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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ไอศกรี มเป็ นของหวานแช่แข็งชนิดหนึ่ง ได้จากการผสมส่ วนผสมนาไปผ่านการฆ่าเชื้ อแล้ว
นาไปปั่ นในที่เย็นจัด เพื่อเติมอากาศเข้าไปพร้ อมๆกับการลดอุณหภูมิ โดยอาศัยเครื่ องปั่ นไอศกรี ม
ไอศกรี มตักตามปกติจะต้องทาการแช่เยือกแข็งก่อนที่จะนามารับประทานหรื อจาหน่าย ความเป็ นมา
ของไอศกรี มนั้น ยังไม่เป็ นที่ชดั เจนว่าเริ่ มมาจากไหน ซึ่ งบางข้อมูลบอกว่าเริ่ มมีในสมัยจักรพรรดิ
เนโรแห่ งอาณาจักรโรมันที่ได้มีการพระราชทานจัดเลี้ยงไอศกรี มแก่ทหารโดยในสมัยนั้นจะทาจาก
เกล็ ด น้ า แข็ ง ผสมกับ ผลไม้แ ละน้ า ผึ้ ง ไอศกรี ม ประเภทนี้ น่ า จะเป็ นเชอร์ เ บท(Sherber) มี บ าง
แหล่งข้อมูลบอกว่าคนจีนเป็ นผูค้ น้ พบครั้งแรกเมื่อ 3,000 ปี มาแล้ว ลักษณะจะเป็ นข้าวบดผสมกับ
นมสดที่เย็นจัดจนเป็ นน้ าแข็งและได้สอนวิธีการผลิตให้กบั อินเดียและเปอร์ เซี ย ราชวงศ์โมกุลจะมี
การนานมสดผสมกับถัว่ พิสตาชิ โอ ทาเป็ นของหวานแช่แข็งเรี ยกว่า “Kulfi” ซึ่ งเชื่ อว่าเป็ นแบบแรก
ของไอศกรี ม ต่อมาปลายศตวรรษที่ 13 มาร์ โคโปโล นาเอาวิธีการผลิตไอศกรี มจากจีนไปเผยแพร่ ที่
อิ ตาลี และมี การพัฒนาไปจนทาให้อิตาลี ได้ชื่ อว่า เป็ นแหล่ ง ไอศกรี ม เลิ ศ รส จนกระทัง่ ประมาณ
ศตวรรษที่ 15 สกุลเมดิชผูค้ รองแคว้นพลอเรนซ์เป็ นผูน้ าสู ตรการผลิตไอศกรี มไปเผยแพร่ ที่ฝรั่งเศส
และแพร่ หลายอย่า งรวดเร็ ว เมื่ อปี คสริ ส ต์ศ กั ราช 1670 นายฟรานเชลโก โปรโดนิ โค ได้นาไป
จาหน่ ายในร้ านกาแฟของตนและได้มีการพัฒนาต่อยอดในเรื่ องของกลิ่ นรสชาติต่างๆ จนตั้งเป็ น
บริ ชน์ ผลิตขึ้นสาหรับในอังกฤษ ยุคแรกจะเรี ยกไอศกรี มว่า กรี มไอซ์ (ครี ม , cream) หรื อ ไอซด์ครี ม
(iced cream) ซึ่ งที่มาของชื่ อนั้นอาจจะมาจากลักษณะของไอศกรี มในยุคแรก ที่มีหน้าตาเป็ นเกล็ด
น้ าแข็งนั่นเอง จนกระทัง่ ปี ค.ศ.1846 แนนซี จอห์ นสัน ได้คิดเครื่ องปั่ นไอศกรี มที่ใช้มือหมุ นได้
สาเร็ จ และมีการผลิตตูเ้ ย็นในศตวรรษที่ 19 ที่สหรัฐอเมริ กา จึงทาให้ตน้ ศตวรรษที่ 20 เริ่ มมีการผลิต
ไอศกรี มออกจาหน่ายเป็ นจานวนมาก ส่ วนความเป็ นมาของไอศกรี มในประเทศไทยนั้น ว่ากันว่า
ไอศกรี ม เริ่ ม เข้า มาช่ วงสมัย รั ช กาลที่ 5 เป็ นหนึ่ ง ในวัฒ นธรรมตะวัน ตกที่ พ ระบาทสมเด็ จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงนามาเผยแพร่ ในสยาม หลังเสร็ จประพาสอินเดีย ชวาและสิ งคโปร์ น้ าแข็ง
ในตอนแรกๆ ก็ยงั ไม่สามารถผลิ ตในประเทศได้ จึ งต้องนาเข้าจากประเทศสิ งคโปร์ เมื่ อไทยสั่ ง
เครื่ องทาน้ า แข็ง เข้า มาก็ เริ่ มมี ก ารทาไอศกรี ม กิ นกันมากขึ้ น ถื อว่าไอศกรี ม เป็ นของเสวยเฉพาะ
สาหรับเจ้าขุนมูลนายเท่านั้น ซึ่ งสมเด็จกรมพยาดารงราชานุภาพบันทึกไว้วา่
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“ไอศกรี มเป็ นของที่ วิเศษในเวลานั้น เพราะเพิ่ งได้ เครื่ องทานา้ แข็งอย่ างเล็กที่ เขาทากันตามบ้ านเข้ า
มา ท าบางวันน้า ก็แข็ง บางวัน ก็ไ ม่ แข็ง มี ไ อศกรี มบ้ างบางวันก็ไ ม่ มี จึ งเห็ นเป็ นของวิ เ ศษ ”โดย
ไอศกรี มในพระราชวังนั้นจะทาจากน้ ามะพร้าวอ่อน ใส่ เม็ดมะขามคัว่ จนต่อมาเมื่อคนไทยมีโรงงาน
ท าน้ า แข็ ง แต่ ก็ ย งั ถื อเป็ นของชั้น ดี โดยมี ไ อศกรี ม ระดับ ชาวบ้า นท าเองด้ว ย ในช่ วงแรกๆ นั้น
ไอศกรี มกระทิมีลกั ษณะเป็ นน้ าแข็งละเอียดใสๆ รสหวานไม่มากและมีกลิ่ นหอมของดอกนมแมว
