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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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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
จังหวัดราชบุรี เปนจังหวัดท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญที่สุดในภาคตะวันตก   จากการประมาณ

ในไตรมาสแรกในป 2553 ของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ราชบุรีมี
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด(GDP: Gross Domestic Product) คิดเปนมูลคา 120,200 ลานบาท มาก
เปนอันดับ 17 ของประเทศ และมีรายไดตอประชากร (GDP per Capita) สูงถึง 144,062 บาท เปน
อันดับที่ 13 ของประเทศ  และมีเศรษฐกิจเติบโตสูงขึ้นอยางตอเน่ืองทุกป เฉลี่ยปละประมาณรอยละ 
5-6  ทําใหมีการลงทุนในพื้นที่อยางตอเนื่องโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี เชน ศูนยการคา 
โครงการท่ีอยูอาศัย บริษัท หางรานตางๆ เปนตน (วิกิพีเดีย, 2556 : ออนไลน)   

อําเภอเมืองราชบุรีมีการปกครองสวนภูมิภาคแบงออกเปน 10 อําเภอ  ประชากรตาม
ทะเบียนราษฎรทั้งสิ้น   190,375   คน   แบงเปน ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี 95,290 คน นอกเขต
เทศบาลเมืองราชบุรี 95,085 คน (สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี, 2556 : ออนไลน)   เนื่องจากในเขต
เทศบาลเมืองราชบุรีมีจํานวนประชากรอยูมากและเปนแหลงชุมชนท่ีทุกคนออกมาทํากิจวัต
ประจําวัน   จึงเปนพื้นที่ที่จะทําการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนทําธุรกิจรานโฮมเมดไอศกรีม 
 การเพ่ิมข้ึนของไอศกรีมโฮมเมดที่กําลังเขามาตีตลาดอยางตอเน่ือง ผลการวิจัยจากหลาย
สถาบันบงช้ีถึงความนิยมในการบริโภคไอศกรีมโฮมเมดวา แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ไอศกรีมจากระดับกลางถึงระดับลางเปนไอศกรีมระดับพรีเมี่ยมท่ีมีความเปนเอกลักษณ จึงถือเปน
โอกาสท่ีดีสําหรับผูที่ตองการเปดรานไอศกรีมโฮมเมดเปนของตนเอง (นิกขนิภา สหัสโยธิน, 2551) 

เมื่อพิจารณาปจจัยท้ังในดานรูปแบบสินคา กระบวนการผลิต ชองทางการจําหนาย การ
สรางแบรนด งบประมาณการลงทุน และสัดสวนตลาด โฮมเมดไอศครีม นับเปนทางเลือกในการทํา
ธุรกิจที่ มีโอกาสทางการตลาดจากการสรางความสามารถในการแขงขันโดยการคิดคนสูตรใหมๆที่
เปนเอกลักษณ  

ผูวิจัยจึงมีความประสงคในการศึกษาถึงความเปนไปไดในการเปดรานโฮมเมดไอศกรีม  
โดยประเมินสภาพแวดลอมทางการแขงขัน และวิเคราะหองคประกอบทาง ดานการตลาด เพื่อ
พัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจโฮมเมดไอศกรีม 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. ศึกษาสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจโฮมเมดไอศกรีม 
2. พัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจโฮมเมดไอศกรีม 

 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ดานการตลาดพ้ืนที่ทําเลที่ตั้งของโครงการ อยูในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดราชบุรี  
2. ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ประชาชน ที่มีภูมิลําเนาในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด

ราชบุรี 
3. ระยะเวลาในการศึกษาโครงการตั้งแต เดือนตุลาคม พ.ศ.2556  ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557   

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. แนวทางใหผูที่สนใจในการทําธุรกิจโฮมเมดไอศกรีมทราบความพฤติกรรมของผูบริโภค 
แนวโนมของตลาด และคูแขง  

2. ผลการวิจัยที่ไดสามารถนํามาใชเปนขอมูลในการพัฒนากลยุทธของธุรกิจโฮมเมดไอศกรีม 
เพื่อใหประสบความสําเร็จ 

กรอบแนวคิด 

 ความสัมพันธของทฤษฎีที่นํามาใช เพื่อกอใหเกิดความชัดเจนในการวิจัย  แสดงในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตลาดเปาหมาย 

(Target Marketing) 

สวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix 7P’s) 

วิเคราะหองคประกอบทางดาน
การตลาด โดยใช SWOT  

ประเมินสภาพแวดลอมทางการ
แขงขัน 

(Five Forces Model) 
กลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจ

โฮมเมดไอศกรีม 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
1. สวนประสมทางการตลาด  หมายถึง สวนประสมทางการตลาดของธุรกิจโฮมเมดไอศกรีม 

       ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย     
                                                          ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากรดาน  
                                                          กระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ 

2. ดานการจัดจําหนาย    หมายถึง สถานท่ีตั้งรานโฮมเมดไอศกรีม 
3. การศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจโฮมเมดไอศกรีม หมายถึง การประเมินสภาพแวดลอม 

                                                        ทางการแขงขัน และวิเคราะหองคประกอบทาง  
                                                        ดานการตลาด 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
การวิจัยเร่ือง ความเปนไปไดของโครงการลงทุนประกอบการธุรกิจรานโฮมเมดไอศกรีมในเขต

เทศบาลเมืองราชบุรี ผูวิจัยไดศึกษาคนควาทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เพื่อนํามาประกอบการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย ประกอบและสนับสนุนผลการวิจัยที่ไดกําหนดไว 
โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับไอศกรีม 

