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การตัดสินใจซ้ือไอศครีมไขมันตํ่าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

DECISION MAKING FACTOR IN BUYING LOW-FAT ICE CREAM 

OF CONSUMERS IN BANGKOK AREA 

 ศิริพร เพชรโพธ์ิศรี 1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2  

……………………………………………………………………………………………. 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าและศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่  ปัจจยัทางการตลาด ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้ 

ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนั

ตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม

กบัผูบ้ริโภคท่ีช่ืนชอบการรับประทานไอศครีม จาํนวน 400 ตวัอย่าง สถิติท่ีใช ้

ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ t-test One-way Anova 

(F-test) และ Multiple Regression Analysis  (MRA) ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลโดยรวม ยกเวน้ เพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั   
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ปัจจยัทางการตลาดโดยรวม ยกเวน้ ราคา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

ไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของ

สินค้า ด้านความภักดีต่อสินค้า และความไวว้างใจ มีความสัมพันธ์กับการ

ตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ทั้งน้ี ปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอ่ืนๆ มากท่ีสุด  

คําสําคัญ  : ไอศครีมไขมนัตํ่า,  การตดัสินใจซ้ือ 

 

Abstract 

The objectives of the research are to study the differences of personal 

factors on the decision to buy low-fat ice cream  and  to study the  relationship 

of various factors, including marketing factors and brand 

image factors, brand loyalty, and trust , which effect on decision to buy low-fat 

ice cream of consumers in Bangkok.  The data has been collected from 400 

people who like eating ice-creams by using the questionnaires. The statistics 

are percentage, mean, and standard deviation. The statistics for hypothesis 

are t-test, One-way Anova (F-test), and Multiple Regression Analysis 

(MRA).   The results show that overall personal factors except gender are 

impact on decision to buy low-fat ice-cream of consumers in Bangkok. 

However overall marketing factors except price no relationship with decision to 

buy.  Also the differences between brand image factors, brand loyalty factors 

and trust factors have an impact on different decision to buy.  Moreover 

promotion factors have the most relationship with other independent 

variability.   

 

KEY WORDS : LOW-FAT ICE CREAM, BUYING DECISION MAKING 
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1.บทนํา 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2554) ไอศครีมเป็น

ของหวานแช่แข็งชนิดหน่ึง ไดจ้ากการผสมส่วนผสมท่ีนาํไปผา่นการฆ่าเช้ือแลว้

นาํไปป่ันในท่ีเยน็จดั  ไอศครีมถือวา่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บความนิยมของทุกเพศ

ทุกวยัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นของหวานท่ีรสชาติหลากหลายเหมาะแก่การ

เล้ียงสังสรรค์ นอกจากน้ีไอศครีมช่วยลดความเครียดได ้โดยให้ความสดช่ืนใน

บรรยากาศท่ีร้อนอบอา้วของประเทศไทย จากแนวโนม้การดูแลสุขภาพและดูแล

รูปร่างท่ีสูงข้ึน และไอศครีมเป็นของหวานท่ีให้พลงังานสูง จึงทาํให้ผูบ้ริโภคท่ี

ห่วงใยสุขภาพ และต้องการควบคุมนํ้ าหนักท่ีมีอยู่เป็นจาํนวนมากพยายาม

หลีกเล่ียงไม่รับประทานไอศครีม ผูป้ระกอบการจึงมีการคิดคน้ไอศครีมท่ีผลิต

จากสมุนไพรเพื่อช่วยดูแลสุขภาพและให้มีรสหวานน้อยเพื่อควบคุมไขมนัและ

นํ้ าหนกั และไอศครีมไขมนัตํ่าจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผูท่ี้ช่ืนชอบไอศครีม

แต่ตอ้งการควบคุมนํ้าหนกัได ้

ศูนยว์ิจยักสิกรไทย (2550) ไอศครีมเป็นธุรกิจขนาดยอ่มท่ีมีกลุ่มลูกคา้

เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นวยัรุ่นท่ีน่าสนใจและยงัคงมีช่องว่างทางการตลาดท่ีเปิด