ในสมัยนั้นวิถีการกิ นของผูค้ นจะนิ ยมกิ นอาหารกันในเรื อนแพ เหมื อนที่ สมัยนั้นจะขายก๋ วยเตี๋ยว
กาแฟกันบนเรื อ กะทิใสๆ ก็มีความเข้มข้น มีการใส่ ลอดช่อง เม็ดแมงลัก และขนุ นฉี กเข้าไป ต่อมา
ไอศกรี มหลอด หรื อไอศกรี มแท่งก็เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 ใช้น้ าหวานใส่ หลอดสังกะสี และเขย่า
ให้แข็ง และมีกา้ นไม้เสี ยบโดยจะใส่ ถงั ขับไปขายตามถนน สั่นกระดิ่ งเป็ นสัญญาณเพื่อเรี ยกลูกค้า
นอกจากนี้ ยงั มี จุดขายที่การลุ น้ ไอศกรี มฟรี จากไม้เสี ยบที่หากมีสีแดงป้ ายอยู่ก็จะได้กินฟรี อีกหนึ่ ง
แท่งด้วย ซึ่ งไอศกรี มแบบหลอดก็มีการพัฒนาจนมาเป็ นไอศกรี มโบราณที่มีส่วนผสมของนมโดยมี
ลัก ษณะเป็ นแท่ ง สี่ เ หลี่ ย ม อาจทานเป็ นแท่ ง หรื อ ตัก ใส่ ถ้ว ยรั บ ประทานก็ ไ ด้จ นเมื่ อ มี ก ารผลิ ต
ไอศกรี มแบบอุ ตสาหกรรม ไอศกรี ม แบบมี ฝ าปิ ดที่ วางขายตามร้ า นจึ ง เริ่ ม มี ข าย โดยเรี ย กกันว่า
ไอศกรี มห้องเย็น และถึงยุคสมัยหนึ่งที่ไอศกรี มเป็ นที่นิยมกันอย่างมาก ที่เป็ นสัญลักษณ์ไอศกรี มใน
ยุคสมัยนั้นเลยคือ ไอศกรี มไข่แข็ง ย่ายถนนเจริ ญกรุ ง ใกล้กบั ถนนบริ พตั รกับสะพานเหล็ก ในย่าน
นั้นมีหลายร้านที่ขายแต่ไอศกรี ม แต่ยคุ สมัยก็แปรเปลี่ยนไปจนไอศกรี มแบบนั้นหมดความนิ ยม และ
เมื่อ 40 ปี ที่แล้ว เป็ นก้าวแรกของไอศกรี มแบบตะวันตกที่เข้ามาในประเทศ เป็ นไอศกรี มยี่ห้อ pop
ขายครั้งแรกที่โรงภาพยนตร์ เฉลิมไทย ก่อนไอศกรี มสามรส ช๊อกโกแล็ค วานิ ลา สตอเบอร์ รี่ เรี ยงกัน
บนชิ้ นกล้วยแบบที่ เรี ยกกันว่า บานาน่ า สปริ ท ได้ชื่ อ เป็ นของไฮโซเลยก็ ว่า ได้ มาถึ ง ปั จจุ บ นั ดู
เหมือนวัฒนธรรมการกินไอศกรี มจะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น จากความทันสมัยและรสนิ ยม
ของผูค้ นที่แปรเปลี่ยนไป (พิรุณ, 2555; แมนเนเจอร์, 2556)
โดยจากสถานการณ์ของโลกในปั จจุบนั นั้น มีการเปลี่ ยนแปลงที่รวดเร็ วอยู่ตลอดเวลา ซึ่ ง
ธุ รกิจต่างๆ ต้องปรับตัวให้ทนั กับการแข่งขันทางการตลาดที่ความการแข่งขันกันสู งมาก โดยเฉพาะ
กับการแข่งขันของธุ รกิจประเภทร้านไอศกรี มปั่ น ธุ รกิจประเภทนี้ กาลังได้รับความนิ ยมบริ โภคเป็ น
อย่ า งมาก ซึ่ งมี อ ัต ราการเติ บ โตสู ง เนื่ อ งจากมี ก ารปรั บ ปรุ ง รสชาติ ใ ห้ มี ค วามหลากหลายอยู่
ตลอดเวลา เพื่อเป็ นทางเลื อกของผูบ้ ริ โภค และการเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของ
ประชาชนในแต่ละวันนั้น จะพบว่าประชาชนนิ ยมบริ โภคอาหารนอกบ้านกันมากขึ้ น เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็ ว โดยมี เวลาจากัดเร่ งด่วน ซึ่ งอาหารจานด่วนก็เป็ นทางเลื อกหนึ่ งที่ผูบ้ ริ โภคใช้
บริ การ และโดยทัว่ ไปพฤติกรรมของคนไทยส่ วนมาก เมื่อรับประทานอาหารคาวแล้ว จะต้องมีของ
หวานหรื อผลไม้ตามหลังเสมอ จึงเป็ นโอกาสอันดี ที่ไอศกรี มปั่ น ซึ่ งจัดว่าเป็ นของหวานประเภท
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หนึ่ ง จะได้เข้ามาเป็ นทางเลื อกให้กบั ผูบ้ ริ โภค โดยการผลิ ตนั้นจะต้องผ่านกระบวนการผสมส่ วน
ต่างๆแล้วนาไปผ่านการฆ่าเชื้ อ จากนั้นจะนาไปปั่ นในที่อุณหภูมิต่ า เติมอากาศเข้าโดยอาศัยเครื่ อง
ปั่ นไอศกรี ม ตลาดไอศกรี มปั่ นทัว่ ไปเป็ นตลาดที่มีการแข่งขันที่รุนแรงมากที่สุด โดยผูอ้ ยูร่ อดใน
กลุ่มนี้ จาเป็ นต้องมีความพร้ อม ทางด้านเงินทุนและเทคโนโลยีในระดับสู ง อย่างไรก็ดี ยังมีผใู้ ห้
