือ มีค่าเท่ากบั 0.056 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธ

สมมุติฐาน หมายความวา่เพศท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของความถ่ีในการรับประทานมีค่าเท่ากบั 0.424 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่เพศท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของราคาเฉล่ียในการซ้ือมีค่าเท่ากบั 0.029 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า  0.05 แสดงถึงการยอม

สมมุติฐาน หมายความวา่เพศท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของประเภทของไอศกรีมมีค่าเท่ากบั 0.026 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า  0.05 แสดงถึงการยอม

สมมุติฐาน หมายความวา่เพศท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของประเภทของไอศกรีมรสเด่ียวมีค่าเท่ากบั 0.135 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่เพศท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของประเภทของไอศกรีมรสผสมมีค่าเท่ากบั 0.905 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่เพศท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่างกนั 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือ
ไอศกรีม 

ชาย หญงิ 
t Sig. 

 �̅� SD �̅� SD 

ตราสินคา้ท่ีเลือกซ้ือ 2.77 1.304 2.46 1.835 1.916 0.056 
ความถ่ีในการรับประทาน 2.39 1.134 2.49 1.086 -0.800 0.424 
ราคาเฉล่ียในการซ้ือ 1.84 0.927 2.08 0.992 -2.191 0.029* 
ประเภทของไอศกรีม 2.25 1.512 2.65 1.631 -2.238 0.026* 
ประเภทของไอศกรีมรสเด่ียว 4.53 3.037 5.12 3.620 -1.498 0.135 
ประเภทของไอศกรีมรสผสม 3.54 1.747 3.56 1.741 -0.119 0.905 
ช่วงเวลาท่ีรับประทาน 2.08 0.957 2.29 0.875 -2.008 0.045* 
โอกาสท่ีรับประทาน 1.85 1.161 1.83 1.111 0.150 0.881 
สถานท่ีท่ีรับประทาน 1.97 0.941 1.92 0.966 0.459 0.646 
อิทธิพลในการเลือกรับประทาน 3.81 1.735 3.80 1.756 0.078 0.938 
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ค่า Sig. ของช่วงเวลาท่ีรับประทานมีค่าเท่ากบั 0.045 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า  0.05 แสดงถึงการยอม

สมมุติฐาน หมายความวา่เพศท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของโอกาสท่ีรับประทานมีค่าเท่ากบั 0.881 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธ

สมมุติฐาน หมายความวา่เพศท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของสถานท่ีท่ีรับประทานมีค่าเท่ากบั 0.646 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธ

สมมุติฐาน หมายความวา่เพศท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของอิทธิพลในการเลือกรับประทานมีค่าเท่ากบั 0.938 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดงถึง

การปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่เพศท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่าง

กนั 

สมมุติฐานที ่1.2 อายท่ีุแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4.22 อายท่ีุแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนั 

 

 

ANOVA 
พฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีม Sum of Squares             df    Mean Square F Sig. 

ตราสินคา้ท่ีเลือก
ซ้ือ 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

4.625 
1168.735 
1173.360 

4 
395 
399 

1.156 
2.959 
 

0.391 0.815 

ความถี่ในการ
รับประทาน 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

5.409 
475.951 
481.360 

4 
395 
399 

1.352 
1.205 

1.122 0.346 

ราคาเฉลี่ยในการ
ซ้ือ 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

4.917 
377.960 
382.878 

4 
395 
399 

1.229 
0.957 

1.285 0.275 

ประเภทของ
ไอศกรีม 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

49.733 
981.545 
1031.278 

4 
395 
399 

12.433 
2.485 
 

5.003 0.001* 

ประเภทของ
ไอศกรีมรสเด่ียว 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

87.046 
4765.391 
4852.438 

4 
395 
399 

21.762 
12.064 

1.804 0.127 
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ตารางที ่4.22 อายท่ีุแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนั (ต่อ) 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

จากตารางท่ี 4.22 แสดงการทดสอบสมมุติฐาน เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์พบวา่  

ค่า Sig. ของตราสินคา้ท่ีเลือกซ้ือ 0.815 มีค่าเท่ากบั ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธ

สมมุติฐาน หมายความวา่อายท่ีุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของความถ่ีในการรับประทานมีค่าเท่ากบั 0.346  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่อายท่ีุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของราคาเฉล่ียในการซ้ือมีค่าเท่ากับ 0.275  ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่อายท่ีุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของประเภทของไอศกรีมมีค่าเท่ากบั 0.001 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่  0.05 แสดงถึงการยอม

สมมุติฐาน หมายความวา่อายท่ีุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของประเภทของไอศกรีมรสเด่ียวมีค่าเท่ากบั 0.127 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดงถึง

การปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่อายุท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่าง

กนั 

ANOVA 
พฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีม Sum of Squares             df    Mean Square F Sig. 

ประเภทของ
ไอศกรีมรสผสม 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

8.183 
1200.607 
1208.790 

4 
395 
399 

2.046 
3.040 

0.673 0.611 

ช่วงเวลาท่ี
รับประทาน 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

4.219 
319.691 
323.910 

4 
395 
399 

1.055 
0.809 

1.303 0.268 

โอกาสท่ี
รับประทาน 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

6.826 
496.284 
503.110 

4 
395 
399 

1.707 
1.256 

1.358 0.248 

สถานท่ีท่ี
รับประทาน 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

6.299 
360.011 
366.310 

4 
395 
399 

1.575 
0.911 

1.728 0.143 

อิทธิพลในการ
เลือกรับประทาน 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

24.348 
1195.652 
1220.000 

4 
395 
399 

6.087 
3.0272.011 

2.011 0.092 
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ค่า Sig. ของประเภทของไอศกรีมรสผสมมีค่าเท่ากบั 0.611 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงถึง

การปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่อายุท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่าง

กนั 

ค่า Sig. ของช่วงเวลาท่ีรับประทานมีค่าเท่ากับ 0.268 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่อายท่ีุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของโอกาสท่ีรับประทานมีค่าเท่ากับ 0.248  ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่อายท่ีุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของสถานท่ีท่ีรับประทานมีค่าเท่ากับ  0.143 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่อายท่ีุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของอิทธิพลในการเลือกรับประทานมีค่าเท่ากบั 0.092  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดง

ถึงการปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความว่าอายุท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่

แตกต่างกนั 

ดังนั้ น จะต้องน าผลการวิเคราะห์ไปทดสอบด้วยวิธี เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 

Comparisons) โดยวิธีทดสอบ Least-Significant Difference (LSD) เพื่อดูวา่ค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งท่ีแตกต่าง

กนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 4.23 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมในขอ้ประเภท

         ของไอศกรีมเป็นรายคู่ จ  าแนกตามอาย ุ
อายุ  18-22 ปี 23-27 ปี 28-32 ปี 33-37 ปี 38 ปีข้ึนไป 

 �̅� 2.18 2.53 2.38 2.40 3.21 
18-22 ปี  2.18 - -0.346 

(0.183) 
-0.198 
(0.414) 

-0.217 
(0.417) 

-1.029 
(0.000*) 

23-27 ปี 2.53 - - 0.148 
(0.536) 

0.129 
(0.624) 

-0.684 
(0.007*) 

28-32 ปี 2.38 - - - -0.018 
(0.940) 

-0.813 
(0.000*) 

33-37 ปี 2.40 - - - - -0.813 
(0.002*) 

38 ปีข้ึนไป 3.21 - - - - - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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จากตารางท่ี 4.23 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ38 ปีข้ึนไป มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมในขอ้ประเภท