กวา้งอีกมาก ทาํใหผู้ผ้ลิตไอศครีมท่ีมีการผลิตท่ีไดม้าตรฐานสามารถแทรกตวัเขา้

ครอบตลาด โดยเฉพาะตลาดในพื้นท่ีต่างจงัหวดัท่ียงัมีโอกาสอยู่อีกมาก มูลค่า

ของตลาดไอศครีมในประเทศไทยมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองและแข่งขนักัน

อยา่งมากในปี 2550 โดยประมาณการไวว้า่มูลค่าของตลาดไอศครีมในปี 2550 มี

สูงถึง 11,000 ล้านบาทและเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมามีอตัราเพิ่มข้ึนถึง

ประมาณร้อยละ 5  เน่ืองจากบรรดาผูป้ระกอบการไอศครีมไดป้รับกลยุทธ์ เพื่อ

แยง่ชิงส่วนแบ่งตลาดดว้ยการสร้างนวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ์ การสร้างตราสินคา้ 

และการขยายช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ รวมถึงบรรจุภณัฑ์ท่ีทนัสมยัท่ีช่วยสร้าง

จุดเด่นใหก้บัผลิตภณัฑอี์กดว้ย  ผูว้จิยัในฐานะผูบ้ริโภคท่ีช่ืนชอบการรับประทาน

ไอศครีมและผูป้ระกอบการท่ีกาํลงัพิจารณาธุรกิจท่ีมีความช่ืนชอบส่วนตวั และ

โอกาสทางธุรกิจในการสร้างรายไดมี้ความสนใจในการดาํเนินธุรกิจร้านไอศครีม 

จึงเลือกทาํการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของ
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ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เขา้ใจตวัแปรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีความ

เก่ียวพนักบัการดาํเนินธุรกิจและสร้างรายไดแ้ละผลกาํไร แลว้ใช้ประกอบแนว

ทางการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้เปรียบทางการแข่งขนั

ต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบั

การตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ปัจจยัภาพลกัษณ์

สินค้า ความภกัดีต่อสินค้า ความไวว้างใจสินคา้ กบัการตดัสินใจซ้ือไอศครีม

ไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนําผลของการวิจัย เก่ียวกับระดับความต้องการของผูบ้ริโภค

ไอศครีมไขมันตํ่ าของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไปใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการดาํเนินธุรกิจประจาํวนั 

2. เพื่อนําผลของการวิจัยเก่ียวกับความสําคัญของปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

อ่ืนๆ กบัการตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งช่วยส่งเสริม

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ เพื่อใหเ้กิดความไวว้างใจและความภกัดีต่อตราสินคา้ได ้
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กรอบแนวความคิด  

ตวัแปรอิสระ                 ตวัแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา  รายไดต้่อเดือน   

สถานภาพการสมรส  อาชีพ 

  

ปัจจัยทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

         

ปัจจัยอืน่ๆ  

ดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อ

สินคา้  

ความไวว้างใจ 

สมมติฐานการวจัิย 

 สมมติฐานที่ 1  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย  เพศ , อายุ , อาชีพ  

รายได ้,การศึกษา , สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไอศครีม

ไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย 

ผลิตภณัฑ์ (Product) , ราคา   ( Price ) , ช่องทางการจดัจาํหน่าย ( Place ) , การ

ส่งเสริมการตลาด ( Promotion )  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือไอศครีม

ไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย  ภาพลกัษณ์สินคา้ , ความ

ภกัดีต่อสินค้า , ความไวว้างใจ  มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือไอศครีม

ไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การตดัสินใจซือ้

ไอศครีมไขมนัต่ําของ

ผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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2.  แนวคิด 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “การตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัได้นาํแนวความคิด  ทฤษฎี  และวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัไอศครีมและการตดัสินใจซ้ือ  โดยสรุปแนวคิดในการศึกษาดงัน้ี 

ประเภทของไอศครีมไขมันตํ่า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2554) ไอศครีม