2. แนวคิดและทฤษฎีความเปนไปไดของโครงการดานการตลาด 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดเก่ียวกับไอศกรีม 
การเจริญเติบโตของตลาดไอศกรีมในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2554) คาดวามูลคาของไอศกรีมจะขยายตัวอยางตอเนื่อง และการ
แขงขันในตลาดไอศกรีมจะมีความเขมขนอยางมาก เพราะบรรดาผูประกอบการธุรกิจตางปรับกล
ยุทธเพื่อแยงชิงสวนแบงทางการตลาด ไมวาจะเปนการสรางนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ การสรางตรา
สินคา รวมไปถึงการขยายชองทางการจัดจําหนายสินคา นอกจากน้ีการสงออกไอศกรีมก็เปนธุรกิจ
ที่นาจับมอง โดยในชวงระยะเวลา 2-3 ปที่ผานมาน้ีอัตราการขยายตัวของการสงออกไอศกรีมเติบโต
ในลักษณะกาวกระโดด เมื่อเทียบกับในชวงปที่ผานมา คาดการณไดวาการสงออกของไอศกรีมจะ
ยังคงเติบโตอยางตอเน่ือง นอกจากนี้สิ่งท่ีนาสนใจสําหรับธุรกิจ ไอศกรีมของไทย คือมีปจจัยหนุน
หลายอยางท่ีจะทําใหสามารถกาวข้ึนไปเปนศูนยกลางการสงออกไอศกรีมในภูมิภาคน้ี (กอง
บรรณาธิการ TRN , 2550) 
 ไอศกรีมโฮมเมดถือเปนความแตกตางท่ีกอใหกิดกระแสความนิยมใหมไดดวยตัวเอง 
เพราะเปนผลิตภัณฑที่มีชองทางใหคิดสรางสรรครูปแบบใหมไดอีกมากมาย จนจะกลาวไดวาธุรกิจ
ไอศกรีมโฮมเมดสามารถขยายใหใหญจนกลายเปนกระแสหลักไดไมยาก (กองบรรณาธิการ 
TRN,2550 : 82 ) และในปจจุบันผูบริโภคตางมองหาไอศกรีมที่มีลักษณะโดดเดนตางจากไอศกรีม
แบบเดิมๆ และนี่ถึงเปนชวงโอกาสท่ีจะสรางความแตกตางใหกับไอศกรีมของเราเพ่ือนําเสนอตอ
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ลูกคา ดวยความมีเอกลักษณเฉพาะตัวและหากินท่ีไหนไมไดอีกแลว (นิกขนิภา สหัสโยธิน 2551 , 

62) สิ่งที่ทําใหไอศกรีมเกิดความแตกตางน้ันเกิดจากหลายอยางดวยกัน คือ (กองบรรณาธิการ TRN 

,2550 : 82 ) 
1. รสชาติที่แตกตาง เลือกคัดสรรวัตถุดิบที่แตกตางมาผสมในไอศกรีมสูตรเบสิก เชน นํา

ผลไมทองถิ่นมาผลิตเปนไอศกรีมรสชาติผลไมใหมๆ 

2. หนาตาท่ีแตกตาง เชนการนําไอศกรีมมาจัดวางในจานอยางสวยหรู 
3. ชองทางการขายท่ีแตกตาง เชน สามารถสั่งซื้อทางอินเตอรเน็ตได ไอศกรีมดีลิเวอร่ี หรือ

การตั้งรานในสถานท่ีบางแหง เชน ในโรงพยาบาล สวนสาธารณะ หรือ ปมน้ํามัน 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีความเปนไปไดของโครงการดานการตลาด 

  2.1 การศึกษาความเปนไปได 
การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Studies) ของโครงการคือ การวิเคราะหและจัดทํา

เอกสารท่ีประกอบดวยขอมูลท่ีจําเปนตางๆ เพื่อแสดงถึงผลท่ีจะนํามาสนับสนุน (Justification) ถึง
ความเหมาะสม (Soundness) ของโครงการ ซึ่งเปนสิ่งท่ีทําใหโครงการที่ดีสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติไดจริง และเม่ือโครงการแลวเสร็จจะทําใหไดผลประโยชนตอบแทนท่ีคุมคาตอการลงทุน 
(ปกรณ ปรียากร 2550 , 65) ซึ่งสอดคลองกับ (จันทนา จันทโร 2540 , 2) ที่วา กอนท่ีจะตัดสินใจ
ลงทุนในโครงการใดก็ตาม  ผูที่ลงทุนจะตองพิจารณาดูวาโครงการน่ันสามารถท่ีจะสราง
ผลตอบแทนใหเราไดอยางคุมคาหรือไม โดยปกติแลวนักลงทุนตองการผลตอบแทนจากการลงทุน
ที่สูงสุด หรืออยางนอยที่สุดตองไดรับผลตอบแทนในอัตราท่ีไมต่ํากวาอัตราดอกเบี้ย หากนําเงินไป
กูหรือฝากธนาคาร ดังนั่นการศึกษาความเปนไปไดของโครงการเปนการศึกษาวิเคราะหที่จะทําไปสู
การตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

   2.1.1 การวิเคราะหองคประกอบของโครงการ  

การวิเคราะหแตละองคประกอบของโครงการ(สุภาพร พิศาลบุตร 2549 , 114) จะตอง
ดําเนินการอยางละเอียดรอบคอบ และจะตองทําใหแตละองคประกอบมีจุดเดนที่สามารถเห็นได
ชัดเจน เพื่อที่ทําใหโครงการทํากําหนดขึ้นงายตอการพิจารณา และมีเหตุผลควรท่ีจะอนุมัติ
ดําเนินการ คือ มีวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจงและชัดเจน เปนโครงการท่ีมีคุณคา และใหผลประโยชน
ตอองคกรโดยสวนรวม ชวงเวลาในการดําเนินงานเพียงพอและเหมาะสม มีผูมีความรูความสามารถ
ในการดําเนินงาน และผลประโยชนที่เกิดข้ึนตรงกับกลุมเปาหมายท่ีตองการอยางแทจริง และ
สุดทาย มีขั้นตอนวิธีการดําเนินงานท่ีชัดเจนและเขาใจงาย ซึ่งการวิเคราะหโครงการจะแบงออกเปน
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2 สวนหลักคือ การวิเคราะหองคประกอบภายนอกของโครงการ และการวิเคราะหองคประกอบ
ภายในหรือตัวโครงการ ดังนี้ 

องคประกอบภายนอก ของโครงการหมายถึง สิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอ 