ความสนใจที่จะเข้ามาทาตลาดนี้อีกในอนาคต เช่น กลุ่มซี พีที่คาดว่าจะร่ วมทุนกับเมจิของญี่ปุ่น เป็ น
ต้น (เด็กดี, 2551) ภาพรวมตลาดไอศกรี มปั่ นในประเทศไทย มีมูลค่ารวมราว 15,000 ล้านบาท ซึ่ งใน
ตลาดมีการคาดการณ์ในปี พ.ศ.2557 ไว้วา่ ตลาดจะเติบโตขึ้นปี ละร้อยละ 10 แต่ที่ผา่ นมาปั จจัยทาง
เศรษฐกิจและกาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคลดลง ทาให้อตั ราการเติบโตติดลบ โดยปั จจุบนั อัตราการบริ โภค
ไอศกรี มของคนไทยจะอยูท่ ี่ 2 ลิตร/คน/ปี ซึ่ งน้อยกว่าอัตราการบริ โภคของคนอเมริ กนั ที่จะอยูท่ ี่ 15
ลิตร/คน/ปี (บ้านเมือง, 2558) นับต่อจากปี พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป คาดว่าตลาดไอศกรี มจะมีอตั รา
เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.7 ต่อปี ทาให้ในปี พ.ศ. 2562 จะมีมูลค่าตลาด 21,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
ยัง มี ปั จจัย เสี่ ย งที่ ผูป้ ระกอบการต้องคานึ ง ถึ งถึ ง คื อ ต้นทุ นการผลิ ตมี แนวโน้ม ว่าจะสู ง ขึ้ นอย่า ง
ต่ อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง วัตถุ ดิ บ หลัก เช่ น นม ผลิ ต ภัณฑ์ นม และน้ า ตาล ประกอบกับ ค่ า
พลังงานเชื้ อเพลิง และค่าจ้างแรงงาน ขณะที่ผปู ้ ระกอบการต้องเผชิ ญกับข้อจากัดในการปรับราคา
ขาย เนื่ องจากไอศกรี มไม่ใช่ สินค้าที่จาเป็ นต่อการบริ โภคในชี วิตประจาวัน และมีสินค้าทดแทน
จานวนมากทั้งเครื่ องดื่ มหลากหลายประเภท เบเกอร์ รี่ และขนมขบเคี้ยวต่างๆ (สุ นิษฐา เศรษฐี ธร,
2558)

ภาพที่ 1-1 ประมาณการมูลค่าตลาดไอศกรี ม ปี พ.ศ.2558-2562
ที่มา : สุ นิษฐา เศรษฐีธร (2558)
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จากประเด็นดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เพื่อที่จะพัฒนาต่อยอด จะได้มีส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านไอศกรี ม
ด้านยอดจาหน่ ายให้สูงขึ้นและปรับระบบการบริ การ พร้ อมกับการออกรู ปแบบการตกแต่งภายใน
ร้านและสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยงานวิจยั นี้ ได้นาปั จจัยต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมา
ศึกษาว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคไอศกรี มปั่ นร้ าน สเวนเซ่ นส์
เดอะมอลล์ท่าพระ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคไอศกรี มปั่ นของผูบ้ ริ โภคมากน้อยเพียงใด ซึ่ ง
ข้อมูลดังกล่าวนี้ จะเป็ นประโยชน์กบั เจ้าของธุ รกิจ เพราะจะได้นาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั นี้ ปรับปรุ ง
วัตถุ ดิบในการผลิ ต ส่ วนผสม รสชาติ ต้นทุนในส่ วนอื่ นๆ และสภาพแวดล้อมของร้านให้มีความ
เหมาะสมได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดีเยีย่ ม
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะประชากรศาสตร์ ข องผู้บ ริ โภคไอศกรี มปั่ น ร้ า นสเวนเซ่ น ส์
เดอะมอลล์ท่าพระ
2. เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคไอศกรี มปั่ น
ร้านสเวนเซ่นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไอศกรี มปั่ นร้านสเวนเซ่นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมผู้บ ริ โ ภค
ไอศกรี มปั่ นร้านสเวนเซ่นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ มีกรอบแนวคิดในการทาวิจยั ได้มีกาหนดตัวแปรต้น
ตัวแปรร่ วม และตัวแปรตาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการดาเนิ นงานวิจยั และเป็ นแนวทางในการค้นหา