ไขมนัตํ่าสามารถแบ่งประเภทไดต้ามปริมาณไขมนัท่ีมีอยู ่ดงัน้ี 

1.ไอศครีมไขมนัตํ่า (Low-fat)เป็นไอศครีมท่ีมีส่วนผสมไขมนันมมาก

ท่ีสุดไม่เกิน 3 กรัมในไอศครีมเสิร์ฟคร่ึงถว้ย 

2.ไอศครีมลดไขมนั (Reduced fat)เป็นไอศครีมท่ีมีส่วนผสมไขมนันม

นอ้ยกวา่สูตรธรรมดาหรือดั้งเดิมร้อยละ 25 

3.ไอศครีมไขมนัคร่ึงเดียว (Light)เป็นไอศครีมท่ีมีส่วนผสมไขมนันม

นอ้ยกวา่สูตรธรรมดาร้อยละ 50 ใหพ้ลงังานลดนอ้ยลงร้อยละ 33 

4.ไอศครีมไร้ไขมนั (Non-fat)เป็นไอศครีมท่ีมีส่วนผสมไขมนันมน้อย

กวา่ 0.5 กรัมในไอศครีมสาํหรับ 1 คน 

ไอศครีมช่วยลดความเครียดได้ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2554) ไอศครีมช่วย

ลดความเครียดได้ โดยมีผลการทดลองจากนักวิทยาสตร์ท่ียืนยนัออกมาจาก 

National Academy of Sciences ว่าการรับประทานไอศครีมจะช่วยกาํจดั

ความเครียดได ้ เพราะสัญญาณตอบสนองการยอ่ยไขมนัในไอศครีมจะส่งผลไป

ปิดสัญญาณของความเครียดท่ีส่งผ่านฮอร์โมนต่างๆ (Stress hormone) มีผลมา

จากอาหารท่ีมีพลงังานสูงช่วยกระตุน้สมองใหค้ลายความเครียดลงได ้

แนวทางการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  

Kotler, Philip (2000) ยงัไดก้ล่าวไวว้า่การกาํหนดตลาดเป้าหมาย (Target 

Market) นั้น จะตอ้งตั้งคาํถาม 7 ขอ้   (7 O’s)    เพื่อหาคาํตอบไปปรับปรุงกลยุทธ์ 

4 P’s ท่ีเหมาะสมต่อไป     Seven O’s คือ  คาํถามท่ีใชใ้นการศึกษาพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค  ซ่ึงเป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมของการซ้ือและการใช้
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ของผูบ้ริโภคเพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

คําตอบท่ีจะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด (Marketing 

Strategies) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม  

สรุปไดว้่ากระบวนการซ้ือควรกาํหนดแผนการตลาดก่อนเพื่อให้ทราบ

ถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคก่อน  ว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนการศึกษา

เพื่อให้ทราบถึง  ปัจจยัภายนอก  และปัจจยัภายใน  ส่วนประสมทางการตลาดท่ี

เก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ์  ราคา  การจดัจาํหน่าย   การส่งเสริมตลาด  รวมทั้ง

ปัจจยัท่ีธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้  เป็นปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีสําคญัไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นวฒันธรรม  ปัจจยัดา้นสังคม  

ปัจจยัส่วนบุคคล  และปัจจยัทางดา้นจิตวทิยา  ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งทาํความเขา้ใจ

ในกระบวนการเหล่าน้ี  เพื่อนาํไปใช้ในการดาํเนินธุรกิจรวมทั้งการกาํหนดกล

ยทุธ์ในการแข่งขนัและนาํไปสู่กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในท่ีสุด 

สุดาพร กุณฑลบุตร (2550) ให้แนวคิดไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) ถือว่าเป็นหัวใจสําคญัของการบริหารการตลาด การจะทาํให้

การดาํเนินงานของกิจการประสบความสําเร็จได้ก็ข้ึนอยู่กบัการปรับปรุง และ

ความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดเหล่าน้ี ซ่ึงส่วนประสม

ทางการตลาดนั้นถือว่าเป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษทัต้องใช้

ร่วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ซ่ึงส่วนผสมการตลาดอาจ

เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ปัจจยัในทางการตลาด (Internal Marketing Factor) 

โดยทัว่ไปส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา 

(Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือ

เรียกวา่ 4P’s  

จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร (2549) ให้แนวคิดไวว้่า ภาพลกัษณ์ของตรา