ของไอศกรีมมากกวา่ อาย ุ18-22 ปี อาย ุ23-27 ปี  อาย ุ28-32 ปี และอาย ุ38 ปีข้ึนไป 

สมมุติฐานที ่1.3 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.24 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนั 

  

ANOVA 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือไอศกรีม Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
ตราสินคา้ท่ีเลือก
ซ้ือ 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

38.366 
1134.994 
1173.360 

2 
395 
399 

9.591 
2.873 

3.338 0.101 

ความถ่ีในการ
รับประทาน 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

5.930 
475.430 
481.360 

2 
395 
399 

1.482 
1.204 

1.232 0.297 

ราคาเฉล่ียในการ
ซ้ือ 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

7.474 
375.403 
382.877 

2 
395 
399 

1.869 
0.950 

1.966 0.099 

ประเภทของ
ไอศกรีม 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

9.066 
1022.211 
1031.277 

2 
395 
399 

2.267 
2.588 

0.876 0.478 

ประเภทของ
ไอศกรีมรสเด่ียว 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

77.404 
4775.034 
4852.438 

2 
395 
399 

19.351 
12.089 

1.601 0.173 

ประเภทของ
ไอศกรีมรสผสม 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

5.102 
1203.688 

1208.7090 

2 
395 
399 

1.276 
3.047 

0.419 0.795 

ช่วงเวลาท่ี
รับประทาน 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

5.285 
318.625 
323.910 

2 
395 
399 

1.321 
0.807 

1.638 0.164 

โอกาสท่ี
รับประทาน 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

2.981 
500.129 
503.110 

2 
395 
399 

0.745 
1.266 

 

1.638 0.671 
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ตารางที ่4.24 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนั(ต่อ) 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

จากตารางท่ี 4.25 แสดงการทดสอบสมมุติฐาน ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์พบวา่  

ค่า Sig. ของตราสินคา้ท่ีเลือกซ้ือ มีค่าเท่ากบั 0.101 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธ

สมมุติฐานหมายความวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่าง

กนั 

ค่า Sig. ของความถ่ีในการรับประทานมีค่าเท่ากบั 0.297  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่

แตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของราคาเฉล่ียในการซ้ือมีค่าเท่ากบั 0.099    ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า  0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่

แตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของประเภทของไอศกรีมมีค่าเท่ากบั 0.478 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า  0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่

แตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของประเภทของไอศกรีมรสเด่ียวมีค่าเท่ากบั 0.173 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดงถึง

การปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ี

ไม่แตกต่างกนั 

  ANOVA     
พฤติกรรมการเลอืกซ้ือไอศกรีม Sum of Squares df Mean Square F    Sig. 
สถานท่ีท่ี
รับประทาน 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

2.317 
363.993 
366.310 

2 
395 
399 

0.579 
0.922 

0.629 0.642 

อิทธิพลในการ
เลือกรับประทาน 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

26.052 
1193.948 
1220.000 

2 
395 
399 

6.513 
3.023 

2.155 0.073 
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ค่า Sig. ของประเภทของไอศกรีมรสผสมมีค่าเท่ากบั 0.795 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงถึง

การปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ี

ไม่แตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของช่วงเวลาท่ีรับประทานมีค่าเท่ากบั 0.795 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า  0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่

แตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของโอกาสท่ีรับประทานมีค่าเท่ากบั 0.671ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธ

สมมุติฐาน หมายความวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่าง

กนั 

ค่า Sig. ของสถานท่ีท่ีรับประทานมีค่าเท่ากับ 0.642 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่

แตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของอิทธิพลในการเลือกรับประทานมีค่าเท่ากบั 0.073  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดง

ถึงการปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีม

ท่ีไม่แตกต่างกนั 

สมมุติฐานที ่1.4 อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.25 อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนั 

 

 

ANOVA 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือไอศกรีม  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
ตราสินคา้ท่ีเลือกซ้ือ Between Groups 

Within Groups 
Total 

18.668 
1154.692 
1173.360 

5 
394 
399 

3.734 
2.931 

1.274 0.274 

ความถ่ีในการรับประทาน Between Groups 
Within Groups 
Total 

6.350 
475.010 
481.360 

5 
394 
399 

1.270 
1.206 

1.053 0.386 
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ตารางที ่4.25 อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนั(ต่อ) 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

จากตารางท่ี 4.22 แสดงการทดสอบสมมุติฐาน เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์พบวา่  

ANOVA 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือไอศกรีม  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
ราคาเฉล่ียในการซ้ือ Between Groups 

Within Groups 
Total 

11.109 
371.768 
382.878 

5 
394 
399 

2.222 
0.944 

2.355 0.040* 

ประเภทของไอศกรีม Between Groups 
Within Groups 
Total 

44.706 
986.572 

1031.277 

5 
394 
399 

8.941 
2.504 

3.571 0.004* 

ประเภทของไอศกรีมรสเด่ียว Between Groups 
Within Groups 
Total 

89.888 
4762.550 
4852.438 

5 
394 
399 

17.978 
12.088 

1.487 0.193 

ประเภทของไอศกรีมรสผสม 
 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

13.579 
1195.211 
1208.790 

5 
394 
399 

2.716 
3.034 

0.895 0.484 

ช่วงเวลาท่ีรับประทาน Between Groups 
Within Groups 
Total 

3.517 
320.393 
323.910 

5 
394 
399 

0.703 
0.813 

0.865 0.505 

โอกาสท่ีรับประทาน Between Groups 
Within Groups 
Total 

4.474 
498.636 
503.110 

5 
394 
399 

0.895 
1.266 

0.707 0.618 

สถานท่ีท่ีรับประทาน Between Groups 
Within Groups 
Total 

7.754 
358.556 
366.310 

5 
394 
399 

1.551 
0.910 

1.704 0.133 

อิทธิพลในการเลือกรับประทาน Between Groups 
Within Groups 
Total 

26.102 
 1193.898 

1220.000 

5 
394 
399 

5.220 
3.030 

1.723 0.128  
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ค่า Sig. ของตราสินคา้ท่ีเลือกซ้ือ มีค่าเท่ากบั 0.274 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธ

สมมุติฐาน หมายความวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของความถ่ีในการรับประทานมีค่าเท่ากบั 0.386  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของราคาเฉล่ียในการซ้ือมีค่าเท่ากบั 0.040 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่  0.05 แสดงถึงการยอม

สมมุติฐาน หมายความวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของประเภทของไอศกรีมมีค่าเท่ากบั 0.004  ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่  0.05 แสดงถึงการยอม

สมมุติฐาน หมายความวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของประเภทของไอศกรีมรสเด่ียวมีค่าเท่ากบั 0.193  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดงถึง

การปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่าง

กนั 

ค่า Sig. ของประเภทของไอศกรีมรสผสมมีค่าเท่ากบั 0.484 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงถึง

การปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่าง

กนั 

ค่า Sig. ของช่วงเวลาท่ีรับประทานมีค่าเท่ากับ 0.505 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของโอกาสท่ีรับประทานมีค่าเท่ากบั  0.618  ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของสถานท่ีท่ีรับประทานมีค่าเท่ากับ 0.133 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของอิทธิพลในการเลือกรับประทานมีค่าเท่ากบั 0.128  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดง

ถึงการปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความว่าอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่

แตกต่างกนั 

ดังนั้ น จะต้องน าผลการวิเคราะห์ไปทดสอบด้วยวิธี เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 

Comparisons) โดยวิธีทดสอบ Least-Significant Difference (LSD) เพื่อดูวา่ค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งท่ีแตกต่าง

กนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.26 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมในขอ้ราคาเฉล่ีย  

         ในการซ้ือ  เป็นรายคู่ จ  าแนกตามอาชีพ 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               

