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 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจโฮมเมดไอศกรีม 
และพัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจรานโฮมเมดไอศกรีม  โดยใชทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
ประกอบการวิเคราะห  และใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางไดแก 
ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดราชบุรี จํานวน 400 คน ผลการวิจัย พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 
64.00 อายุระหวาง 26-35ป รอยละ 29.00 ศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 60.50 สถานภาพโสด รอยละ 64.50 
อาชีพขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 40.25 รายได ตอเดือนระหวาง 9,001-15,000 บาท รอยละ 26.25
พฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามคือสวนใหญ เลือกนั่งรับประทานไอศกรีมท่ีราน รอยละ 82 นิยมรับประทาน
ไอศกรีมท่ีหางสรรพสินคา รอยละ 55.75 มักจะรับประทานสัปดาหละคร้ัง รอยละ 27 รอยละ 42.75 สะดวก
รับประทานทุกเวลา รอยละ 50.50 มักไปรับประทานไอศกรีมกับเพื่อน รับประทานไอศกรีมเพราะช่ืนชอบอยูแลว 
รอยละ 50.50 ชอบไอศกรีมโฮมเมด รอยละ 44.75 สวนใหญชอบรสช็อคโกแลต รอยละ 32  ดานความตองการ
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญที่ใชบริการรานโฮมเมดไอศกรีมท่ีจะเปดใหบริการใกลบริเวณสนามหญา
ราชบุรี คิดวาราคาไอศกรีมควรอยูในชวง  31-50 บาท รอยละ 46.50 เวลาท่ีเหมาะสมใหบริการคือควรเปดบริการ
ตลอดท้ังวันตั้งแต 10.00-19.30น. รอยละ 55.50 ความคาดหวังของลูกคาท่ีคาดหวังจะไดรับจากการใหบริการ ที่มี
ความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุดดังน้ี รสชาติอรอย ราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ สถานท่ีตั้งมีความเหมาะสมตอ
การเดินทาง จัดทําปายโฆษณาแนะเมนูและโปรโมช่ัน พนักงานเปนกันเอง สุภาพ เอาใจใสลูกคา มีการใหบริการ
ถูกตองและรวดเร็ว มีความสะอาดของสถานท่ีและอุปกรณที่ใช เลือกมุงเปาหมายตลาดเฉพาะสวน ศักยภาพทาง
การตลาด ธุรกิจที่มีจุดแข็งจะตอบสนองความตองการและดึงดูดผูบริโภคไดดี สภาพแวดลอมทางการแขงขัน ใน
เทศบาลเมืองราชบุรีมีรานไอศกรีมมากมาย ดังนั้นการท่ีสินคาโฮมเมดไอศกรีมจะสามารถยืนหยัดอยูไดตองอาศัย
ความแตกตางในสินคาของตนเปนจุดขายสําคัญ  ความแตกตางดังกลาวประกอบดวย การสรางหนาตาของสินคา
ใหแตกตางสวยงามรวมไปถึงมีเอกลักษณเฉพาะตัวและอยากตอการลอกเลียนแบบ การควบคุมคุณภาพดาน
รสชาติใหสมํ่าเสมอและมีขั้นตอนกระบวนการผลิตท่ีสะอาด ความอบอุนในการใหบริการและเอาใจใส
รายละเอียด สามารถสรางความประทับใจและประสบการณที่ดีใหกับผูบริโภคได 
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 This research aimed to investigate consumers’ behaviors and their wants 

towards consumption of ice-cream. The results used to evaluate the market feasibility of 

homemade ice-cream investment in Ratchaburi Municipality. Marketing theories were applied 

to analyze the findings. Questionnaire was used to collect data from 400 respondents living in 

Ratchaburi Municipality. The respondents’ behaviors towards ice-cream consumption 

included:  preferring ice-cream shops in department store (55.75%), having ice-cream once a 

week (27%) frequently with friend (50.50%), they were ice-cream lover (50.50%), preferring 

homemade ice-cream (44.75%) with chocolate flavor (32%). The respondents’ suggestion for 

a homemade ice-cream shop in Ratchaburi Municipality included: the price of ice-cream 

should be about 31-50 Bath, operate time should be 10.00 am. -19.30 pm. They place highly 

expectations on service, flavor, reasonable price, location with easy access, menus and 

promotions, hospitality mind staff, and sanitation. In Ratchaburi municipality there are many 

ice-cream shops. Thus, the differentiation of product is one of the most important strategies. 

The suggested product differentiation included: unique topping and decoration; product 

quality process in terms of flavor, sanitary and standard consistency; and hospitality service 

that would impress the potential customers.   
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บุคคลท่ีดิฉันตองขอบพระคุณเปนคนแรกนั่นคือ อาจารย ดร .อัฏฐมา นิลนพคุณ 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา พรอมสนับสนุนช้ีแนะแนวทางใน
การแกไขขอบกพรองตางๆ  สงผลใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณในความกรุณาเปนอยางสูง 

ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่กรุณาใหความรวมมืออยางดียิ่งในการตอบ
แบบสอบถาม สงผลใหผูวิจัยสามารถดําเนินการวิจัย จนสําเร็จลุลวงดวยดี 

ขอขอบคุณ คุณพอสมพงษ กิจเกิดแสง และคุณแมบังอร กิจเกิดแสงท่ีสนับสนุนการ
เรียนในคร้ังน้ี ขอบคุณเอกสิทธิ์ หิรัญเศรษฐที่เปนทั้งกําลังกายและกําลังใจสําคัญในการทําวิทยา
พนธ ขอบคุณกลุมสามแมครัวท่ีอยูเคียงขางกันตลอดมา และขอบคุณเพื่อนนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดคอยชวยเหลือ และเปน
กําลังใจใหโดยตลอด  

ทายท่ีสุดนี้ ผูวิจัยขอมอบประโยชนอันพึงมีจากวิทยานิพนธเลมน้ีแดบุพการี คณาจารย
ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรูทุกทาน ตลอดจนทุกทานท่ีกลาวมาขางตน และทานอ่ืนๆที่ใหความ
ชวยเหลือแตมิไดกลาวมาในที่นี้ 
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