สินค้าแสดงถึงสินค้าหรือบริการท่ีทาํให้เกิดความแตกต่างภายในจิตใจของ

ผูบ้ริโภค ตราสินคา้เป็นสัญลกัษณ์ท่ีถ่ายทอดถึง คุณลกัษณะ คุณประโยชน์ ความ

เช่ือและคุณค่าของสินคา้นั้นๆ การสร้างความแข็งแกร่งของตราสินคา้จะตอ้งมี

การบริหารจดัการท่ีดีเพื่อทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความยึดเหน่ียวกบัคุณค่าโดยรวมใน

http://search.lpc.rmutl.ac.th/search.php?swhat=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&snewname=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&olp1=&sf1=selau&sw1=002175&rpp=20&cta=cat&sort1=&sort2=&ms1=&ms2=&topg=&searchtype=&gmd=&fyear=&tyear=ปี&sfd=&fyear=&sm=&savem=&dty=ปกติ&dty1=&jfm=tophit&sod=
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ตราสินคา้นั้น การพฒันาตราสินคา้ให้แข็งแกร่งมี 2 ขั้นตอนหลกั คือ การพฒันา

คุณค่าของข้อเสนอ ตั้ งแต่ การเลือกวางตาํแหน่งกว้างๆ ตามด้วยการเลือก

ตาํแหน่งเฉพาะและคุณค่าของสินคา้นั้นๆ 

วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล (2552) ให้แนวคิดไวว้่า ความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) ถือเป็นงานสําคญัท่ีหากความภกัดีต่อตรา

สินคา้มีมากข้ึน ยิ่งส่งผลทาํให้มูลค่าโดยรวมของตราสินคา้ (Brand Value) เพิ่ม

มากข้ึนตามไปดว้ย โดยช่วยสร้างความมัน่คงให้กบัตราสินคา้นั้นๆ ท่ีช่วยเพิ่ม

ยอดขาย แต่มีตน้ทุนการบริหารงานท่ีตํ่าลง จึงสร้างโอกาสในการทาํกาํไรไดม้าก

ข้ึน รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดของตราสินคา้ไดก้วา้งขวางมากข้ึน  

Kotler, Philip (1994) ให้แนวคิดไวว้่า ความไวว้างใจในธุรกิจการ

ให้บริการว่าการบริการ เป็นกิจกรรม หรือการกระทาํท่ีผูใ้ห้บริการปฏิบติัต่อ

ผูรั้บบริการขณะท่ีกระบวนการบริการเกิดข้ึน ผูซ้ื้อหรือผูรั้บบริการจึงไม่สามารถ

ทราบล่วงหน้าไดว้่าจะได้รับการปฏิบติัเช่นใดจนกว่ากิจกรรมการให้บริการจะ

เกิดข้ึน การตดัสินใจซ้ือบริการจึงจาํเป็นตอ้งข้ึนอยู่กบัการไวว้างใจ ซ่ึงต่างจาก

การซ้ือสินคา้ทัว่ไป ท่ีผูบ้ริโภคสามารถหยิบจบัตรวจดูสินคา้ก่อนท่ีจะตดัสินใจ

ซ้ือได้ การบริการทําได้เพียงการได้ให้ค ําอธิบายส่ิงท่ีลูกค้าจะได้รับ การ

รับประกนัคุณภาพ หรือการอา้งอิงประสบการณ์ท่ีผูอ่ื้นไดเ้คยใชบ้ริการมาแลว้ 

3.  ระเบียบวธีิวจัิย 

 การศึกษาเร่ืองการตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Data) โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

และนาํเสนอในลกัษณะการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ประชากร

และกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีช่ืนชอบการ

รับประทานไอศครีม ซ่ึงจาํนวนประชากรมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก แต่เป็นประชากรท่ี

ไม่สามารถนับจํานวนได้ ดังนั้ นจึงใช้การแทนค่าสูตรในการคํานวณขนาด

ตวัอย่าง โดยกาํหนดให้ช่วงความเช่ือมัน่เป็น 95% และค่าความคาดเคล่ือน 5% 

ซ่ึง ค่าของ n ท่ีไดจ้ะเท่ากบั 384 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  400 ราย  
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โดยการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) และทาํการศึกษาดว้ย