คาตอบ
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
ประชากรศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ตัวแปรร่ วม (Covariate Variable)
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านลักษณะทางกายภาพ

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเภทของไอศกรี มปั่ นที่เลือก
เหตุผลที่สาคัญในการบริ โภคไอศกรี มปั่ น
ช่วงเวลาที่เลือกการบริ โภคไอศกรี มปั่ น
ค่าใช้จ่ายในการบริ โภคไอศกรี มปั่ น
ความถี่ในการบริ โภคไอศกรี มปั่ น
บุ ค คลที่ มี ส่ วนในการตั ด สิ นใจเลื อ ก
บริ โภคที่ร้านสเวนเซ่นส์

6

สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคไอศกรี มปั่ นร้าน
สเวนเซ่นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไอศกรี มปั่ นร้าน
สเวนเซ่นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ
ขอบเขตในการวิจัย
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูศ้ ึ ก ษาท าการศึ กษาพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคไอศกรี มปั่ นร้ านสเวนเซ่ นส์
เดอะมอลล์ท่าพระ โดยมีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. ด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ ริ โภคไอศกรี มปั่ นร้านสเวนเซ่ นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ ริ โภคไอศกรี มปั่ นร้ านสเวนเซ่ นส์ เดอะมอลล์ท่า
พระ จานวน 400 คน
1.3 การวิจยั ครั้งนี้เก็บข้อมูลระหว่าง เดือน กันยายน พ.ศ.2558 – ธันวาคม พ.ศ.2558
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรต้ น (Independent Variable)
1.1 ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2. ตัวแปรร่ วม (Covariate Variable)
2.1 ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทาง
การจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ ด้านกระบวนการให้บริ การ
และด้านลักษณะทางกายภาพ
3. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
3.1 ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ประกอบไปด้วย ประเภทของไอศกรี มปั่ นที่เลือก เหตุผลที่
สาคัญในการบริ โภคไอศกรี มปั่ น ช่ วงเวลาที่เลื อกการบริ โภคไอศกรี มปั่ น ค่าใช้จ่ายในการบริ โภค
ไอศกรี มปั่ น ความถี่ในการบริ โภคไอศกรี มปั่ น บุคคลที่มีส่วนในการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคที่ร้านส
เวนเซ่นส์
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นิยามคาศัพท์
ผูว้ จิ ยั ได้นาตัวแปรมากาหนดคานิยามคาศัพท์เพื่อนาไปสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้ได้คาตอบตาม
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ดังต่อไปนี้
ประชากรศาสตร์ หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน ของผูบ้ ริ โภคไอศกรี มปั่ นร้านสเวนเซ่นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ
ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ ทาง การตลาดที่ กิ จ การใช้ เ พื่ อ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเป้ าหมาย ประกอบด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่สาคัญ เป็ น
ปั จจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุ รกิจจะต้องสร้างส่ วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมใน
การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