จากตารางท่ี 4.26 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพขา้ราชการบริษทัเอกชนมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือไอศกรีม

ในขอ้ราคาเฉล่ีย นอ้ยกวา่อาชีพธุรกิจส่วนตวั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือไอศกรีม

ในขอ้ราคาเฉล่ีย นอ้ยกวา่อาชีพธุรกิจส่วนตวั  

อาชีพ  ขา้ราชการ พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตวั 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

 �̅� 2.12 2.40 2.06 1.43 1.90 

ขา้ราชการ 
2.12 - -0.276 

(0.534) 
0.066 

(0.570) 
0.695 

(0.003*) 
0.224 

(0.130) 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
2.40 - - 0.342 

(0.438) 
0.971 

(0.045*) 
0.500 

(0.267) 
พนกังาน
บริษทัเอกชน 

2.06 - - - 0.630 
(0.005*) 

0.158 
(0.245) 

ธุรกิจส่วนตวั 
1.43 - - - - 0.471 

(0.052) 

นกัเรียน/นกัศึกษา 1.90 - - - - - 
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ตารางที ่4.27 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมในขอ้ประเภท

         ของไอศกรีม  เป็นรายคู่ จ  าแนกตามอาชีพ 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               

จากตารางท่ี 4.27 ผลการวเิคราะห์ พบวา่  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพขา้ราชการ มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมในขอ้ประเภท

ของไอศกรีมน้อยกว่าอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษทัเอกชน อาชีพธุรกิจส่วนตวั และ

นกัเรียน/นกัศึกษา 

 สมมุติฐานที ่1.5 รายไดเ้ฉล่ียท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.28 รายไดเ้ฉล่ียท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนั 

 

  

อาชีพ  ขา้ราชการ พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตวั 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

 �̅� 3.01 1.80 2.48 1.90 2.21 

ขา้ราชการ 
3.01 - 1.209 

(0.095) 
0.527 

(0.005*) 
1.104 

(0.004*) 
0.795 

(0.001*) 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
1.80 - - -0.681 

(0.342) 
-0.105 
(0.894) 

-0.414 
(0.572) 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

2.48 - - - 0.577 
(0.114) 

0.414 
(0.572) 

ธุรกิจส่วนตวั 
1.90 - - - - 0.310 

(0.432) 

นกัเรียน/นกัศึกษา 2.21 - - - - - 

ANOVA 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือไอศกรีม Sum of Squares df Mean Square F    Sig. 

ตราสินคา้ท่ีเลือกซ้ือ Between Groups 
Within Groups 
Total 

22.812 
1150.548 
1173.360 

4 
395 
399 

5.703 
2.913 

1.958 0.100 



65 

ตารางที ่4.28 รายไดเ้ฉล่ียท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนั (ต่อ) 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

จากตารางท่ี 4.28 แสดงการทดสอบสมมุติฐาน เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์พบวา่  

ANOVA 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือไอศกรีม Sum of 
Squares 

df Mean Square F    Sig. 

ความถ่ีในการ
รับประทาน 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

2.983 
478.377 
481.360 

4 
395 
399 

0.746 
1.211 

0.616 0.652 

ราคาเฉล่ียในการซ้ือ Between Groups 
Within Groups 
Total 

6.972 
375.905 
382.878 

4 
395 
399 

1.743 
0.952 

1.967 0.122 

ประเภทของไอศกรีม Between Groups 
Within Groups 
Total 

20.144 
1011.134 
1031.278 

4 
395 
399 

5.036 
2.560 

1.935 0.099 

ประเภทของไอศกรีม
รสเด่ียว 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

93.263 
4759.175 
4852.438 

4 
395 
399 

2.883 
3.031 

1.935 0.104 

ประเภทของไอศกรีม
รสผสม 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

11.530 
1197.260 
1208.790 

4 
395 
399 

2.883 
3.031 

0.951 0.434 

ช่วงเวลาท่ีรับประทาน Between Groups 
Within Groups 
Total 

8.730 
315.180 
323.910 

4 
395 
399 

2.182 
0.798 

2.735 0.029* 

โอกาสท่ีรับประทาน Between Groups 
Within Groups 
Total 

11.101 
492.009 
503.110 

4 
395 
399 

2.775 
1.246 

2.228 0.065 

สถานท่ีท่ีรับประทาน Between Groups 
Within Groups 
Total 

12.251 
354.059 
366.310 

4 
395 
399 

3.063 
0.896 

3.417 0.009* 

อิทธิพลในการเลือก
รับประทาน 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

25.105 
1194.895 
1220.000 

4 
395 
399 

6.276 
3.025 

2.075 0.083  
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ค่า Sig. ของตราสินคา้ท่ีเลือกซ้ือ 0.100 มีค่าเท่ากบั ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธ

สมมุติฐาน หมายความวา่รายไดเ้ฉล่ียท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของความถ่ีในการรับประทานมีค่าเท่ากบั 0.652  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความว่ารายได้เฉล่ียท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่

แตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของราคาเฉล่ียในการซ้ือมีค่าเท่ากบั 0.122 ซ่ึงมีค่ามากกว่า  0.05 แสดงถึงการยอม

สมมุติฐาน หมายความวา่รายไดเ้ฉล่ียท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของประเภทของไอศกรีมมีค่าเท่ากบั 0.099 ซ่ึงมีค่ามากกวา่  0.05 แสดงถึงการยอม

สมมุติฐาน หมายความวา่รายไดเ้ฉล่ียท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของประเภทของไอศกรีมรสเด่ียวมีค่าเท่ากบั 0.104 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดงถึง

การปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่รายไดเ้ฉล่ียท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่

แตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของประเภทของไอศกรีมรสผสมมีค่าเท่ากบั 0.434 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงถึง

การปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่รายไดเ้ฉล่ียท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่

แตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของช่วงเวลาท่ีรับประทานมีค่าเท่ากบั 0.029 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า  0.05 แสดงถึงการ

ยอมสมมุติฐาน หมายความวา่รายไดเ้ฉล่ียท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของโอกาสท่ีรับประทานมีค่าเท่ากับ 0.065  ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่รายไดเ้ฉล่ียแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่าง

กนั 

ค่า Sig. ของสถานท่ีท่ีรับประทานมีค่าเท่ากบั 0.009  ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่  0.05 แสดงถึงการยอม

สมมุติฐาน หมายความวา่รายไดเ้ฉล่ียท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนั 

ค่า Sig. ของอิทธิพลในการเลือกรับประทานมีค่าเท่ากบั 0.083 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดง

ถึงการปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่รายไดเ้ฉล่ียท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่

แตกต่างกนั 
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ดังนั้ น จะต้องน าผลการวิเคราะห์ไปทดสอบด้วยวิธี เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 

Comparisons) โดยวิธีทดสอบ Least-Significant Difference (LSD) เพื่อดูวา่ค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งท่ีแตกต่าง

กนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ตามล าดบั 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ตารางที ่4.29 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมในขอ้ช่วงเวลาท่ี

         รับประทาน  เป็นรายคู่ จ  าแนกตามรายได ้

ระดบัรายได้         ไม่เกิน 
10,000 บาท  

10,001 – 
15,000 บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

20,001 – 
25,000 บาท 

มากกวา่ 25,000 บาทขึ้น
ไป 

 �̅� 2.18 1.97 2.45 2.35 2.24 

  ไม่เกิน 10,000 บาท 2.18 - 0.210 
(0.166) 

-0.266 
(0.083) 

-0.173 
(0.258) 

-0.056 
(0.669) 

10,001 – 15,000 บาท 1.97 - - -0.476 
(0.002*) 

0.092 
(0.556) 

0.210 
(0.123) 

15,001 – 20,000 บาท 2.45 - - - 0.092 
(0.556) 

0.210 
(0.123) 

20,001 – 25,000 บาท 2.35 - - - - 0.117 
(0.388) 

มากกวา่ 25,000 บาทข้ึนไป 2.24 - - - - - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               

จากตารางท่ี 4.29 ผลการวเิคราะห์ พบวา่  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได ้10,001-15,000 บาท  มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีม

ในขอ้ประเภทของไอศกรีมนอ้ยกวา่ช่วงระดบัรายได ้15,001-20,000 บาท 

 

ตารางที ่4.30 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมในขอ้สถานท่ี  

         เป็นรายคู่ จ  าแนกตามรายได ้
ระดบัรายได้         ไม่เกิน 

10,000 บาท
  

10,001- 
15,000 บาท 

15,001- 
20,000 
บาท 

20,001- 
25,000 
บาท 

มากกวา่ 25,000 
บาทข้ึนไป 

 �̅� 1.93 1.63 2.18 2.09 1.89 
ไม่เกิน 10,000 บาท 1.93 - -0.013 

(0.944) 
0.193 

(0.312) 
-0.376 

(0.005*) 
0.077 

(0.638) 
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ตารางที ่4.30 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมในขอ้สถานท่ี  

         เป็นรายคู่ จ  าแนกตามรายได(้ต่อ) 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               

จากตารางท่ี 4.30 ผลการวเิคราะห์ พบวา่  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได ้ ไม่เกิน 10,000บาท มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีม

ในขอ้ประเภทของไอศกรีมนอ้ยกวา่ช่วงระดบัรายได ้20,001-25,000 บาท 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได ้ 15,001-20,000 บาทมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีม

ในขอ้ประเภทของไอศกรีมนอ้ยกวา่ช่วงระดบัรายได ้20,001-25,000 บาท 

 

 

  

ระดบัรายได้         ไม่เกิน 
10,000 บาท
  

10,001- 
15,000 บาท 

15,001- 
20,000 บาท 

20,001- 
25,000 บาท 

มากกวา่ 25,000 
บาทข้ึนไป 

 �̅� 1.93 1.63 2.18 2.09 1.89 

10,001-15,000 บาท 1.63 - - 0.206 
(0.289) 

-0.363 
(0.063) 

-0.064 
(0.703) 

15,001-20,000 บาท 2.18 - - - -0.569 
(0.004*) 

-0.027 
(0.111) 

20,001-25,000 บาท 2.09 - - - - 0.299 
(0.078) 

มากกวา่ 25,000 บาทข้ึนไป 1.89 - - - - - 
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สมมุติฐานข้อที ่2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือไอศกรีม สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบคือ Chi-Square 

สมมุติฐานที ่2.1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีม 

ตารางที ่4.31 แสดงการทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

         การเลือกซ้ือไอศกรีม 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือไอศกรีม ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

 Chi-sq. Value Sig. 

ตราสินคา้ท่ีเลือกซ้ือ 104.494 0.007* 
ความถ่ีในการรับประทาน 52.671 0.036* 
ราคาเฉล่ียในการซ้ือ 52.378 0.308 
ประเภทของไอศกรีม 48.691 0.852 
ประเภทของไอศกรีมรสเด่ียว 239.058 0.000* 
ประเภทของไอศกรีมรสผสม 89.033 0.085 
ช่วงเวลาท่ีรับประทาน 52.311 0.039* 
โอกาสท่ีรับประทาน 52.725 0.296 
สถานท่ีท่ีรับประทาน 33.090 0.608 
อิทธิพลในการเลือกรับประทาน 28.246 0.990 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.31 แสดงการทดสอบสมมุติฐาน เก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีม ผลการวเิคราะห์พบวา่  

ค่า Sig. ของตราสินค้าท่ีเลือกซ้ือ มีค่าเท่ากับ 0.007 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงถึงการ

ยอมรับสมมุติฐาน หมายความว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในขอ้ตราสินคา้ท่ีเลือกซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค่า Sig. ของความถ่ีในการรับประทานมีค่าเท่ากบั 0.036 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 แสดงถึงการ

ยอมรับสมมุติฐาน หมายความว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในขอ้ความถ่ี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ค่า Sig. ของราคาเฉล่ียในการซ้ือมีค่าเท่ากับ 0.308 ซ่ึงมีค่ามากกว่า  0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในขอ้ราคาเฉล่ียในการซ้ือ 

ค่า Sig. ของประเภทของไอศกรีมมีค่าเท่ากบั  0.852 ซ่ึงมีค่ามากกว่า  0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในประเภทของไอศกรีม 

ค่า Sig. ของประเภทของไอศกรีมรสเด่ียวมีค่าเท่ากบั 0.000  ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 แสดงถึง

การยอมรับสมมุติฐาน หมายความว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในประเภทของไอศกรีมรสเด่ียวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค่า Sig. ของประเภทของไอศกรีมรสผสมมีค่าเท่ากบั 0.085 ซ่ึงมีค่ามากกวา่  0.05 แสดงถึง

การปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในประเภทของไอศกรีม 

ค่า Sig. ของช่วงเวลาท่ีรับประทานมีค่าเท่ากบั 0.039  ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงถึงการ

ยอมรับสมมุติฐาน หมายความว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในประเภทของช่วงเวลาท่ีรับประทานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค่า Sig. ของโอกาสท่ีรับประทานมีค่าเท่ากบั  0.296 ซ่ึงมีค่ามากกว่า  0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในประเภทของโอกาสท่ีรับประทาน 

ค่า Sig. ของสถานท่ีท่ีรับประทานมีค่าเท่ากับ 0.608 ซ่ึงมีค่ามากกว่า  0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในประเภทของสถานท่ีท่ีรับประทาน 

ค่า Sig. ของอิทธิพลในการเลือกรับประทานมีค่าเท่ากบั 0.990 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดง

ถึงการปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือไอศกรีมในประเภทอิทธิพลในการเลือกรับประทาน 
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ตารางที ่4.32 แสดงการทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกบัปัจจยัดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

         เลือกซ้ือไอศกรีม 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือ
ไอศกรีม 

ปัจจัยด้านราคา 

 Chi-sq. Value Sig. 

ตราสินคา้ท่ีเลือกซ้ือ 70.773 0.018* 
ความถ่ีในการรับประทาน 20.042 0.694 
ราคาเฉล่ียในการซ้ือ 18.357 0.974 
ประเภทของไอศกรีม 37.460 0.585 
ประเภทของไอศกรีมรสเด่ียว 127.812 0.050* 
ประเภทของไอศกรีมรสผสม 39.784 0.795 
ช่วงเวลาท่ีรับประทาน 23.747 0.476 
โอกาสท่ีรับประทาน 40.875 0.135 
สถานท่ีท่ีรับประทาน 32.280 0.120 
อิทธิพลในการเลือก
รับประทาน 

27.258 0.706 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.32 แสดงการทดสอบสมมุติฐาน เก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีม ผลการวเิคราะห์พบวา่  

ค่า Sig. ของตราสินค้าท่ีเลือกซ้ือ มีค่าเท่ากับ 0.018 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงถึงการ

ยอมรับสมมุติฐาน หมายความว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในขอ้ตราสินคา้ท่ีเลือกซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค่า Sig. ของความถ่ีในการรับประทานมีค่าเท่ากบั 0.694 ซ่ึงมีค่ามากกวา่  0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในขอ้ความถ่ี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ค่า Sig. ของราคาเฉล่ียในการซ้ือมีค่าเท่ากับ 0.974 ซ่ึงมีค่ามากกว่า  0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในขอ้ราคาเฉล่ียในการซ้ือ 

ค่า Sig. ของประเภทของไอศกรีมมีค่าเท่ากบั  0.585 ซ่ึงมีค่ามากกว่า  0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในประเภทของไอศกรีม 

ค่า Sig. ของประเภทของไอศกรีมรสเด่ียวมีค่าเท่ากบั 0.050  ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 แสดงถึง

การยอมรับสมมุติฐาน หมายความว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในประเภทของไอศกรีมรสเด่ียวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค่า Sig. ของประเภทของไอศกรีมรสผสมมีค่าเท่ากบั 0.795 ซ่ึงมีค่ามากกวา่  0.05 แสดงถึง

การปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในประเภทของไอศกรีม 

ค่า Sig. ของช่วงเวลาท่ีรับประทานมีค่าเท่ากับ 0.476 แสดงถึงการปฏิเสธสมมุติฐาน 

หมายความว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมในประเภท 

ช่วงเวลาท่ีรับประทาน 

ค่า Sig. ของโอกาสท่ีรับประทานมีค่าเท่ากบั  0.135 ซ่ึงมีค่ามากกว่า  0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในประเภทของโอกาสท่ีรับประทาน 

ค่า Sig. ของสถานท่ีท่ีรับประทานมีค่าเท่ากับ 0.120 ซ่ึงมีค่ามากกว่า  0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในประเภทของสถานท่ีท่ีรับประทาน 

ค่า Sig. ของอิทธิพลในการเลือกรับประทานมีค่าเท่ากบั 0.706 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดง

ถึงการปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือไอศกรีมในประเภทอิทธิพลในการเลือกรับประทาน 
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ตารางที่ 4.33 แสดงการทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์

         กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีม 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือ
ไอศกรีม 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 Chi-sq. Value Sig. 

ตราสินคา้ท่ีเลือกซ้ือ 77.804 0.485 
ความถ่ีในการรับประทาน 34.385 0.680 
ราคาเฉล่ียในการซ้ือ 40.977 0.865 
ประเภทของไอศกรีม 85.491 0.045* 
ประเภทของไอศกรีมรสเด่ียว 219.209 0.006* 
ประเภทของไอศกรีมรสผสม 65.381 0.845 
ช่วงเวลาท่ีรับประทาน 52.355 0.075 
โอกาสท่ีรับประทาน 47.518 0.651 
สถานท่ีท่ีรับประทาน 50.442 0.104 
อิทธิพลในการเลือก
รับประทาน 

78.525 0.010* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.33 แสดงการทดสอบสมมุติฐาน เก่ียวกบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีม ผลการวเิคราะห์พบวา่  

ค่า Sig. ของตราสินคา้ท่ีเลือกซ้ือ มีค่าเท่ากบั 0.485 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธ

สมมุติฐาน หมายความวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีม

ในขอ้ตราสินคา้ท่ีเลือกซ้ือ  

ค่า Sig. ของความถ่ีในการรับประทานมีค่าเท่ากบั 0.680 ซ่ึงมีค่ามากกวา่  0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในขอ้ความถ่ี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ค่า Sig. ของราคาเฉล่ียในการซ้ือมีค่าเท่ากบั 0.865ซ่ึงมีค่ามากกวา่  0.05 แสดงถึงการปฏิเสธ

สมมุติฐาน หมายความวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีม

ในขอ้ราคาเฉล่ียในการซ้ือ 

ค่า Sig. ของประเภทของไอศกรีมมีค่าเท่ากบั  0.045 ซ่ึงมีค่ามากกว่า  0.05 แสดงถึงการ

ยอมรับสมมุติฐาน หมายความว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในประเภทของไอศกรีม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค่า Sig. ของประเภทของไอศกรีมรสเด่ียวมีค่าเท่ากบั 0.006 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 แสดงถึง

การยอมรับสมมุติฐาน หมายความว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในประเภทของไอศกรีมรสเด่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค่า Sig. ของประเภทของไอศกรีมรสผสมมีค่าเท่ากบั 0.845 ซ่ึงมีค่ามากกวา่  0.05 แสดงถึง

การปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในประเภทของไอศกรีม 

ค่า Sig. ของช่วงเวลาท่ีรับประทานมีค่าเท่ากับ 0.651 แสดงถึงการปฏิเสธสมมุติฐาน 

หมายความว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมในประเภท 

ช่วงเวลาท่ีรับประทาน 

ค่า Sig. ของโอกาสท่ีรับประทานมีค่าเท่ากบั  0.104 ซ่ึงมีค่ามากกว่า  0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในประเภทของโอกาสท่ีรับประทาน 

ค่า Sig. ของสถานท่ีท่ีรับประทานมีค่าเท่ากับ 0.120 ซ่ึงมีค่ามากกว่า  0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในประเภทของสถานท่ีท่ีรับประทาน 

ค่า Sig. ของอิทธิพลในการเลือกรับประทานมีค่าเท่ากบั 0.010  ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 แสดง

ถึงการยอมรับสมมุติฐาน หมายความวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในประเภทของอิทธิพลในการเลือกรับประทานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.34 แสดงการทดสอบสมมุติฐาน เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบั

         พฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีม 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.34 แสดงการทดสอบสมมุติฐาน เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีม ผลการวเิคราะห์พบวา่  

ค่า Sig. ของตราสินคา้ท่ีเลือกซ้ือ มีค่าเท่ากบั 0.811 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดงถึงการปฏิเสธ

สมมุติฐาน หมายความวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีม

ในขอ้ตราสินคา้ท่ีเลือกซ้ือ  

ค่า Sig. ของความถ่ีในการรับประทานมีค่าเท่ากบั 0.211 ซ่ึงมีค่ามากกวา่  0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในขอ้ความถ่ี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือ
ไอศกรีม 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

 Chi-sq. Value Sig. 

ตราสินคา้ท่ีเลือกซ้ือ 134.595 0.811 
ความถ่ีในการรับประทาน 84.537 0.211 
ราคาเฉล่ียในการซ้ือ 84.959 0.859 
ประเภทของไอศกรีม 204.726 0.000* 
ประเภทของไอศกรีมรสเด่ียว 369.338 0.045* 
ประเภทของไอศกรีมรสผสม 148.810 0.512 
ช่วงเวลาท่ีรับประทาน 66.065 0.760 
โอกาสท่ีรับประทาน 93.913 0.652 
สถานท่ีท่ีรับประทาน 93.403 0.074 
อิทธิพลในการเลือก
รับประทาน 

102.851 0.403 
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ค่า Sig. ของราคาเฉล่ียในการซ้ือมีค่าเท่ากับ 0.859 ซ่ึงมีค่ามากกว่า  0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในขอ้ราคาเฉล่ียในการซ้ือ 

ค่า Sig. ของประเภทของไอศกรีมมีค่าเท่ากบั  0.000  ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า  0.05 แสดงถึงการ

ยอมรับสมมุติฐาน หมายความว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในประเภทของไอศกรีม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค่า Sig. ของประเภทของไอศกรีมรสเด่ียวมีค่าเท่ากบั 0.045 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 แสดงถึง

การยอมรับสมมุติฐาน หมายความว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในประเภทของไอศกรีมรสเด่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค่า Sig. ของประเภทของไอศกรีมรสผสมมีค่าเท่ากบั 0.512 ซ่ึงมีค่ามากกวา่  0.05 แสดงถึง

การปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในประเภทของไอศกรีม 

ค่า Sig. ของช่วงเวลาท่ีรับประทานมีค่าเท่ากับ 0.760 แสดงถึงการปฏิเสธสมมุติฐาน 

หมายความว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมในประเภท 

ช่วงเวลาท่ีรับประทาน 

ค่า Sig. ของโอกาสท่ีรับประทานมีค่าเท่ากบั  0.652 ซ่ึงมีค่ามากกว่า  0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในประเภทของโอกาสท่ีรับประทาน 

ค่า Sig. ของสถานท่ีท่ีรับประทานมีค่าเท่ากับ 0.074 ซ่ึงมีค่ามากกว่า  0.05 แสดงถึงการ

ปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมในประเภทของสถานท่ีท่ีรับประทาน 

ค่า Sig. ของอิทธิพลในการเลือกรับประทานมีค่าเท่ากบั 0.403 ซ่ึงมีค่ามากกวา่  0.05 แสดง

ถึงการปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือไอศกรีมในประเภทของสถานท่ีท่ีรับประทาน 
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 ตารางสรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลสมมุติฐาน 

 จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาสามารถสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากสมมุติฐานไดด้ั้งน้ี 

 

ตารางที ่4.35 แสดงสรุปผลการทดลองสมมุติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมี

         พฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมแตกต่างกนั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือไอศกรีม 
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เพศ - - * * - - * - - - 
อาย ุ - - - * - - - - - - 
ระดบัการศึกษา - - - - - - - - - - 
อาชีพ - - * * - - - - - - 
รายได ้ - - - - - - * - * - 

*มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

- ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.36 แสดงสรุปผลการทดลองสมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมี    

         ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือไอศกรีม 
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ดา้นผลิตภณัฑ ์ * * - - * - * - - - 
ดา้นราคา * - - - * - - - - - 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย - - - * * - - - - * 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด - - - * * - - - - - 

*มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

- ไม่สัมพนัธ์กนั 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิยั  การอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์

ไอศกรีมของคนในจงัหวดัปทุมธานี เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปพฒันาปรับปรุงให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

จากการท่ีไดศึ้กษาผลการวจิยัเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล  

ส่วนท่ี 2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

ส่วนท่ี 3  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีม  

ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการทดสอบสมมุติฐานความแตกต่างของค่าเฉล่ียกรณี 

ประชากร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน (Independent Sample t-test) และความแตกต่างค่าเฉล่ียกรณี

ประชากร 2 กลุ่มข้ึนไป (One-Way ANOVA : F-test)  

 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดท้  าการสรุปผลการวจิยั ดงัน้ี 

ส่วนที ่1   สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยั ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ในคร้ังน้ีส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายตุั้งแต่ 28-32 ปี  ระดบัการศึกษาคือระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

และมีรายไดเ้ฉล่ียมากกวา่ 25,000 บาทต่อเดือน 

ส่วนที ่2   ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดงัน้ี  

ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยู่

ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด  โดยไอศกรีมมีหลากหลายรสชาติใหเ้ลือก อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ีย 4.55 รองลงมาคือ ไอศกรีมมีคุณภาพ ไดม้าตรฐานความปลอดภยั อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.46 และ ตราสินคา้มีช่ือเสียง อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.44 
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ด้านราคา (Price) 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา พบวา่ ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยมาก โดยราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.27 รองลงมา

คือ ราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย 4.15 และ มีการติดป้ายราคาท่ี

ชดัเจน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย 4.11 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดช่องทางการจดัจ าหน่าย  พบวา่ ความคิดเห็นโดยรวม

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีช่องทางการซ้ือท่ีหลากหลาย อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.99 รองลงมา

คือหาซ้ือไดง่้ายอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย 3.93 และ การจดัวางสินคา้ให้มีความสะดุดตาและ

หาไดง่้าย อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย 3.71 

ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ความคิดเห็นโดยรวมอยู่

ในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีการโฆษณาผา่นส่ือ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย 3.99 รองลงมาคือ

มีป้ายโฆษณาติดหน้าร้านท่ีจ าหน่าย อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก 3.92 และ มีการแจกสินคา้ตวัอย่างให้

ลูกคา้ไดชิ้ม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย 3.84 

ส่วนที ่3   ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเลอืกซ้ือไอศกรีม   

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือไอศกรีมตราสินคา้ Walls รองลงมาคือตราสินคา้ 

Swensen’s มีจ านวนเฉล่ียในการรับประทาน 2 คร้ังต่อเดือน ราคาท่ีซ้ือไอศกรีมโดยเฉล่ีย 21-50 บาท

ต่อคร้ัง ประเภทของไอศกรีมคือ รสนม ประเภทของไอศกรีมรสเด่ียวคือ รสช็อคโกแลต ประเภทของ

ไอศกรีมรสผสม คือช็อคโกแลตชิพ ช่วงเวลาท่ีเลือกรับประทาน คือเวลา 13.01-16.00 น. ปกติจะ

รับประทานไอศกรีมโดยไม่มีโอกาสพิเศษอ่ืน สถานท่ีท่ีรับประทาน คือท่ีบา้น อิทธิพลของการเลือก

รับประทานไอศกรีม คือตวัเอง 

ส่วนที่ 4   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบสมมุติฐานความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกรณี 

ประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent Sample t-test) และความแตกต่างค่าเฉลี่ยกรณี

ประชากร  2  กลุ่มขึน้ไป (One-Way ANOVA : F-test)  

ในส่วนของการทดสอบสมมุติฐานจากการใช้สถิติ (Independent Sample t-test)เป็นขอ้มูล

เก่ียวกบัเพศท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนั และการทดสอบสมมุติฐาน
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จากการใชส้ถิติ One-way ANOVA : F-test เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน  มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีแตกต่างกนัซ่ึงสามารถสรุปผลโดยรวม ไดด้งัน้ี 

ดา้นเพศ พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือไอศกรีมท่ี  ในขอ้ราคาเฉล่ียในการซ้ือ 

ประเภทของไอศกรีม และประเภทของไอศกรีมรสผสม  ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน และ เพศท่ีแตกต่าง

กนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่างกนั ในขอ้ตราสินคา้ ความถ่ีในการรับประทาน 

ประเภทของไอศกรีมรสเด่ียว ประเภทของไอศกรีมรสผสม โอกาสท่ีรับประทาน สถานท่ีรับประทาน 

และอิทธิพลในการเลือกซ้ือ  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน 

ดา้นอาย ุพบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือไอศกรีมท่ี  ในขอ้ราคาเฉล่ียในการซ้ือ

และประเภทของไอศกรีม  ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน และ อายุท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ไอศกรีมท่ีไม่แตกต่างกนั ในขอ้ตราสินคา้ ความถ่ีในการรับประทาน ประเภทของไอศกรีมรสเด่ียว 

ประเภทของไอศกรีมรสผสม ช่วงเวลาท่ีรับประทาน โอกาสท่ีรับประทานสถานท่ีรับประทาน และ

อิทธิพลในการรับประทาน  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน 

ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือไอศกรีมท่ีไม่

แตกต่างกนักนั  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน 

ด้านอาชีพ พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซ้ือไอศกรีมท่ี  ในข้อช่วงเวลาท่ี

รับประทานและสถานท่ีท่ีรับประทาน  ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน และ อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรม

การเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่างกนั ในขอ้ตราสินคา้ ความถ่ีในการรับประทาน ราคาเฉล่ียในการซ้ือ 

ประเภทของไอศกรีม ประเภทของไอศกรีมรสเด่ียว ประเภทของไอศกรีมรสผสม โอกาสท่ี

รับประทาน อิทธิพลในการรับประทาน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน 

ด้านรายได้ พบว่า รายได้ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือไอศกรีมท่ี  ในขอ้ช่วงเวลาท่ี

รับประทานและสถานท่ีท่ีรับประทาน  ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน และ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีพฤติกรรม

การเลือกซ้ือไอศกรีมท่ีไม่แตกต่างกนั ในขอ้ตราสินคา้ ความถ่ีในการรับประทาน ราคาเฉล่ียในการซ้ือ 

ประเภทของไอศกรีม ประเภทของไอศกรีมรสเด่ียว ประเภทของไอศกรีมรสผสม โอกาสท่ี

รับประทาน อิทธิพลในการรับประทาน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน 

ส่วนที่ 5   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบสมมุติฐานของความสัมพันธ์ (Chi-square) 

ของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการเลอืกซ้ือไอศกรีม 
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ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมในขอ้ตราสินคา้ 

ความถ่ีในการรับประทาน ประเภทของไอศกรีมรสเด่ียว และช่วงเวลาท่ีรับประทาน  ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมุติฐาน และไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีม ในขอ้ราคาเฉล่ียในการซ้ือ 

ประเภทของไอศกรีม ประเภทของไอศกรีมรสผสม โอกาสท่ีรับประทาน สถานท่ีท่ีรับประทานและ 

อิทธิพลในการเลือกรับประทาน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน 

ดา้นราคา พบว่า มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมในขอ้ตราสินคา้และ

ประเภทของไอศกรีมรสเด่ียว  ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน และไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือไอศกรีม  ในขอ้ความถ่ีในการรับประทาน  ราคาเฉล่ียในการซ้ือ  ประเภทของไอศกรีม ประเภท

ของไอศกรีมรสผสม ช่วงเวลาท่ีรับประทาน  โอกาสท่ีรับประทาน สถานท่ีท่ีรับประทานและ อิทธิพล

ในการเลือกรับประทาน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมใน

ขอ้  ประเภทของไอศกรีม ประเภทของไอศกรีมรสเด่ียว อิทธิพลในการเลือกรับประทาน ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมุติฐาน และไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีม ในขอ้ ตราสินคา้ ความถ่ีใน

การรับประทาน ราคาเฉล่ีย ประเภทของไอศกรีมรสผสม ช่วงเวลาท่ีรับประทาน และสถานท่ีท่ี

รับประทาน  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน 

ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมในข้อ 

ประเภทของไอศกรีม ประเภทของไอศกรีมรสเด่ียว ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน และไม่มีความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีม ในขอ้ตราสินคา้ ความถ่ีในการรับประทาน ราคาเฉล่ียในการซ้ือ 

ประเภทของไอศกรีมรสผสม ช่วงเวลาท่ีรับประทาน โอกาสท่ีรับประทาน สถานท่ีท่ีรับประทาน และ

อิทธิพลในการเลือกรับประทาน  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน 

 

5.2 การอภิปรายผลการวจิัย 
การศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ไอศกรีม

ของคนในจงัหวดัปทุมธานี สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ในส่วนดา้นปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไอศกรีม ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั

กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบวา่อนัดบัหน่ึง ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ์ 

รองลงมาคือด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดตามล าดับ ซ่ึง
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สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จกัรกฤษณ์ นาคประเสริฐ (2556) ท าการวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การใช้บริการร้านไอศกรีมพรีเม่ียมในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ

มลฑล  พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กฤตติกร เหลืองหิรัญ (2553) ได้

ท าการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านไอศกรีมพบวา่ รสชาติของไอศกรีมจะเป็นตวัช้ีวดั

ของการเติบโตของร้านไอศกรีม ความถ่ีในการรับประทานไอศกรีม ในระยะเวลา 1 เดือน จะ

รับประทานไอศกรีมโดยเฉล่ีย 2 คร้ังต่อเดือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของลกัษณ์นาราข ์พนัวราสิน 

(2553) เปรียบเทียบทศันคติของผูบ้ริโภค ไอศกรีมวอลล์และไอศกรีมเนสเล่ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูบ้ริโภคมีปริมาณในการบริโภคไอศกรีมวอลล์  โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 7 คร้ัง ต่อ 3 เดือน 

และผูบ้ริโภคมีปริมาณในการบริโภคไอศกรีมเนสเล่ โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 5 คร้ัง ต่อ 3 เดือน จากค่าเฉล่ียต่อ

เดือนแลว้จะมีความถ่ีใกลเ้คียงกนั ส่วนช่วงเวลาท่ีเลือกรับประทานไอศกรีมพบวา่ผูบ้ริโภคมากท่ีสุด

ในช่วงเวลา 13.01-16.00 น. ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ลกัษณ์นาราข์ พนัวราสิน (2553) เปรียบเทียบทศันคติ

ของผูบ้ริโภค ไอศกรีมวอลล์และไอศกรีมเนสเล่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มกั

บริโภคบ่อยในช่วงเวลา 13.00 -15.00 น.  

 

5.3 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 
จากการศึกษาในคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึง ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด และพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ไอศกรีมของคนในจงัหวดัปทุมธานี ผูศึ้กษาจึงขอ

เสนอแนะ ดงัน้ี 
5.3.1 จากการศึกษาขอ้มูลทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุ 278 - 32  ปี  อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,000  บาท ดงันั้นผูผ้ลิต

ไอศกรีมควรท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ไดต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อท่ีจะเป็นการรักษา

ฐานลูกคา้ และขยายฐานลูกคา้รายใหม่ใหก้บับริษทั 
5.3.2 จากการศึกษาขอ้มูลปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดบัมาก  

ดงันั้น บริษทัผูผ้ลิตไอศกรีมควรใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นส่งเสริมการตลาด
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ให้มากข้ึน เช่น การออกงานแสดงสินคา้ มีตวัอย่างรสชาติให้ลูกคา้ได้ทดลองชิม เพื่อท่ีจะเป็นการ

กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดพฤติกรรมในการซ้ือไอศกรีมมากยิง่ข้ึน 

5.3.3  จากการศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ให้ความส าคญัทางดา้นผลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัผูผ้ลิตสามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนและ

พฒันาผลิตภณัฑ ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

 

5.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วเน่ืองในอนาคต 
การศึกษาคร้ังน้ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ไอศกรีมในเขตจงัหวดัปทุมธานี โดยผูท่ี้สนใจสามารถท าการศึกษาต่อในอนาคตได ้ดงัน้ี 

5.4.1  เน่ืองจากการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภคในเขตปทุมธานีเท่านั้นหากมีผูว้จิยั

ท่านอ่ืนสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

ไอศกรีม ในเขตอ่ืน ก็สามารถท่ีจะน าไปขยายผลท่ีจะท าการศึกษาคร้ังต่อไปได ้ 

5.4.2  ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ไอศกรีมเพื่อให้

ทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแทจ้ริงได ้
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แบบสอบถาม 

  

ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์ไอศกรีม 

ในจังหวดัปทุมธานี 

 

ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาค้นคว้าอิสระของหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑไ์อศกรีมในจงัหวดัปทุมธานี 

 โดยขอ้มูลในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ีถือเป็นความลบัและเพื่อใชป้ระโยชน์ทางวิชาการ 

ดงันั้นจึงใคร่ขอท่านโปรดใหข้อ้มูลตามความเป็นจริง 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่ีท่านใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามน้ีเป็นอยา่งสูง 

แบบสอบถามน้ี แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1     ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนที ่2     ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนที ่3    พฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีม 

ส่วนที ่ 4   ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

 

   นางสาว จุไรรัตน์ รัตนายน 

นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ              

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

                 ผูว้จิยั 
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ส่วนที ่1     ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง    โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน         หนา้ขอ้ความหรือเติมขอ้ความในช่องวา่งท่ีตรงกบัค าตอบของท่าน

ตามความเป็นจริง 

1. เพศ   

 1. ชาย    2. หญิง 

2. อาย ุ

 1.  18-22 ปี   2.  23-27 ปี 

 3.  28-32 ปี   4.  33-37 ปี 

 5. 38 ปีข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 

   1. ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี   2. ระดบัปริญญาตรี  

 3. สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  

4. อาชีพ 

 1. ขา้ราชการ                 2. พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

 3. พนกังานบริษทัเอกชน  4. ธุรกิจส่วนตวั 

 5. นกัเรียน/นกัศึกษา   6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………   

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 1. ไม่เกิน 10,000 บาท  2. 10,001-15,000 บาท 

 3. 15,001-20,000 บาท   4. 20,001-25,000 บาท 

5. มากกวา่ 25,000 บาท  
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ส่วนที ่2    ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด  

ค าช้ีแจง    โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัค าตอบของท่านตามความเป็นจริง  

ระดบัความส าคญั มากท่ีสุด = 5   มาก = 4  ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2  นอ้ยท่ีสุด = 1 
  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความส าคัญ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ด้านผลติภณัฑ์ (Product) 
1.1 ตราสินคา้มีช่ือเสียง      
1.2 มีหลากหลายรสชาติใหเ้ลือกมีการรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง      
1.3 สีสนัของบรรจุภณัฑมี์ความน่าดึงดูด      
1.4 สีสนัของไอศกรีม      
1.5 ขนาดของไอศกรีม      
1.6 ไอศกรีมมีรูปแบบท่ีสวยงาม สีสนัน่ารับประทาน      
1.7 ไอศกรีมมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน สะอาด ปลอดภยั      
2. ด้านราคา (Price)   
2.1 ราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณ      
2.2 ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ      
2.3 มีการติดป้ายราคาท่ีชดัเจน      
3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)   
3.1 หาซ้ือไดง่้าย      
3.2 จดัวา่งสินคา้ใหมี้ความสะดุดตาและหาไดง่้าย      
3.3 ร้านคา้ท่ีจ าหน่ายมีเพียงพอกบัความตอ้งการซ้ือ      
3.4 มีช่องทางการซ้ือท่ีหลากหลาย      
4. ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
4.1 มีการแจกสินคา้ตวัอยา่งใหลู้กคา้ไดท้ดลองชิม      
4.2 มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ      
4.3 มีการจดัโปรโมชัน่ลดราคาสินคา้      
4.4 มีป้ายโฆษณาติดหนา้ร้านท่ีจ าหน่าย      
4.5 มีการแจกของสมนาคุณ      
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความส าคัญ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

4.6 การจดัโปรโมชัน่ในช่วงเทศกาลต่างๆ      
4.7 แจกคูปองส่วนลด      
4.8 การจดัโปรโมชัน่ประจ าเดือน      
4.9 มีสิทธิพิเศษส าหรับลูกคา้สมาชิก      
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ส่วนที ่3   การตดัสินใจซ้ือไอศกรีม 

ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน         หนา้ขอ้ความหรือเติมขอ้ความในช่องวา่งท่ีตรงกบัค าตอบของท่าน

ตามความเป็นจริง 

1. ท่านเลือกซ้ือไอศกรีมตราสินคา้ใดมากท่ีสุด 

 1. Walls    2. Haagen-Dazs  

 3. Swensen’s   4. BUDS 

5. Nestle    6. Cremo 

7. Glio    8. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………   

2. ท่านรับประทานไอศกรีมโดยเฉล่ียเดือนละก่ีคร้ัง  

 1. 1 คร้ัง    2. 2 คร้ัง 

 3. 3 คร้ัง    4. 4 คร้ังข้ึนไป 

3. ท่านซ้ือไอศกรีมเฉล่ียคร้ังละเท่าไร 

 1. ไม่เกิน 20 บาท/คร้ัง  2. 21 - 50 บาท/คร้ัง 

3.  51 - 100 บาท/คร้ัง  4. 101 - 150 บาท/คร้ัง 

5.  มากกวา่ 150 บาท/คร้ัง  

4. ประเภทของไอศกรีมท่ีท่านชอบรับประทาน  

 1. ไอศกรีมนม   2.ไอศกรีมหวานเยน็ 

3. ไอศกรีมเชอร์เบท  4. ไอศกรีมโยเกิร์ต 

5. ไอศกรีมกะทิ   6. ไอศกรีมพร่องไขมนั(Low Fat) 

7. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………  
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5. ไอศกรีมรสเด่ียวท่ีท่านชอบมากท่ีสุด (ตอบไดเ้พียง 1 ขอ้) 

 1. วนิลา    2. ชาเขียว 

3. กาแฟ    4. มะนาว 

 5.ช็อคโกแลต   6. ราสเบอร่ี 

7. นม    8. ม้ินท ์

 9. สม้    10. สตรอเบอร่ี  

11. กะทิสด   12. ทุเรียน 

 13.ชาไทย   14. มะพร้าว  

15. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………    

6. ไอศกรีมรสผสมท่ีท่านชอบมากท่ีสุด (ตอบไดเ้พียง 1 ขอ้)  

 1. รวมมิตร   2. คุกก้ีแอนดค์รีม 

3. รัมเรซ่ิน   4. ช็อคโกแลต ม้ินท ์

5. ช็อคโกแลตชิพ   6. ทิรามิสุ 

7. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………   

7. ช่วงเวลาใดท่ีท่านรับประทานไอศกรีม 

 1. เวลา 10.00 – 13.00 น.  2. เวลา 13.01 – 16.00 น. 

3. เวลา 16.01 – 19.00 น.  4. เวลา 19.01 – 22.00 น. 

8. โอกาสท่ีท่านจะรับประทานไอศกรีม 

1. รับประทานปกติ โดยไม่มีโอกาสพิเศษ  2. เล้ียงสงัสรรคใ์นเทศกาลต่างๆ  

3. ในช่วงเวลาวา่ง     4. รับประทานหลงัอาหาร  

5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………   

9. สถานท่ีท่ีท่านรับประทานไอศกรีม 

 1. ท่ีบา้น    2. ท่ีท างาน  

3. ท่ีร้านคา้   4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………  

10. ใครมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกรับประทานไอศกรีมของท่านมากท่ีสุด 

 1. สมาชิกในครอบครัว  2. สามี / ภรรยา 

3. เพื่อน    4. ดาราผูมี้ช่ือเสียง 

5.ตวัเอง    6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................ 
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ส่วนที ่4    ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  

 …………………………………………………………………………………...……………

………....…….…………………………………………………………………………………………

……………………..….….………………….………..………….………..…………….………..……

……….………..…………………………………………………………………………….…………. 
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ประวตัผิู้เขยีน 
 

ช่ือ – นามสกุล   นางสาวจุไรรัตน์ รัตนายน 

วนั เดือนปี เกดิ   วนัท่ี 14 เดือน เมษายน พ.ศ. 2531 

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน  55/10 หมู่ 2 ต าบลบา้นฉาง อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000 

ประวตัิการศึกษา   ระดบัปริญญาตรี คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ   

สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์  มหาวทิยาลยัรังสิต 

ประสบการณ์ท างาน   

ม.ค. 2554 - ม.ค. 2555 เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ  

บริษทั เอ.ไอ. อินดสัตร้ี จ  ากดั  

ก.พ. 2556 - มิ.ย. 2559 เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ  

บริษทั จอมธนา จ ากดั  

พ.ค. 2559 -  ปัจจุบนั เจา้หนา้ท่ีประสานงานขาย 

   บริษทั  เจนบรรเจิด  จ  ากดั 

เบอร์โทรศัพท์   095-694-7495 
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