การสุ่มเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง บนัทึกและประมวลขอ้มูลลง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปท่ีใช้ประมวลผลเพื่อนาํ

ขอ้มูลมาจดัทาํรายงาน 

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา  

เพื่อใชบ้รรยายคุณลกัษณะของขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐานการวจัิย  

เพื่อใช้ทดสอบความสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ได้แก่ Independent Sample 

Test หรือ t-test เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล (เพศ) ของ

ผูต้อบแบบสอบถามกบัการตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  One-way Anova หรือ F-test เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล (อายุ  ระดบัการศึกษา  รายไดต่้อเดือน  สถานภาพการ

สมรส อาชีพ) ของผูต้อบแบบสอบถามกบัการตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ Multiple Regression Analysis (MRA) 

เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ 

กบัการตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4.  ผลการวเิคราะห์ / บทสรุป 

 

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05) 

ผลการทดสอบความ

สมมติฐาน 

ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.060    

อาย ุ 0.005    

ระดบัการศึกษา 0.000    

รายไดต่้อเดือน 0.001    

สถานภาพการสมรส 0.018    

อาชีพ 0.000    

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 0.561    

ปัจจยัดา้นราคา 0.000    

ปัจจยัดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย 

0.998    

ปัจจยัดา้นส่งเสริม

การตลาด 

0.409    

ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์

ของสินคา้ 

0.010    

ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อ

สินคา้ 

0.000    

ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ 0.000    
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับประทานไอศครีมไขมันตํ่า 

1. เพศ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา ส่วนมากเป็นเพศหญิง จาํนวน 242 

ราย คิดเป็นร้อยละ 60.50 รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 158 ราย คิดเป็นร้อยละ 

39.50 

2. อายุ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา ส่วนมากมีอายอุยูใ่นช่วง 26-35 ปี 

จาํนวน 179 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.75 รองลงมาเป็นมีอายตุ ํ่ากวา่ 16 ปี จาํนวน 

146 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.50 และอยูใ่นช่วง 36-45 ปี จาํนวน 36 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 9.00 ตามลาํดบั 

3.  ระดับการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา ส่วนมากมีการศึกษาอยู่

ในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 176 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาอยูใ่นระดบั

มธัยมศึกษา จาํนวน 175 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.75 และอยู่ในระดบัปริญญาโท 

จาํนวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.75 ตามลาํดบั 

4. รายได้ต่อเดือน กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา ส่วนมากมีรายไดต่้อเดือน

อยูใ่นช่วง 5,000-10,000 บาท จาํนวน 179 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.75 รองลงมาอยู่

ในช่วง10,001-20,000 บาท จาํนวน 99 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.75 และอยูใ่นช่วง 

30,001-40,000 บาท จาํนวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.75 ตามลาํดบั 

5. สถานภาพการสมรส กลุ่มตัวอย่างท่ีทําการศึกษา ส่วนมากมี

สถานภาพการสมรสเป็นโสด จาํนวน 327 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.75 รองลงมามี

สถานภาพสมรส จาํนวน 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.25  

6.  อาชีพ กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษา ส่วนมากเป็นนกัเรียน / นกัศึกษา 

จาํนวน176 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมามีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

จาํนวน159 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.75 และรับราชการพนักงานของรัฐ 

ลูกจา้งประจาํ จาํนวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามลาํดบั 

ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1.ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นมากท่ีสุด

เก่ียวกบัรสชาติอร่อย มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.8125 รองลงมาเป็นสินคา้มีคุณภาพได้

มาตรฐาน มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.5700 และสินคา้มีให้เลือกหลากหลาย มีค่าเฉล่ีย 
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เท่ากับ 7.6425 ตามลาํดบั โดยมีความเห็นน้อยท่ีสุดเก่ียวกบัรูปลักษณ์สินค้า

สวยงามทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.3550 

2.ด้านราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นมากท่ีสุดเก่ียวกบั

ราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.4200 รองลงมาเป็นราคาไม่

เกินกาํลงัจะซ้ือได ้มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.2300 และราคามีมาตรฐาน มีค่าเฉล่ีย 

เท่ากบั 8.2125 ตามลาํดบั โดยมีความเห็นนอ้ยท่ีสุดเก่ียวกบัราคามีหลายระดบัให้

เลือก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.6625 

3.ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็น

มากท่ีสุด เก่ียวกบับรรยากาศภายในร้านอบอุ่นเป็นกนัเองจากการให้บริการดว้ย

ความเอาใจใส่ของพนกังานขาย มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.0725 รองลงมาเป็นจาํนวน

ของสถานท่ีจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.5375 และการสั่งซ้ือสินคา้กลบับา้น

ไดโ้ดยมีภาชนะเก็บความเยน็บริการ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.4725 ตามลาํดบั โดยมี

ความเห็นนอ้ยท่ีสุดเก่ียวกบัจาํนวนของหน่วยบริการสําหรับชาํระเงิน มีค่าเฉล่ีย 

เท่ากบั 7.1925 

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นมาก

ท่ีสุดเก่ียวกบัรายการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.2475 รองลงมาเป็นการ

บริการให้ชิมก่อนสั่งซ้ือ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.9525 และโปรโมชัน่รสชาติใหม่ๆ 

ออกมานาํเสนอ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.9200 ตามลาํดบั โดยมีความเห็นนอ้ยท่ีสุด

เก่ียวกบัการโฆษณา แนะนาํผา่นส่ือต่างๆ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.0650 

ผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ๆ 

1.ด้านภาพลกัษณ์ของสินค้า พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นท่ีสุด

เก่ียวกบัความประทบัใจในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.2550 รองลงมาเป็น

ตราสินคา้มีความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.8175 และความมีช่ือเสียงเป็นท่ี

ยอมรับ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.4425 ตามลาํดบั โดยมีความเห็นนอ้ยท่ีสุดเก่ียวกบัการ

มีส่วนช่วยเหลือและพฒันาสังคม มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 6.9575 

2.ด้านความภักดีต่อสินค้า พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นมาก

ท่ีสุดเก่ียวกบัแนวโนม้ท่ีจะรับประทานไอศครีมยี่ห้อเดิมซํ้ าในคร้ังต่อไปค่าเฉล่ีย 
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เท่ากบั 7.7000 รองลงมาเป็นการรับประทานไอศครีมยี่ห้อเดิมเป็นประจาํ มี

ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.6200 และอยากแนะนาํบุคคลอ่ืนให้ซ้ือสินคา้ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 

6.8700 ตามลาํดบั โดยมีความเห็นนอ้ยท่ีสุดเก่ียวกบัการรับประทานไอศครีมยี่ห้อ

เดิมแมจ้ะมีบุคคลอ่ืนแนะนาํใหรั้บประทานยีห่อ้อ่ืน มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 6.3325 

3.ด้านความไว้วางใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นมาเก่ียวกบั

การมีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพสินคา้ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.1675 รองลงมาเป็น

ความไวว้างใจในผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.7175 และความไวว้างใจใน

บริษทัผูผ้ลิต มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.6275 ตามลาํดบั โดยมีความเห็นน้อยท่ีสุด

เก่ียวกบัความไวว้างใจในตวัแทนจาํหน่าย มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.2375 

ผลการวเิคราะห์การตัดสินใจซ้ือไอศครีมไขมันตํ่า 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นมากท่ีสุดเก่ียวกับความเช่ือว่า

ไอศครีมไขมนัตํ่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.0550 รองลงมาเป็น

การรับประทานไอศครีมไขมนัตํ่าไม่ทาํให้อว้น มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 6.2875 และ

ความสุขท่ีไดรั้บประทานไอศครีมไขมนัตํ่า มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 6.2625 ตามลาํดบั 

โดยมีความเห็นน้อยท่ีสุดเก่ียวกบัการมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการทุกประการ มี

ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 5.9775 

5.อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการวจิยัในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลการวจิยัได ้ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศท่ีแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั ในขณะท่ีปัจจยั

ส่วนบุคคลดา้นอายุ ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน สถานภาพการสมรส และ

อาชีพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้ง

กันกับผลงานของรัชธิดา พิมพ์จันทร์และนภนนท์ หอมสุด (2550) ท่ีได้

ท ําการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการบริโภคไอศครีมจากร้าน Kane mochi ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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พบว่า ช่วงอายุจะมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจบริโภคไอศครีม    

พรีเม่ียม/โฮมเมด และผลงานของโชติกา โคตรภูชยั (2548) ท่ีไดท้าํการศึกษา

แนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคไอศครีมไขมันตํ่ าของผู ้บ ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีแนวโน้มของพฤติกรรมการ

บริโภคไอศครีมไขมนัตํ่าในดา้นความถ่ีท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 รวมทั้ง ผลงานของ พิสิฏฐ   หงส์ทองกิจเสรี (2550) ท่ีไดท้าํการศึกษา

พฤติกรรมการบริโภคไอศครีมพรีเมียมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

อายุ และอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการบริโภคไอศครีมพรีเมียมของ

ผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี  0.05 ยกเวน้ ปัจจยัดา้นเพศท่ีผลการศึกษาไม่

สอดคลอ้งกนั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

            ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสัมพันธ์กับการ

ตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ี

ปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมทาง

การตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงทั้งมีความสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งกนักบัผลงาน

ของ   รัชธิดา พิมพจ์นัทร์และนภนนท์ หอมสุด (2550) ท่ีพบว่าปัจจยัด้านส่วน

ประสมทางการตลาดบริการทุกปัจจยั มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค

ไอศครีมจากร้าน Kane mochi ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 และผลงานของโชติกา โคตรภูชัย (2548) พบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นราคาโดยรวมมีความสัมพนัธ์และแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภค

ไอศครีมไขมนัตํ่าในดา้นค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวม ช่องทางการ

จดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาดในดา้นความสะดวกในการหาซ้ือผลิตภณัฑ ์

มีความสัมพนัธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคไอศครีมไขมันตํ่าอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05และไม่สอดคลอ้งกบัผลงานของ         
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พิสิฏฐ   หงส์ทองกิจเสรี (2550) ปัจจยัทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขายมีผล

ต่อการตดัสินใจบริโภคไอศครีมพรีเมียมในระดบัปานกลางมีเพียงปัจจยัเดียว 

ปัจจัยอืน่ๆ 

ทุกปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบด้วยปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ของสินคา้ ด้าน

ความภักดีต่อสินค้า และความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือ

ไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ทั้งน้ี ปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอ่ืนๆ มากท่ีสุด  

6.ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

  จากผลการศึกษา ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะผูป้ระกอบการให้ความสําคญักบั

หลายๆปัจจยั โดยเฉพาะปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากเป็นพิเศษ

และมากท่ีสุด ทั้งปัจจยัทางการตลาด และปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้ ความ

ภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ เน่ืองจากทุกปัจจยัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ไอศครีมไขมนัตํ่ามากนอ้ยต่างกนั 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 ผูท่ี้สนใจควรทาํการศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจไอศครีมประเภทอ่ืน รวมทั้ง

ธุรกิจท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั เช่น ธุรกิจร้านเคร่ืองด่ืมหรือนํ้ าป่ันในอนาคต เพื่อให้

ไดผ้ลการศึกษาในมุมมองท่ีแปลกใหม่เพื่อการต่อยอดและการเปรียบเทียบ โดย

ผูว้ิจยัมัน่ใจวา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บ จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาใชว้างแผนเชิงกล

ยุทธ์ สําหรับการสร้างความไดเ้ปรียบทางแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน

สอดรับกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ควรทาํการศึกษาวิจยัเก่ียวกับการตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่า  เป็น

ระยะๆเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีมีความทนัสมยัอยูเ่สมอ  เน่ืองจากปัจจุบนัผูบ้ริโภค

มีพฤติกรรมการบริโภค  และรูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

 ควรทาํการศึกษาวิจยัในกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความแตกต่างกนัออกไปในแต่

ละภูมิภาค  เพื่อใหท้ราบวา่ปัจจยัในดา้นความเจริญมีผลต่อการวางแผนทางธุรกิจ 
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