พฤติกรรมผู้บริ โภค หมายถึง การตัดสิ นใจและการกระทาการใด ๆ ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ น
หน่วยเศรษฐกิจมูลฐาน เกี่ยวกับการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การต่าง ๆ เพื่อการบริ โภคส่ วนบุคคล แต่ไม่ใช่
เพื่ อ การผลิ ต หรื อน าไปขายต่ อ การศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู้บ ริ โภคเป็ นการศึ ก ษาในแขนงของ
เศรษฐศาสตร์ จุลภาค เพื่อให้ทราบว่าผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมในการซื้ อหรื อบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การ
อย่างไรภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ
ไอศกรีม หมายถึง ของกินทาด้วยน้ าหวาน กะทิ หรื อ นม เป็ นต้น ทาให้ขน้ ด้วยความเย็น
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่ งที่นาเสนอให้แก่ผบู ้ ริ โภคเรื่ องของประเภทไอศกรี มปั่ น
เพื่อให้ผบู้ ริ โภคมีความสนใจที่จะเลือกบริ โภคไอศกรี มปั่ นร้านสเวนเซ่นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ
ปัจจัยด้ านราคา หมายถึง ราคาสาหรับการบริ โภคไอศกรี มปั่ นร้านสเวนเซ่ นส์ เดอะมอลล์
ท่าพระ
ปั จ จั ยด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย หมายถึ ง สถานที่ ที่ ผูบ้ ริ โภคสามารถเลื อกบริ โภค
ไอศกรี มปั่ นร้านสเวนเซ่นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ
ปัจจัยด้ านส่ งเสริมทางการตลาด หมายถึง การใช้กลยุทธ์ ลด แลก แจก แถม เพื่อดึงดูดให้
ผูบ้ ริ โภคมาบริ โภคไอศกรี มปั่ นร้านสเวนเซ่นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ
ปัจจัยด้ านบุคคลหรือพนักงาน หมายถึง พนักงานที่ให้การบริ การ เพื่อให้ผบู้ ริ โภคเกิดความ
พึงพอใจได้ มีการมาซื้ อซ้ า และมีการบอกต่ออีกด้วย
ปั จจัยด้ านกระบวนการ หมายถึ ง ขั้นตอน กระบวนการ ระเบียบวิธีการการปฏิบตั ิงานใน
ด้านการบริ การที่ นาเสนอให้กบั ผูบ้ ริ โภค เพื่อมอบการให้บริ การอย่างถู กต้องรวดเร็ ว และทาให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความประทับใจมากที่สุด
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ปั จ จั ยด้ า นการสร้ า งและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ หมายถึ ง การสร้ า งและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพให้กบั ผูบ้ ริ โภคในด้านต่างๆ เช่ น ด้านการแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย การเจรจา
สุ ภาพอ่อนโยน และการให้บริ การที่รวดเร็ ว
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ทาให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานในด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคไอศกรี มปั่ น
ร้านสเวนเซ่นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ
2. ทาให้ทราบถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไอศกรี มปั่ น
ร้านสเวนเซ่นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ
3. ผลการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคไอศกรี มปั่ นร้านสเวนเซ่ นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ
หรื อผูท้ ี่ตอ้ งการจะศึกษาวิจยั ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องต่อไป
4. เพื่อนาข้อมูล ปั ญหา และอุ ปสรรคที่ ได้รับมาใช้ในการดาเนิ นการแก้ไขปั ญหา และ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดร้านสเวนเซ่นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ

