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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของลูกค้าไอศกรีมนมสดในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่  

โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากลูกค้าท่ีเป็นผู้บริโภคไอศกรีมนมสดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ านวน 5 ตราผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เอเต ้ 

ห้วยแก้ว  หนองโพ  ไทย-เดนมาร์ค และบัดส์ไอศกรีม จ านวน 300 ราย  การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปใช้สถิติเชิงพรรณา 

ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ และการวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้า (Customer Profile) ใช้สถิติเชิงอนุมาน คือไคสแควร์  

เพื่อวเิคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรการเป็นลูกค้าไอศกรีมแตล่ะตราผลิตภัณฑ์ กับตัวแปรด้านลักษณะส่วนบุคคล ด้าน

รูปแบบการใช้ชีวิต และด้านพฤติกรรมการซือ้ไอศกรมีนมสด 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบวา่เป็นเพศหญิง  อายุ 21-30 ปี  การศึกษาระดับปริญญาตรี  อาชพี ท างานใน

หนว่ยงานเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท อาศัยหรือท างานอยู่ในอ าเภอเมืองเชยีงใหม ่ ซื้อไอศกรีมนม

สดรสชาตินมสดบ่อยท่ีสุด  โดยซื้อเดือนละ 1-3 ถ้วย ราคาปกติถ้วยละ 31-35 บาท เฉลี่ยคร้ังละ 26-35 บาท   

มพีฤตกิรรมซื้อแลว้ทานทันที  ส่วนใหญ่ทานไอศกรมีนมสดในโอกาสรับประทานอาหารกับครอบครัวท่ีร้านอาหาร ซือ้บ่อย

ท่ี ศูนย์อาหาร  และตัดสินใจเลือกซื้อไอศกรีมนมสดด้วยตนเอง  โดยเหตุผลในการทานไอศกรีมนมสด ได้แก่  ชื่นชอบการ

ทานไอศกรีม  และได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับไอศกรีมนมสดผ่านป้ายโฆษณา ณ จุดขาย โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อไอศกรีมนมสด ได้แก่ รสชาติอร่อยถูกปาก  เมื่อมีโอกาสทานคร้ังต่อไปจะเลือกซื้อตราผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้  

แล้วแต่ว่าร้านค้าจะมีตราผลิตภัณฑ์อะไรขาย ถ้าหากไอศกรีมนมสดท่ีต้องการหมด  จะเลือกรสชาติใหม่  ตราผลิตภัณฑ์

เดิมท่ีต้องการ  และปัญหาท่ีมักจะพบจากการบริโภคไอศกรีมนมสด  ได้แก่  มีรสชาติให้เลือกน้อย/วางจ าหน่ายไม่ครบ  

ทุกรสชาติ 

 การวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้า  พบว่า  ตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลท่ีสามารถใช้อธิบายลักษณะของลูกค้า

ไอศกรีมนมสดแต่ละตราผลิตภัณฑ์ได้คือ  ตัวแปรเพศ  ตัวแปรพฤติกรรมในการซื้อไอศกรีมนมสดของลูกค้าแต่ละตรา

ผลิตภัณฑ์สามารถอธิบายได้ตามองค์ประกอบต่อไปนี้ คือ  รสชาติท่ีซื้อบ่อยท่ีสุด  จ านวนไอศกรีมท่ีซื้อต่อเดือน  ราคา

ไอศกรมีท่ีซือ้โดยปกติ  พฤติกรรมการซือ้ไอศกรมีนมสด  โอกาสท่ีทานไอศกรมีบ่อยท่ีสุด  สถานท่ีท่ีซือ้ไอศกรมีนมสดบ่อย

ท่ีสุด  เหตุผลในการทานไอศกรีมนมสด  ช่องทางท่ีรับข่าวสารเกี่ยวกับไอศกรีมนมสด  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกทาน

ไอศกรีมนมสด  จ านวนเงินท่ีซื้อไอศกรีมโดยเฉลี่ยต่อคร้ัง  การตัดสินใจเลือกทานไอศกรีมนมสดคร้ังต่อไป  และวิธีการ

                                                           
* นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
** ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
*** ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 

 

Vol. 4 No. 3 (July – September 2018)   302 

 

ตัดสนิใจเมื่อพบวา่ไอศกรีมท่ีต้องการหมด  จากการศกึษาคร้ังนี้ท าให้ทราบแนวทางในการวางแผนการตลาดและกลยุทธ์ท่ี

เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าไอศกรีม  เพื่อน าไปสู่ การพัฒนากิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์อีกท้ังเป็นการรักษาฐานลูกค้า   

และเพิ่มลูกค้าใหม ่

ABSTRACT 

 This independent study aimed to conduct customer profile analysis of dairy ice cream customers in Mueang 

Chiang Mai district. Data were collected from 300 customers of five selected dairy ice cream brands namely Ete, 

Huay Kaew, Nong Pho, Thai-Denmark and Buds Ice Cream. The generic data were analyzed by descriptive statistics 

including frequency, percentage.  The customer profile were analyzed by inferential statistics which is Chi-square to 

test the relationships in term of demographic and behavioral profile of the customers in each brand of ice cream. 

 The majority of respondents were female in the age of 21-30 years old, whose education background was 

in Bachelor’s degree. They worked at private agents, earned monthly income at the average amount of 20,001-

30,000 Baht, and resided or worked in Mueang Chiang Mai district. They regularly purchased the dairy ice cream in 

milk flavor at the frequency of 1-3 cups per month. Cost of a cup of dairy ice-cream was ranged between 31-35 

Baht. In each time, they averagely spent 26-35 Baht for it. Their behavior in consuming the studied product was to 

eat it right after purchasing. Most of them consumed the dairy ice-creams in an occasion of having a meal with 

family at a restaurant. They frequently purchased it at a food court and made purchasing decision by themselves. 

Reason of consuming the dairy ice cream was mentioned to their own preference on ice-cream consumption. They 

learned about the product from advertisement sign at the point of sale. Factor influencing their purchasing decision 

was taste of the product itself. For the next chance, without specification, they would purchase any brand of product 

being sold at a point of sale. They revealed that if their preferred flavor of dairy ice crème was sold out, they would 

just select another available flavor of their preferred brand. Problem as found from consuming dairy ice-creams was 

the limited choices of flavors / the distribution of some flavors of the product.    

 The findings of customer analysis presented that the variable on personality that could describe the 

customers of each dairy ice cream brand was gender. In the meanwhile, the variables on purchasing behavior that 

could identify the customers of each product brand included factors as follows: the flavor to be purchased at the 

most often, the amount of ice cream to be purchased in a month, the cost of ice cream to be spent regularly, the 

behavior of purchasing dairy ice cream, the occasion leading them to purchase the product at the most often, the 

place where they frequently purchased dairy ice cream at the most, the reason of consuming dairy ice cream, the 

channel transmitting news and information of dairy ice cream to their attention, the factors influencing their decision 

to consume dairy ice cream, the average amount of money to be spent for the studied product in each time, the 
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decision being made for consuming dairy ice cream in the next time, and the decision making when their favorite 

choice was sold out.   The results of this study could be a guideline to set up particular marketing plans and 

strategies to fit with a certain group of customer. Then, it could develop customer relationship management to retain 

the existing customers; while acquiring the new ones, accordingly. 

บทน า 

 ไอศกรีมเป็นของหวานท่ีได้รับความนิยมในประเทศไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากสภาพอาการท่ีร้อน

อบอ้าวตลอดท้ังปี จึงท าให้ผู้บริโภคชาวไทยนิยมบริโภคเพื่อคลายความร้อนจากสภาพอากาศ ท าให้ทิศทางของตลาด

ไอศกรีมในประเทศไทยมีโอกาสเติบโตได้มาก (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย , 2554ข) ในปัจจุบันตลาดไอศกรีมมีอัตราการ

เจรญิเตบิโตของตลาดอย่างตอ่เนื่อง  โดยในปี พ.ศ.2558 มีอัตราการเจริญเติบโตอยูท่ี่ 8% หรือมมีูลค่า 12,800 ล้านบาท  

ซึ่งเตบิโตจากมูลค่า 11,846 ล้านบาท ในปีพ.ศ.2557 (Marketeer, 2559) 

 ปัจจุบันตัวเลือกไอศกรีมนมสดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่มีการแข่งขันมากขึ้น หากผู้จัดจ าหน่ายมีข้อมูลและ

สามารถทราบถึงลักษณะของลูกค้าของตนเองและคู่แข่งแล้ว จะท าให้ทราบ ลักษณะของลูกค้า โดยในการวเิคราะห์ลูกค้า

นั้นควรทราบข้อมูลของลูกค้าใน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การวิเคราะห์ลูกค้า (Customer Profile) และพฤติกรรมผู้บริโภค 

(Customer Behavior) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) รวมท้ังสามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ

ลูกค้า ท้ังในดา้นผลิตภัณฑ ์ได้อยา่งเหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552)  

 ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาถึงการวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าท่ีบริโภคไอศกรีมนมสดในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่

เพื่อท่ีจะสามารถพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับลักษณะ และความตอ้งการของผู้บริโภค เพื่อเป็นการเพิ่มฐานลูกค้า

ของผู้ประกอบการ อีกท้ังยังเป็นแนวทางส าหรับ ผู้บริหารหรือหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจวางแผน 

กลยุทธ์และ กิจกรรมทางการตลาดเพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภคอกีด้วย 

แนวคดิและทฤษฎี 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบรหิารลูกค้าสัมพันธ์ 

 กิตติ  สิริพัลลภ (2541)  ได้ให้ความหมายของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ไว้ว่า กิจกรรมการตลาดท่ีกระท าต่อ

ลูกค้า  มุ่งให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ มีความรับรู้ท่ีดี  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้

ได้รับ ประโยชนท้ั์งสองฝ่ายเป็นระยะเวลายาวนาน 
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 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บรโิภค 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2546)  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหาพฤติกรรมการซื้อ   

และการใช้ของผู้บริโภค เพื่อวางแผนกลยุทธ์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม  โดยใช้ 7 ค าถาม

ในการคน้หาพฤตกิรรม คือ 6Ws1H  ได้แก่ Who What Why Whom When Where และ How 

 แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์ลูกค้า (Customer Profile) 

 Peelen (2005) กล่าวถึง การวเิคราะห์ลักษณะของลูกค้าเพ่ือไวใ้ชเ้ป็นฐานข้อมูลแบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ 

1) ข้อมูลด้านคุณลักษณะของลูกค้าคนนั้นเป็นข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เมือง เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์

แอดเดรส 

2) ลักษณะการแบ่งสว่น แบ่งตามประโยชนท่ี์ลูกค้าตอ้งการจากผลิตภัณฑแ์ละตามรูปแบบการด าเนนิชีวิต 

3) การก าหนดลักษณะชอ่งทางการสื่อสาร เป็นสิ่งท่ีส าคัญในระยะเร่ิมตน้ เพื่อใชศ้กึษาธรรมชาติของลูกค้าในการ

รับสาร 

4) ประวัตกิารใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑห์รือบริการของลูกค้าที่ผ่านมา วธีิการช าระเงิน เป็นต้น 

5) ประวัติการสื่อสาร คือการบันทึกการสื่อสารซึ่งเป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีสามารถท าให้การเจรจามีความต่อเนื่องหาก

ลูกค้ามีการซื้อซ้ า เพื่อใชบั้นทึกข้อมูลสว่นบุคคลของลูกค้า  

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบในการด าเนินชีวิต 

 อดุลย ์ จาตุรงคกุล และคณะ (2550)  กล่าวถึง  รูปแบบการใช้ชวีติ คือ  แบบแผนของการด ารงชวีติของบุคคลท่ี

แสดงออกในกิจกรรม  ความสนใจ  และความคิดเห็น  รูปแบบของการใช้ชีวิตแสดงออกมาในรูป Psychographics  หรือ

เทคนิคในการวัดรูปแบบของการใชช้วีติ   

วิธีการด าเนินการวิจัย  

ขอบเขตเนื้อหา 

เนื้อหาการศึกษาในคร้ังนี้ต้องการศึกษาโดยการวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าท่ีบริโภคไอศกรีมนมสดชนิดถ้วย  

ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลภายใต้กรอบการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  หรือ  6W1H  เพื่อน ามา

วเิคราะห์ลูกค้าและจัดท าลักษณะของลูกค้าด้าน Demographic Profile  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้   คือลูกค้าท่ีบริโภคไอศกรีมนมสด จ านวน 5  ตราผลิตภัณฑ์ เอเต้ ห้วยแก้ว   

หนองโพ  ไทย-เดนมารก์  และ บัดสไ์อศกรมี 
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ในการศกึษาครัง้นี้ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแท้จริง ผู้ศึกษาจึงก าหนดขนาดตัวอยา่งโดยใชต้ารางขนาดตัวอย่าง

ของ Seymour Sudman (1976 อ้างใน กุณฑล ีรื่นรมย์, 2551: 187) จ านวน 300 ตัวอยา่ง โดยใช้วธีิการเลอืกตัวอย่างแบบ

โควตา (Quota Sampling) จ าแนกตามตราผลิตภัณฑไ์อศกรมีท่ีซือ้เป็นประจ าตราผลิตภัณฑล์ะ 60 ราย 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ  อายุ  รายได้  อาชีพ  

การศึกษา 

ส่วนท่ี 2  ค าถามเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) กิจกรรม  

2) ความสนใจ  3) ความคิดเห็น 

 ส่วนท่ี 3  ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชซ้ื้อไอศกรมีนมสดตามกรอบ 6W1H  ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม  น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

ประกอบด้วย  ความถี่ (Frequency)  ร้อยละ (Percentage)  และค่าเฉลี่ย (Mean)  และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics)  เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น และตัวแปรตามโดยการใช้ค่าไคสแควร์ (Chi-square test)  ท่ีระดับ

นัยส าคัญ 0.05 (กุณฑล ี ร่ืนรมย์, 2551)  โดยการอา่นค่า P-Value 

 ถ้าค่า P-Value นอ้ยกวา่ค่า α ซึ่งเท่ากับ 0.05 จะปฏเิสธ H0 หรือยอมรับ H1 แสดงวา่ตัวแปรท้ังสองสัมพันธ์กัน 

จึงจะน ามาวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าไอศกรมีนมสดตราผลิตภัณฑน์ัน้ 

 ถ้าค่า P-Value มากกว่าค่า α ซึ่งเท่ากับ 0.05 จะยอมรับ H0 หรือปฏิเสธ H1 แสดงว่าตัวแปรท้ังสองไม่มี

ความสัมพันธ์กัน จะไมน่ าข้อมูลมาวเิคราะห์ลักษณะของลูกค้าไอศกรมีนมสดตราผลิตภัณฑน์ัน้ 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

ผลการศกึษา 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ 21-30 ปี  การศึกษาระดับปริญญาตรี  อาชีพ ท างานใน

หนว่ยงานเอกชน รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 20,001-30,000 บาท  

ส่วนที่ 2  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการ

ซื้อไอศกรีมนมสด 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนนิชีวิต ได้แก่  ดูรายละเอยีดกอ่นซื้อสินค้า มากท่ีสุด 

รสชาติไอศกรีมนมสดส่วนใหญ่ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมักจะซื้อคือ รสนมสด โดยจะซื้อเดือนละ 1-3 ถ้วย ราคา

ปกติถ้วยละ 31-35 บาท  เฉลี่ยครัง้ละ 26-35 บาท  มีพฤตกิรรมซือ้แล้วทานทันที  ส่วนใหญ่ทานไอศกรมีนมสดในโอกาส
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รับประทานอาหารกับครอบครัวท่ีร้านอาหาร ซึ่งจุดท่ีซื้อไอศกรีมนมสดคือ ศูนย์อาหาร  และตัดสินใจเลือกซื้อไอศกรีมนม

สดด้วยตนเอง  โดยเหตุผลในการทานไอศกรีมนมสด ได้แก่  ชื่นชอบการทานไอศกรีม  และได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

ไอศกรีมนมสดผ่านป้ายโฆษณา ณ จุดขาย โดยมีปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อไอศกรีมนมสด ได้แก่ รสชาติอร่อยถูก

ปาก  และคร้ังต่อไปจะเลอืกซื้อตราผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้  แลว้แตว่า่ร้านค้าจะมตีราผลิตภัณฑ์อะไรขาย ถ้าหากไอศกรีมนม

สดท่ีต้องการหมด  จะเลือกรสชาติใหม่  ตราผลิตภัณฑ์เดิมท่ีต้องการ  และปัญหาท่ีมักจะพบจากการบริโภคไอศกรีมนม

สด  ได้แก่  มรีสชาติให้เลอืกนอ้ย/วางจ าหนา่ยไม่ครบทุกรสชาติ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไป  และพฤติกรรมการซื้อไอศกรีมนมสดของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามตรา

ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนมสด   

Customer Profile (Demographic) ของลูกค้าไอศกรีมนมสดแต่ละตราผลิตภัณฑ์มดีังต่อไปนี้ 

ตราผลิตภัณฑเ์อเต ้  เพศหญิง 

Behavior Profile 

ตราผลิตภัณฑ์เอเต้ ซื้อไอศกรีมรส นมสด  เดือนละ 1-3 ถ้วย  ราคาไอศกรีมท่ีซื้อ 46-50 บาท ในโอกาสทาน

อาหารกับครอบครัวท่ีร้านอาหาร  ซื้อบ่อยท่ีศูนย์อาหาร  รับข่าวสารผ่านช่องทาง Facebook  บรรจุภัณฑ์สวยงามเป็น

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้อ  ซื้อ 56-65 บาท/คร้ัง  เมื่อไอศกรีมท่ีต้องการหมดจะเลือกรสชาติเดิม  แต่เปลี่ยนเป็น 

ตราผลิตภัณฑอ์ื่นแทน 

ตราผลิตภัณฑ์ห้วยแก้ว ราคาไอศกรีมท่ีซื้อ 16-20 บาท  เมื่อซื้อแล้วจะทานทันที ในโอกาสเดินทางท่องเท่ียว   

ท่ีร้านชา/กาแฟ รับข่าวสารผ่านช่องทาง Instagram สามารถหาซื้อได้ง่ายเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้อ  ซื้อไม่เกิน 25 บาท/

ครัง้ 

ตราผลิตภัณฑ์หนองโพ ซื้อไอศกรีมรส นมสด  ราคาไอศกรีมท่ีซื้อ 31-35 บาท  ซื้อบ่อยท่ีศูนย์อาหาร  รสชาติ

อร่อยถูกปากเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการซือ้  ซือ้ 26-35 บาท/ครัง้ 

ตราผลิตภัณฑ์ไทย-เดนมาร์ค  ซื้อไอศกรีมรส นมสด  เดือนละ 1-3 ถ้วย  ราคาไอศกรีมท่ีซื้อ 31-35 บาท   

ในโอกาสทานอาหารกับครอบครัวท่ีร้านอาหาร  ซื้อท่ีศูนย์อาหารบ่อยท่ีสุด  ซื้อ 26-35 บาท/ครัง้ 

ตราผลิตภัณฑ์บัดส์ไอศกรีม  ซื้อไอศกรีมรส นมสด  ราคาไอศกรีมท่ีซื้อ 46-50 บาท  ซื้อท่ีซุปเปอร์มาเก็ต  

รับประทานไอศกรีมเนื่องจากชื่นชอบในการทานไอศกรีม  ซื้อ 46-55 บาท/คร้ัง  เมื่อทานไอศกรีมคร้ังต่อไปจะเลือกตรา

ผลิตภัณฑใ์ดก็ได้ แลว้แต่ว่าร้านค้าจะมีตราผลิตภัณฑอ์ะไร 

 อภปิรายผลการศึกษา 

 1.  ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the market?)   

 น ามาใช้อภิปรายลักษณะของลูกค้าในด้านประชากรศาสตร์(Demographic Profile)  พบว่าลูกค้าของไอศกรีมนม

สดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นเพศหญิง และสามารถอธิบายลักษณะของลูกค้า ได้ด้วยตัวแปรด้านเพศ  กล่าวคือ  

ไอศกรมีตราผลิตภัณฑไ์ทย-เดนมารค์  มีกลุ่มลูกค้าเพศ หญิง    
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 2.  ลูกค้าจะซื้ออะไร (What does consumer buy?)   

 น ามาใช้อภิปรายลักษณะของลูกค้าในด้านพฤติกรรม (Behavioral Profile) พบว่า  ลูกค้าของไอศกรีมนมสดใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่  ซื้อไอศกรีมรสนมสดบ่อยท่ีสุด  คร้ังละ 1-3 ถ้วย  ราคาถ้วยละ 31-35 บาท  ซื้อคร้ังละ 26-35 

บาท  และสามารถอธิบายลักษณะของลูกค้าไอศกรีมแต่ละตราผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตัวแปรด้าน  รสชาติท่ีซื้อบ่อยท่ีสุด 

จ านวนไอศกรมีท่ีซือ้ต่อเดอืน  ราคาท่ีซือ้โดยปกติ  และจ านวนเงินท่ีใช้ซื้อไอศกรมีนมสดแต่ละคร้ัง 

 3.  ท าไมผู้บริโภคจงึซื้อ (Why does consumer buy?)   

 น ามาใช้อภิปรายลักษณะของลูกค้าในด้านพฤติกรรม (Behavioral Profile) พบว่า  ลูกค้าของไอศกรีมนมสดใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ทานไอศกรีมนมสดเนื่องจากชื่นชอบในการทานไอศกรีม รองลงมาได้แก่ รับประทานแทนของหวาน

ชนิดอ่ืน  สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรด้านเหตุผลในการเลอืกทานไอศกรมีนมสด 

 4.  ใครมสี่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in buying?)      

 น ามาใช้อภิปรายลักษณะของลูกค้าในด้านพฤติกรรม (Behavioral Profile) พบว่า ลูกค้าของไอศกรีมนมสดใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ตัดสินใจเลือกซื้อไอศกรีมนมสดด้วยตนเอง  และไม่สามารถแยกความแตกต่างของกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายในดา้นพฤตกิรรมได้ 

 5.   ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the customer buy?)   

 น ามาใช้อภิปรายลักษณะของลูกค้าในด้านพฤติกรรม (Behavioral Profile) พบว่า  ลูกค้าของไอศกรีมนมสดใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ทานไอศกรีมนมสดในโอกาสทานอาหารกับครอบครัวท่ีร้านอาหาร และ ระหว่างเดินทางท่องเท่ียว 

สามารถอธิบายลักษณะของลูกค้าไอศกรมีนมสดแต่ละตราผลิตภัณฑไ์ด้ด้วยตัวแปรด้านโอกาสท่ีทานไอศกรมีบ่อยท่ีสุด 

 6.  ผู้บรโิภคซื้อที่ไหน (Where does the customer buy?)   

 น ามาใช้อภิปรายลักษณะของลูกค้าในด้านพฤติกรรม (Behavioral Profile) พบว่า ลูกค้าของไอศกรีมนมสดใน

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ซือ้ไอศกรีมนมสดท่ีศูนยร์วมอาหาร และร้านค้าปลีก  สามารถอธิบายลักษณะของลูกค้าไอศกรีมนม

สดแต่ละตราผลิตภัณฑไ์ด้ด้วยตัวแปรด้านสถานที่ท่ีซือ้ไอศกรมีนมสดบ่อยท่ีสุด  

 7.  ผู้บรโิภคซื้ออย่างไร (How does the customer buy?)   

 น ามาใช้อภิปรายลักษณะของลูกค้าในด้านพฤติกรรม (Behavioral Profile) พบว่า  ลูกค้าของไอศกรีมนมสดใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อซื้อไอศกรีมแล้ว มีพฤติกรรมรับประทานทันที โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้อ คือ  รสชาติอร่อยถูก

ปาก  และสามารถหาซือ้ได้งา่ย  เมื่อมีโอกาสทานไอศกรมีนมสดคร้ังต่อไปจะเลอืกตราผลิตภัณฑใ์ดก็ได้แล้วแตว่า่รา้นค้ามี

อะไรจ าหนา่ย  ถ้าหากไอศกรีมท่ีต้องการหมดจะเลอืกไอศกรีมรสชาตใิหม่ ตราผลิตภัณฑ์เดิมท่ีตอ้งการ  สามารถอธิบาย

ลักษณะของลูกค้าไอศกรีมนมสดแต่ละตราผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตัวแปร ช่องทางในการรับข่าวสารเกี่ยวกับไอศกรีมนมสด 

พฤติกรรมการซื้อไอศกรีมนมสด  การตัดสินใจเลือกทานไอศกรีมนมสดคร้ังต่อไป  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อไอศกรีม

นมสด  และวิธีตัดสนิใจเมื่อไอศกรมีท่ีต้องการหมด  
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 ข้อค้นพบจากการศกึษา 

 1.  ลูกค้าท่ีเป็นผู้บริโภคไอศกรีมนมสดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ซื้อไอศกรีมรสนมสดบ่อยท่ีสุด  รองลงมาได้แก่ 

ชอ๊คโกแลต และวนลิา  โดยตัดสนิใจเลอืกซือ้ดว้ยตนเอง  เมื่อซือ้แล้วจะรับประทานทันที ครัง้ละ1-3 ถ้วย   

 2.  ลูกค้าท่ีทานไอศกรีมนมสดโอกาสออกไปรับประทานอาหารกับครอบครัวท่ีร้านอาหาร และในระหว่าง

เดินทางทอ่งเท่ียว    

 3.  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลอืกซื้อไอศกรมีนมสดของลูกค้า ได้แก่ รสชาติอร่อยถูกปาก  สามารถหาซื้อได้งา่ย  และ

มรีาคาท่ีเหมาะสมกับปริมาณ 

 4.  ลูกค้าทานไอศกรีมนมสด แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีช่ืนชอบในการทานไอศกรมีอยูแ่ลว้  และกลุ่มท่ี

ทานไอศกรมีเพื่อทดแทนอยา่งอื่น 

 5. ลูกค้าไอศกรีมนมสด  สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  1) กลุ่มลูกค้าไอศกรีมนมสดท่ียึดติดกับรสชาติ

มากกวา่ตราผลิตภัณฑ ์ 2) กลุ่มลูกค้าไอศกรีมนมสดท่ียึดติดกับตราผลิตภัณฑ ์

 6. ลูกค้าส่วนใหญ่เมื่อมีโอกาสทานไอศกรมีคร้ังต่อไปจะไมย่ดึตดิกับตราผลิตภัณฑ ์ และพรอ้มท่ีจะเปลี่ยนไปลอง

ตราผลิตภัณฑใ์หม ่ และมีลูกค้าบางกลุ่มเลอืกท่ีจะไมท่านไอศกรมีหากไมม่ตีราผลิตภัณฑ ์และรสชาติท่ีต้องการ 

 7. ปัญหาท่ีลูกค้าส่วนใหญ่พบจากการบริโภคไอศกรีมนมสด คือ มีรสชาติให้เลือกน้อย  หรือมีวางจ าหน่ายไม่

ครบทุกรสชาติ  หาซื้อได้ยาก  และมีราคาท่ีสูงเกินไป 

 8. กลุ่มลูกค้าไอศกรมีนมสด จะดูรายละเอยีดของสินค้าก่อนเลอืกซือ้เสมอ 

 9. กลุ่มลูกค้าไอศกรมีนมสด เป็นผู้ท่ีช่ืนชอบความทันสมัย 

 ข้อเสนอแนะ 

 การรักษาฐานลูกค้า 

 1. เช็คสตอ๊คไอศกรีมให้พร้อมจ าหนา่ยครบทุกรสชาต ิ เติมของให้เพียงพอต่อการขายอยู่เสมอ  สามารถป้องกัน

ไมใ่ห้ลูกค้าเปลี่ยนใจไปซื้อไอศกรมีรสชาติเดียวกันของตราผลิตภัณฑอ์ื่น หรือเปลี่ยนไปซือ้ของหวานชนดิอื่นแทน 

 2. ราคาของไอศกรีมนมสดค่อนข้างสูงกวา่ไอศกรีมชนิดอื่นๆ ในตลาด  ควรน าเสนอคุณค่าของไอศกรีมให้ลูกค้า

เกิดความรู้สึกคุ้มค่าท่ีจะซื้อ และเป็นราคาท่ีเหมาะสม  ผ่านสื่อป้ายโฆษณา ณ จุดจ าหน่าย  เช่น น าเสนอวิธีการผลิต  

วัตถุดบิท่ีใช ้ คุณค่าที่ได้รับจากการเลอืกทานไอศกรมีนมสด   

 3. ปรับปรุงไอศกรีม ให้ตรงกับความตอ้งการของลูกค้า  เช่น  พัฒนารสชาติใหม่ๆ   หรืออย่างนอ้ยควรมรีสชาติท่ี

ลูกค้าชอบทานบ่อยให้ครบ ได้แก่  นมสด  ชอ๊คโกแลต  วนิลา 

 4. รักษาคุณภาพของไอศกรีมให้คงท่ี เป็นมาตรฐานอยู่เสมอ  เพื่อให้ลูกค้าจดจ าประสบการณ์ท่ีดีจากการทาน

ไอศกรมีนมสด  และเกิดความเชื่อใจว่าจะได้รับผลิตภัณฑท่ี์ดมีคีุณค่าเท่ากันในทุกคร้ังไม่วา่จะซือ้เมื่อไหร ่  

 5. ไอศกรีมละลาย เป็นปัญหาส าคัญอย่างหนึ่งในธุรกิจเกี่ยวกับไอศกรีม  ซึ่งบางคร้ังไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  

ควรตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไอศกรมีท่ีละลายน้ันๆ จะไม่ถูกขายให้กับลูกค้าที่เป็นผู้บริโภค  เชน่ การแจ้งวธีิดูแลรักษาไอศกรีม 
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ตูไ้อศกรีมเพื่อป้องกันปัญหาในเบื้องต้นให้กับร้านค้าที่รับไอศกรีมไปจ าหน่าย  และวธีิจัดการกับไอศกรีมท่ีละลายเสียหาย  

ร่วมกับ การตรวจสอบคุณภาพไอศกรีม ณ จุดจ าหนา่ยอยูเ่สมอ  

 6. จัดโปรโมช่ัน หรือข้อเสนอพิเศษ ให้กับลูกค้าเดิม ส าหรับการซื้อไอศกรีมนมสดในคร้ังตอ่ไป  เช่น  ราคาพิเศษ

เมื่อซือ้คร้ังต่อไป   

 7. จัดโปรโมชั่นพิเศษเป็นบางช่วงเวลา เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อจ านวนท่ีเพิ่มขึ้น  เช่น  ซื้อ3 แถม 1  ซื้อไอศกรีม 

5 ถ้วยขึน้ไปมขีองแถมอ่ืนๆ 

 8. จัดพนักงานขายไอศกรมีนมสดในร้านเพื่อน าเสนอและอ านวยความสะดวกในการส่ังไอศกรีม หรอื เพิ่มจ านวน

ป้ายโฆษณา  และสื่อตา่งๆ ณ จุดจ าหน่าย  เพื่อเตอืนให้ซื้อ และบริโภคไอศกรมีนมสด 

 9. ออกแบบ และปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามทันสมัย เหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าไอศกรีม 

นมสด ที่ชื่นชอบความทันสมัย 

 10. เนื่องจากกลุ่มลูกค้าไอศกรีมนมสด  มีนิสัยดูรายละเอียดของสินค้าก่อนการซื้ออยู่เสมอ  เพราะฉะนั้นตรา

ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนมสดตา่งๆ  จึงสามารถสื่อสารกับลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย  เชน่  การใส่ข้อมูลรายละเอยีดของ

ผลิตภัณฑล์งบนบรรจุภัณฑใ์ห้ลูกค้าศึกษาได้กอ่นตัดสนิใจซื้อ การน าเสนอคุณค่าลงบนบรรจุภัณฑ ์เป็นต้น 

 การขยายฐานลูกค้า 

 1.  ร้านอาหาร และสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นจุดท่ีมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหนาแน่น  มีโอกาสขายได้สูง  เหมาะแก่การ

ขยายจุดจ าหน่ายไอศกรีมนมสด  และจะท าให้ได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งเป็นฐานลูกค้าของร้าน หรือสถานท่ีนั้นๆ อยู่แล้วอีก

ด้วย  จึงควรท่ีจะเพ่ิมจุดจ าหนา่ยในรา้นกลุ่มน้ีให้ท่ัวถึง  และหาซื้อได้งา่ย 

 2.  น าเสนอคุณค่าของไอศกรีมนมสด  ซึ่งแตกตา่งและหาไมไ่ด้ในไอศกรมีชนดิอื่น หรือของหวานท่ีจ าหนา่ยอยูใ่น

ท้องตลาด  ผ่านช่องทางปา้ย ณ จุดจ าหนา่ย เพ่ือเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะเลอืกซือ้ไอศกรมีนมสดแทน 

 3.  จัดโปรโมชั่นร่วมกับร้านค้า หรือร้านอาหาร เช่น จัดชุดอาหารร่วมกับไอศกรีมในราคาท่ีคุ้มค่ากว่าการ 

สั่งแยก  เพื่อเพิ่มโอกาสในการลองส่ังส าหรับกลุ่มลูกค้าใหม่ 
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