โครงการท้ังทางตรงและทางออม เชน สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และกลุม
อิทธิพลตางๆ รวมไปถึงสภาพดินฟาอากาศขณะท่ีจะดําเนินโครงการ สภาพแวดลอมเปนสิ่งท่ียาก
ในการวิเคราะห แตเปนสิ่งสําคัญที่ตองวิเคราะหอยางละเอียดและรอบคอบเปนอยางมาก ถาหากมี
ผลกระทบที่รุนแรงอาจทําใหโครงกรไดรับการระงับ หรือ ยกเลิกโดยกะทันหันได หรือ โครงการ
ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวได   เพราะองคประกอบภายนอกนั่นมีอิทธิพลเหนือความสามารถท่ี
ผูบริหารจะแกไขได 

องคประกอบภายใน หรือตัวของโครงการ สามารถพิจารณาได 3 ลักษณะ 

หลักของโครงการ ไดแก 
1. ความสอดคลองความสมบูรณของโครงการ จะพิจารณาจากสวนประกอบของโครงการ

ในเร่ืองของวัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ รวมถึงคาใชจาย 

2. ความเหมาะสม และประโยชนของโครงการ จะพิจารณาจากสวนประกอบของโครงการ
ในเร่ืองของเหตุผล ความจําเปน ระยะเวลาของการดําเนินงาน ความสมประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม รวมถึงความสอดคลองระหวางรายจายกับผลตอบแทน 

3. ความเปนไปไดของโครงการ จะพิจารณาจากสวนประกอบของโครงการในเร่ืองของ
ความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ ฐานะการเงินของโครงการ ความสามารถของผูดําเนินงานและ
หนวยงาน ความพรอมทางดานเทคนิค รวมถึงขอจํากัดตางๆ 

 

   2.1.2 ขั้นตอนการศึกษาความเปนไปไดในการวางแผนโครงการ  

ถาหากจะพิจารณาถึงขั้นตอนการวางแผนโครงการสามารถดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการศึกษาความเปนไปไดในการวางแผนโครงการ 
ที่มา : สุภาพร พิศาลบุตร, การวางแผลและบริหารโครงการ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย- 
ที่มา : ราชภัฏสวนดุสิต, 2549) หนา26 
 

จากภาพที่ 2 จะเห็นไดวาการวิเคราะหโครงการเปนเพียงข้ันตอนหน่ึงในการวางแผน
โครงการเทาน้ัน การวางแผนโครงการยังเก่ียวของกับการประเมินใน 3 ขั้นตอนดวยกัน ไดแก 
ขั้นตอนการประเมินกอนการดําเนินงาน (Pre-project Evaluation) ซึ่งเปนขั้นตอนท่ีเกี่ยวของกับ
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการหรือการวิเคราะหโครงการ (Project Analysis) นั่นเอง 
ขั้นตอนการประเมินผลในระหวางการดําเนินงาน (On – going หรือ Periodic Evaluation) และ
ขั้นตอนของการประเมินผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแลว (Post – project Evaluation) 

 

   2.1.3 ขอบเขตของการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  
  ขอบเขตของการศึกษาความเปนไปไดของโครงการมีรายละเอียดของการศึกษาท่ีแตกตาง
กันไปในแตละโครงการ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวาแตละโครงการจะมีลักษณะและประเภทของโครงการ
อยางไร กลาวคือ (สุภาพร พิศาลบุตร, 2549 : 119-124) 

ขั้นตอนที่ 1. ขั้นตอนที่ 2. ขั้นตอนที่ 3. 

ชวงวางแผน ชวงปฏิบัติและดําเนินงาน ชวงประเมินผล 

ระยะกอสราง ระยะดําเนินงาน 

การจัดการและการ
ประสานงานเกี่ยวกับ 

 การศึกษาความ
เปนไปไดของ
โครงการ 

 การจัดทําเอกสาร
และขอเสนอ
โครงการ 

 การเตรียมงาน
ดานตางๆเพื่อนํา
โครงการไปสูการ
ปฏิบัต ิ

การจัดการและการ
ประสานงานเกี่ยวกับ 

 การกอสราง
โครงการและ
อาคาร 

 การจัดซื้อ
เครื่องจักร 

เครื่องอุปกรณ 
 การติดต้ัง 

 อื่นๆ 

การจัดการและการ
ประสานงานเกี่ยวกับ 

 การดําเนินงาน
จริงของโครงการ 

 การดูแลและ
บํารุงรักษา 

 การตลาดและ
การจัดจําหนาย 

การจัดการและการ
ประสานงานเกี่ยวกับ 

 การประเมินผล
โครงการ 

 การประเมินผล
กระทบของ
โครงการ 

การวิเคราะหและประเมิน
โครงการ 

การติดตามและประเมินผลระหวางดําเนินการ การประเมินผลภายหลัง
เสร็จสิ้นโครงการแลว 
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 ในดานลักษณะของโครงการ ก็อาจมีโครงการที่ริเร่ิมใหมหรือเปนโครงการขยายงานเดิม 
หรือเปนเพียงการปรับปรุงเฉพาะเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือ หากเปนโครงการเกาที่ผลผลิตขอ
โครงการมีลูกคาประจําอยูแลว แตถาเปนโครงการใหม ก็มีความจําเปนที่จะตองศึกษาความเปนไป
ไดอยางละเอียดในทุกๆดาน นั่นคือ การตลาด เทคนิค การเงิน การจัดการองคกร เปนตน 

 ดวยเหตุนี้จึงไมมีสูตรตายตัวสําหรับการกําหนดโครงสรางของการศึกษาวิเคราะหโครงการ 
ดังน้ัน ในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการลงทุนประกอบธุรกิจรานโฮมเมดไอศกรีม              
จะทําการศึกษาวิเคราะหในดานสําคัญสวนนึง ไดแก 1.การวิเคราะหดานการตลาด (Market 

Analysis) โดยมีรายละเอียดการวิเคราะหดังนี้  
 

  2.2 การวิเคราะหดานการตลาด (Market Analysis)  
การวิเคราะหและการคาดคะเนถึงอุปสงคของผลผลิตหรือบริการของโครงการ เปนสิ่งท่ี

จําเปนตอการวางแผนและวิเคราะหโครงการเปนอยางยิ่ง เพราะถาหากผลิตสิ่งใดหรือบริการใดแลว
ไมมีตลาดรองรับ ก็ไมมีเหตุผลที่จะดําเนินงานน้ัน นอกจากน้ีขนาดของอุปสงคยังเปนเคร่ืองช้ีถึง
ขนาดของการผลิตหรือบริการ รวมทั้งขนาดของโครงการอีกดวย การวิเคราะหอุปสงคจึงนับเปน
เร่ืองสําคัญที่จะขาดไมได 

โดยสวนใหญในการวิเคราะหอุปสงคนั้น จะเก่ียวของกับความพยายามในการท่ีจะตอบ
ปญหาสําคัญ 3 ประการ คือ 1. อุปสงคในผลผลิตของโครงการมีมากนอยแคไหน 2. อุปสงคใน
ผลผลิตจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนหรือลดลงและในอัตราที่มากนอยเพียงใด 3.โครงการที่กําลังพิจารณา
อยูนั้นจะสนองความตองการไดมากนอยเพียงใด 

นอกจากน้ัน การวิเคราะหทางดานน้ียังอาจขยายใหครอบคลุมไปถึงเร่ืองของการคาไดอีก
ดวย คือ รวมถึงการจัดการดานการตลาดของผลผลิตหรือบริการท่ีได การจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบ
และบริการตางๆ ที่ตองการเพ่ือใชในการดําเนินงาน ซึ่งอาจจะตองมีการสํารวจตลาด  อาศัยเทคนิค
การพยากรณมาประกอบ เพื่อกําหนดขอบเขตของตลาดลูกคาเปาหมายและลักษณะของตลาดได
รวมท้ังยังชวยใหทราบถึงแนวทางการเจาะตลาดตลอดจนกําหนดกลยุทธทางการตลาด 

 

 2.2.1 ทฤษฏีเกี่ยวกับการตลาดเปาหมาย การตลาดตามเปาหมาย (Target Marketing) เปน
การจัดผลิตภัณฑหรือบริการและสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกัน เพื่อตอบสนองความ
ตองการของตลาดท่ีมีลักษณะและความตองการที่แตกตางกัน โดยในการที่จะจัดสวนประสมทาง
การตลาดใหเหมาะสมกับตลาดเปาหมายน้ัน จําเปนตองเร่ิมตนดวยการแบงสวนตลาดกอน แลว
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กําหนดตลาดเปาหมายและกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑในตลาดน้ันตามลําดับ (สุดาพร กุณฑลบุตร, 
2549:102) 

การแบงสวนตลาด การตลาดท่ีมุงตลาดเปาหมายเปนหัวใจหลักของการตลาดสมัยใหมมี
องคกรจํานวนหน่ึงท่ีพยายามทําการตลาดโดยเนนตลาดมวลชน แตองคกรเหลาน้ันก็ตระหนักดีวา
ถึงแมองคกรจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑไดดีเพียงใดก็ตาม แตก็ไมสามารถสนองความตองการของ
ลูกคาทุกคนไดเพราะขนาดตลาดท่ีใหญ ความตองการของลูกคาท่ีหลากหลายและแตกตางกันมาก
ในตลาด อาจสามารถขายผลิตภัณฑหรือบริการท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาบางกลุมได
ดีกวา (พิษณุ จงสถิตวัฒนา, 2548:85) 

ขั้นท่ี 1 การแบงสวนตลาด (Market Segmentation) เปนกิจกรรมการแบงสวนตลาด
ออกเปนกลุมผูซื้อสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งตามลักษณะความตองการ หรือลักษณะเฉพาะ
อยางท่ีคลายคลึงกันออกเปนตลาดยอย (Sub Market) หรือสวนตลาด (Market Segment) เพื่อที่จะ
เลือกเปนตลาดเปาหมาย (Target Market) เพื่อการเสนอผลิตภัณฑหรือบริการและสวนประสมทาง
การตลาดในแตละตลาดเปาหมายน้ันไดอยางเหมาะสม 

หลักในการแบงสวนตลาด ที่มีความสําคัญตอการวิเคราะหโครงการลงทุนประกอบการ
ธุรกิจรานโฮมเมดไอศกรีม มีดังน้ี 1. การแบงสวนตลาดเชิงประชากรศาสตร การแบงสวนตลาดวิธี
นี้แบงตามอายุเพศ ขนาดของครอบครัว อาชีพ ระดับการศึกษา ศาสนา สัญชาติ หรือ  วัฏจักรชีวิต
เปนตน 2. การแบงสวนตลาดเชิงภูมิศาสตร การแบงสวนตลาดแบบนี้แบงตามภูมิศาสตร เชน
จังหวัด ตําบล เมือง และชนบท ความหนาแนนของประชากร ในเขตหรือนอกเขตเทศบาล เปนตน  
3. การแบงสวนตลาดเชิงจิตนิสัย การแบงสวนตลาดแบบน้ีเปนการแบงสวนตลาดตามฐานะทาง
สังคม วิถีชีวิต และบุคลิกภาพ เปนตน 4. การแบงสวนตลาดเชิงพฤติกรรมศาสตร การแบงสวน
ตลาดแบบน้ีเปนการแบงสวนตลาดตามพฤติกรรมของผูบริโภค อาทิเชน ปริมาณการใช อัตถะ
ประโยชนที่พึงประสงค ความภักดีตอตราผลิตภัณฑ เปนตน 

ลักษณะการแบงสวนตลาดท่ีดีคือ  มีจํานวนมากพอและเหมาะสม คือ จํานวนผูบริโภคแต
ละสวนจะตองใหญพอท่ีธุรกิจจะทํากําไรไดคุมคากับการมุงความพยายามไปในการจัดการแบงสวน
ตลาด  สามารถกําหนดและวัดไดคือตองสามารถหาขอมูลที่ เกี่ยวกับจํานวนลูกคา หรือขนดาของ
สวนตลาดไดไมยากนัก สามารถเขาถึงได คือ เมื่อหลังจากแบงสวนตลาดแลวตองสามารถนําสวน
ประสมทางการตลาดเขาไปเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถลงมือปฏิบัติการไดคือธุรกิจ
ตองสามารถวางโปรแกรมการตลาดไปยังสวนแบงตลาดน้ันๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การแบงสวนตลาด ชวยใหสามารถจัดกลุมลูกคาท่ีมีความจําเปนรวมถึงความตองการที่
เหมือนกันไวดวย โดยวิเคราะหจากลักษณะและพฤติกรรมการซื้อ ชวยใหมองตลาดไดชัดเจนและ
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เปรียบเทียบโอกาสทางการตลาดไดงายข้ึน ชวยใหสามารถออกแบบสวนประสมทางการตลาด ให
เหมาะสมกับลักษณะของสวนตลาดหนึ่งสวนหรือมากกวาตามที่ไดเลือกไว ชวยใหจัดสรร
งบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ ประการสําคัญคือการแบงสวนการตลาดทําใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาแตละกลุมใหไดรับความพึงพอใจมากท่ีสุดและในขณะเดียวกันก็
ทําใหบรรลุวัตถุประสงคของธุรกิจดวย 

ขั้นท่ี 2 การกําหนดตลาดเปาหมาย (Market Targeting) เปนการเลือกกลุมผูบริโภคท่ีถูก
แบงออกไปแลว (Segment) ใหตรงกับสินคาหรือบริการท่ีกิจการนําเสนอสูตลาด คือ กลุมบุคคล
หรือองคกรที่ธุรกิจออกแบบและกําหนดสวนประสมทางการตลาดเพ่ือสนองความจําเปนและความ
ตองการใหเกิดความพึงพอใจในการแลกเปลี่ยน (สุดาพร กุณฑลบุตร, 2549 :115) หรืออาจจะเปน
กิจกรรมการประเมินและเลือกหนึ่งสวนตลาดหรือมากกวาเปนเปาหมาย เปนงานท่ีจะตองทําเม่ือมี
การแบงสวนตลาดแลว โดยกลยุทธตลาดเปาหมายมีอยู 3 ทางเลือก ไดแก การตลาดมุงเฉพาะสวน 
การตลาดท่ีไมแบงสวนตลาด และการตลาดมุงตางสวน (พิษณุ จงสถิตวัฒนา, 2548:89-90)  

 1. การตลาดมุงเฉพาะสวน เปนทางเลือกที่นิยมใชกันมาก สําหรับองคกรท่ีมีขนาดไมใหญ
มากนัก คือ การเลือกเพียงสวนตลาดเดียวที่ถนัด หรือพอใจในการทําการตลาดเชน การผลิตและขาย
รถยนตราคาแพงเพียงอยางเดียว โรงพิมพคุรุสภาที่มุงเฉพาะสิ่งตีพิมพเพื่อการศึกษา มิตาท่ีมุงเนน
การตลาดเคร่ืองถายสําเนาขนาดใหญเพียงอยางเดียวเปนตน 

 2. การตลาดที่ไมแบงสวนตลาด จุดประสงคของการเลือกทําการตลาดโดยไมแบงสวน
ตลาดคือ มีความตองการที่จะมองขามความแตกตางของสวนตลาดตางๆ และจะเนนการผลิตสินคา
จํานวนมากในตนทุนที่ต่ําเพ่ือตลาดมวลชนท่ีใหญที่สุด โดยเนนการลดตนทุนการผลิตจากการผลิต
สินคานอยแบบ ลดตนทุนสินคาคงคลัง ตลอดจนลดคาใชจายในการสงเสริมสินคา การตลาดที่เนน
การไมแบงสวนตลาด คือ การตลาดในยุคแรกของสินคาประเภท บุหร่ี น้ําตาล หรือแมกระท่ัง 
น้ําอัดลม โคคาโคลาในยุคแรกๆ ก็มุงเนนการผลิตและจําหนายนํ้าอัดลมเพียงรสเดียวและขนาดเดียว
รวมถึงผลิตภัณฑที่มีความแตกตางนอย เชน ปูนซีเมนตและเหล็ก จะนิยมใชการตลาดท่ีไมแบงสวน 

 3. การตลาดมุงตางสวน หลักการของการตลาดมุงตางสวน ก็คือ การทําการตลาดในหลายๆ 
สวนตลาดพรอมๆ กัน แตมีการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดที่แตกตางกัน ตามความตองการของ
ตลาดในแตละสวน การทําตลาดวิธีนี้อาจจะเหมาะสมกับองคกรที่มีขนาดใหญ มีทรัพยากรมาก 
สามารถมุงไดหลายๆ ตลาด ในขณะเดียวกันการทําการตลาดในวิธีนี้จะใชคาใชจายสูงเพราะตอง
ผลิตสินคามากชนิดมากผลิตภัณฑ รวมท้ังจะตองใชชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม
ผลิตภัณฑที่แตกตางกัน ซึ่งบริษัทผูผลิตรถยนตในหลายบริษัทไดใชนโยบายน้ี โดยการผลิตรถยนต
สําหรับลูกคาในหลายๆ ระดับ บริษัทยักษใหญทางสินคาอุปโภคบริโภค เชน 1 ยูนิลีเวอร และคอล
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เกต ก็ไดเสนอขายผลิตภัณฑชนิดเดียวกันในหลายๆ ตราผลิตภัณฑ เพื่อสนองความตองการของ
ลูกคาในตลาดตางสวนใหมากท่ีสุด 

 ขั้นท่ี 3 การวางตําแหนงตลาด (Market Positioning) เปนการวางตําแหนงของสินคาหรือ
บริการ ซึ่งเปนกระบวนการท่ีธุรกิจพยายามสรางการรับรูในความนึกคิดของผูบริโภคท่ีมีตอตัว
สินคาหรือบริการ และตรายี่หอของบริษัทเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขัน 

 วัตถุประสงคในการวางตําแหนงตลาด คือ เปนการสรางความแตกตางใหกับสินคาบริการ 
เพื่อที่จะนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาด เพื่อกําหนด
แนวความคิดที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนงของผลิตภัณฑหรือบริการสําหรับตลาดเปาหมายแต
ละสวน และเพื่อเลือกสรร พัฒนา และกําหนดสัญลักษณของผลิตภัณฑหรือบริการในแตละชนิด 

 เมื่อผูประกอบการไดผลิตสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหน่ึงออกสูตลาด หลักจากไดมีการ
วิเคราะหและเลือกตลาดเปาหมายที่แนชัดแลว ก็จะมาพิจารณาถึงการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ
หรือบริการท่ีจะเสนอขายใหกับตลาดเปาหมายเพื่อที่จะชนะใจลูกคาเปาหมาย โดยผูประกอบการ
ตองกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑหรือบริการที่แตกตางจากคูแขงขัน ในการศึกษาความตองการและ
พฤติกรรมของลูกคาเปาหมายน้ัน จะชวยใหกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑหรือบริการที่ลูกคาตองการ
พรอมทั้งสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขัน และเพื่อใหสินคาหรือบริการเปนท่ียอมรับตอ
ผูบริโภคในระยะยาว การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑหรือบริการ สามารถกําหนดจากปจจัยตางๆ ที่
ลูกคาตองการหรือคาดหวังไว ดังนี้ (สุดาพร ภุณฑลบุตร, 2549:121) 

 1. การกําหนดตําแหนงจากคุณคาผลิตภัณฑหรือบริการ เปนการบอกกลาวใหผูบริโภค
ไดรับรูถึงคุณคาท่ีแตกตางหรือเปนเอกลักษณ เปนวิธีที่นิยมใชกันมากที่สุด เพราะเปนการบงบอก
ตําแหนงผลิตภัณฑที่ชัดเจนท่ีสุด ตัวอยางเชน ขาวถึงมาบุญครอง เนนถึงคุณคาของ “ขาวท่ีหุงข้ึน
หมอ” รถยนตวอลโว เนนถึงคุณคาของ “ความปลอดภัยของผูโดยสาร” รถยนตโอเปล เนนถึงคุณคา
ของ “สมรรถนะของรถยนตกรรมเยอรมัน” ยาสีฟนคอลเกต เนนถึงคุณคาของ “คุณคาของการรักษา
ฟนผุ” ผงซักฟอกบรีส เนนถึงคุณคาของ “ความสะอาดท่ีสามารถดมได” และนํ้าด่ืมตราสิงห เนนถึง
คุณคาของ “ความสะอาดบริสุทธิ์” เปนตน 

 2. การกําหนดตําแหนงจากราคาและคุณภาพ เปนวิธีที่นิยมใชอีกรูปแบบหนึ่ง อาทิเชน ทอง
โกลดมาสเตอร เนนความเปนทองคํา 99.99 เปอรเซ็นต ธนาคารกสิกรไทย เนนท่ี “บริการทุกระดับ
ประทับใจ” เปนตน 

 3. การกําหนดตําแหนงจากกลุมลูกคาเปาหมาย การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑในวิธีนี้ชวย
ใหลูกคาเปาหมายไดทราบวา ผลิตภัณฑหรือบริการนี้มีไวเพื่อใคร โดยเฉพาะนํ้าอัดลมเปปซี่ที่เนน
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วา “รสชาติของคนรุนใหม” น้ํามันปตท. เนนความเปนไทยจากคําขวัญ “พลังไทย เพื่อไทย” มิตา 
เนนที่การผลิตเคร่ืองถายเอกสารขนาดใหญ เปนตน 

 4. การกําหนดตําแหนงจากวิธีใชผลิตภัณฑหรือบริการ วิธีนี้จะเนนท่ีการแนะนํากลุมลูกคา
เปาหมายถึงจุดยืนของผลิตภัณฑหรือบริการ ตัวอยางเชน แชมพูทิโมเท เนนความเปนแชมพูชนิด
ออนที่เหมาะสําหรับผูที่ตองการสระผมทุกวัน เหมาะสําหรับหญิงสาวท่ีตองการผิวที่นุมนวลด่ังเชน
เด็กทารก เปนตน 

 5. การกําหนดตําแหนงจากระดับของผลิตภัณฑหรือบริการ เชน น้ําอัดลมกรีนสปอรตได
กําหนดระดับผลิตภัณฑที่แตกตางไปจากคูแขงขันที่ใหญกวาคือโคคาโคลาและเปปซี่ โดยการ
กําหนดจุดยืนของความเปนน้ําอัดลม “รสสม” ซึ่งทําใหน้ําอัดลมกรีนสปอรต มีตําแหนงผลิตภัณฑ
ที่อยูในตางระดับ ในขณะท่ีน้ําอัดลม 7-up ก็เคยกําหนดระดับผลิตภัณฑของตนเองใหเปนนํ้าอัดลม 
“Un-Cola” เปนตน 

 นอกเหนือจาก 5 วิธี ของการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑหรือบริการในตลาดแลว ก็ยัง
สามารถกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑหรือบริการจากปจจัยอ่ืนๆ ได เชนการแขงขัน ความนาเช่ือถือ 
ความคงทน หรือ ผลิตภัณฑที่มีบริการหลังการขายท่ีดี เชน โทรศัพทโนเกียของบริษัทไออีซี ที่
มุงเนนการใหบริการหลังการขายที่เหนือกวาคูแขงขันเปนตน 

  ถึงแมวาจะกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑหรือบริการ เพื่อใหผลิตภัณฑหรือบริการของเรา
แตกตางไปจากผลิตภัณฑหรือบริการอ่ืนๆ ในตลาดจึงมีความจําเปนอยางย่ิงในตลาดที่มีการแขงขัน
มาก เพราะทุกผลิตภัณฑหรือทุกบริการนั้นพยายามที่จะกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑหรือบริการให
เดนและดีที่สุด เพื่อใหลูกคาเปาหมายเลือกใชผลิตภัณฑหรือบริการของตน แตความแตกตางของ
ตําแหนงผลิตภัณฑหรือบริการก็ไมใชวาจะมีความสําคัญไปเสียทั้งหมด ความแตกตางของตําแหนง
ผลิตภัณฑหรือบริการจะมีความหมายก็ตอเมื่อลูกคาไดเห็นความสําคัญหรือเห็นวาเปนสิ่งท่ีตนเอง
ตองการเทานั้น การสรางความแตกตางใหกับสินคาหรือบริการ เปนกลยุทธการวางตําแหนงท่ีทําให
สินคาหรือบริการของธุรกิจแตกตางจากคูแขงขันความแตกตางอาจเกิดจากตรายี่หอ คุณภาพ และสิ่ง
ที่ถือวาเปนความพิเศษ หรือความลับเฉพาะท่ีธุรกิจนั้นสรางเพิ่มข้ึนในตัวสินคาหรือบริการใหมี
ความแตกตางจากคูแขงขัน เพื่อเปนการจูงใจลูกคารูสึกวาตรายี่หอของธุรกิจเปนตราย่ีหอพิเศษท่ี
แตกตางกับคูแขง และเพิ่มปริมาณความตองการสินคาหรือบริการของธุรกิจเหนือคูแขง 

 ความแตกตางของตําแหนงผลิตภัณฑหรือบริการที่มีความหมาย มีดังนี้ 1. ความสําคัญความ
แตกตางของผลิตภัณฑหรือบริการจะตองมีความสําคัญในสายตาลูกคาจํานวนมากจํานวนหน่ึงถามี
ลูกคานอยเกินไปก็หมดความหมาย 2. ความมีเอกลักษณ ผลิตภัณฑหรือบริการตองมีเอกลักษณ
เฉพาะตัวที่ไมเหมือนผูอ่ืน 3. ความเหนือกวา ความแตกตางของผลิตภัณฑหรือบริการจะตอง
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เหนือกวาคูแขงขัน 4. สามารถสื่อสารรับรูไดความแตกตางของตําแหนงผลิตภัณฑหรือบริการควร
จะตองสามารถสื่อสารใหลูกคาเปาหมายรับรูได 5. การเลียนแบบ ความแตกตางของผลิตภัณฑหรือ
บริการควรจะตองเลียนแบบไดไมงายเกินไป 6. ลูกคาสามารถจายได ถาความแตกตางสงผลใหราคา
ของผลิตภัณฑหรือบริการสูงเกินกวาท่ีลูกคาจะจายไดก็คงเปลาประโยชน 7. การทํากําไรความ
แตกตางของตําแหนงผลิตภัณฑหรือบริการจะตองสามารถทําใหธุรกิจสรางกําไรได (พิษณุ จงสถิต
วัฒนา, 2548 : 91) 

 นอกจากการแบงสวนตลาดและการกําหนดตลาดเปาหมายแลว กลยุทธการตลาดท่ีธุรกิจ
มักจะใชคือกลยุทธสวนประสมทางการตลาด ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix 7P’s) สวนประสมทางการตลาด กระบวนการในการกําหนดสวนประสมทางการตลาดใหมี
ความเหมาะสมนั้น จะเปนเอกลักษณของแตละธุรกิจสวนการวางแผนการตลาดน้ันมีขั้นตอนที่ไม
แตกตางกันเทาใดนักในแตละธุรกิจแตถาพบวาสิ่งท่ีปรากฏขึ้นแตกตางจากธุรกิจอ่ืนนั้นแสดงวา 
เกิดข้ึนจากการใชสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกัน (ยุพาพรรณ วรรณวาณิชย, 2551:29) 

ดังน้ัน ในกระบวนการสรางสวนประสมทางการตลาด ก็จะเปนการปรับเปลี่ยนปจจัยหรือ
องคประกอบใหเหมาะสมกับสถานการณและความจําเปนของตลาดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและเปนท่ี
แนนอนวาองคประกอบของสวนประสมทางการตลาดแตละประเภท อาจจะมีการซ้ําซอนกันอยูบาง
จึงไมสามารถท่ีจะทําการตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งเทาน้ัน 
นอกจากน้ีองคประกอบหนึ่งๆ ก็จะคงความสําคัญเพียงชวงเวลาหนึ่งเทาน้ัน (ฉัตรยาพร เสมอใจ 
และฐิตินันท วารีวนิช, 2551:50-59) 

 ในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา เราจะตองคํานึงถึงสิ่งท่ีจะสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคาได ซึ่งประกอบไปดวย การพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการที่ลูกคาตองการใน
ราคาที่เหมาะสม จัดจําหนายในสถานท่ีและวิธีการท่ีลูกคาจะเกิดความสะดวกสบาย และใชสิ่งท่ีจะ
กระตุนใหลูกคารับรู อยากใชและทําการซื้อดวยวิธีการท่ีเหมาะสม จึงเกิดเปนสวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps คือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) 

และการสงเสริมการตลาด (Promotion) กระบวนการ (Process) บุคลากร (People) และ ลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) ซึ่งตองใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความตองการ และสรางความพึง
พอใจใหกับกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

  2.2.2 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึงสิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ อาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบไปดวย
สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกร หรือบุคคล ผลิตภัณฑหรือบริการตองมีอรรถประโยชน 
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(Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะทําใหผลิตภัณฑหรือบริการสามารถขายได การ
กําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑหรือบริการจะตองคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้ 
  1. ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) เปนการพิจารณาพึงการ
สรางจุดเดนของผลิตภัณฑหรือบริการใหมีความแตกตางจากคูแขงขัน และทําใหกลุมเปาหมาย
มองเห็นและยอมรับในความแตกตางน้ัน ซึ่งสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชนความแตกตางดาน
คุณภาพ ความแตกตางดานรูปลักษณ การออกแบบ การใชงาน หรือแมกระทั่งเวลา และสถานท่ีที่
ลูกคาจะสามารถหาซื้อหรือใชบริการไดโดยสะดวก เปนตน 

  2. ความแตกตางทางการแขงขัน (Competitive Differentiation) การสรางความ
แตกตางสามารถทําใหหลากหลายรูปแบบ นอกเหนือจากการสรางความแตกตางดานคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑหรือบริการแลว ยังสามารถที่จะใชเคร่ืองมือทางการตลาดรูปแบบอ่ืนๆ ในการสรางความ
แตกตางได และที่สําคัญก็คือลูกคาตองมองเห็นและยอมรับในความแตกตางนั้น เทรซี่และเวียรเซมา 
ไดกลาวไวในหนังสือ The Discipline of Market Leader วา สามารถสรางความแตกตางทางการ
แขงขันไดโดย 

   2.1 พัฒนารูปแบบในการดําเนินงานตางๆใหมีประสิทธิภาพ (Operational 

Excellence) ซึ่งจะชวยใหเกิดตนทุนต่ํา และสามารถเปนผูนําดานตนทุนได (Cost Leadership) เชน 
Wal-Mart ซูเปอรมารเก็ตในสหรัฐฯ ที่ดําเนินงานแบบ Chain Store มีสาขาอยูทั่วประเทศ ซึ่งใชการ
บริหารการจัดซื้อจากศูนยกลาง สงผลใหมีผลิตภัณฑสําหรับตลาดระดับกลางในราคาที่ถูกกวา 
   2.2 พัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการอยางตอเนื่อง จะสงผลใหเปนผูนํา
ทางดานผลิตภัณฑ (Product Leadership) เชน Intel และ Nike ที่พัฒนาผลิตภัณฑของตนอยาง
ตอเน่ืองจนเปนที่ยอมรับในคุณภาพ 

   2.3 พัฒนาผลิตภัณฑ หรือบริการท่ีสามารถตอบสนองความตองการ
เฉพาะของลูกคาไดโดยการเจาะลึกถึงความตองการที่แทจริงของลูกคา (Customer Intimacy) เชน 
IBM ที่ศึกษาถึงความตองการของลูกคา และพัฒนาผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับการใชงานอยาง
แทจริง 

  3. สวนประกอบของผลิตภัณฑ (Product Component) ผลิตภัณฑหรือบริการจะมี
หนาที่ตางๆ ที่ประกอบข้ึนจากคุณสมบัติหลักท่ีลูกคาคาดหวัง และคุณสมบัติเสริมตางๆ ที่สงเสริม
ใหผลิตภัณฑหรือบริการน้ันๆ มีคุณคาท่ีสมบูรณ สามารถท่ีจะสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาได 
และจะตองพิจารณาวา ในแตละผลิตภัณฑหรือบริการควรจะประกอบดวยคุณสมบัติในสวนใดบาง 

  4. การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ / ตราผลิตภัณฑ (Product/Brand Positioning) 

เปนการกําหนดความสามารถของผลิตภัณฑหรือบริการ เพ่ือที่จะนําไปเปนจุดเดนในการแขงขันกับ
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ผลิตภัณฑหรือบริการอ่ืนๆ ที่ตลาดกลุมเปาหมายรับรู ซึ่งการกําหนดตําแหนงท่ีดีตองพิจารณาปจจัย
ที่สําคัญ 2  ประการคือ  1. สิ่งที่สามารถสรางความแตกตางจากคูแขงในสายตาของกลุมเปาหมายได 
2. สิ่งนั้นตองสามารถสรางคุณประโยชนที่ตลาดเปาหมายตองการได 
  5. การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) พฤติกรรมของผูบริโภคน้ันมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ สงผลใหผลิตภัณฑหรือบริการที่เคยอยูในความสนใจอาจเปล่ียนแปลงตามไป
ดวย ในขณะที่พฤติกรรมและความสนใจเปลี่ยนแปลงไป อาจจะมีผูที่พัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ
ขึ้นมารองรับการเปลี่ยนแปลงนั้น จึงดึงดูดความสนใจของผูบริโภคไดมาก ทําใหผลิตภัณฑหรือ
บริการเดิมที่เคยรุงโรจนเร่ิมสูสภาวะตกตํ่า แสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑหรือบริการมีวงจรชีวิตของตน 
ถาหากธุรกิจไมพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการใหสามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลงของผูบริโภคได 
ผลิตภัณฑหรือบริการนั้นก็จบวงจรชีวิต แตก็สามารถพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการขึ้ นมาได จะ
กระตุนวงจรชีวิตใหฟนข้ึนมาไดอีก ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จจึงตองทําการพัฒนาผลิตภัณฑหรือ
บริการอยางตอเน่ือง 

  2.2.3 ราคา (Price) หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑหรือบริการในรูปตัวเงิน อันเปนตนทุน 
(Cost) ของสินคาหรือบริการในการตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) กับ
ราคาของผลิตภัณฑหรือบริการนั้น ถาคุณคาสูงกวาหรือเหมาะสมกวาราคา ลูกคาก็จะตัดสินใจซื้อ
การกําหนดราคาสินคาหรือบริการท่ีเหมาะสม (The Right Price) นักการตลาดจะตองพิจารราอยาง
รอบคอบในปจจัยที่มีผลกระทบตอราคา เพราะในการกําหนดราคา ณ ระดับใดแลวไมสามารถท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงไดบอย ๆ การปรับราคาข้ึนและลงจะมีผลทางการตลาดท้ังในดานบวกและลบเสมอ 
อีกประหนึ่งน้ัน ราคาถือเปนปจจัยสําคัญสําหรับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ความพยายามของ
นักการตลาดท่ีทุมเทเพ่ือสรางผลิตภัณฑหรือบริการที่ดี มีการจัดชองทางการจําหนายท่ีสามารถนํา
ผลิตภัณฑนั้นไปเสนอถึงแหลงท่ีมีความตองการ ในกําหนดเวลาท่ีทันความตองการและไดจังหวะดี
ยิ่ง ตลอดจนการสงเสริมการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ สิ่งเหลาน้ีจะไมมีความหมาย ถาหากผูบริโภค
กลุมเปาหมายไมซื้อสินคา เพียงเพราะราคาที่กําหนดไวไมเหมาะสมกับความสามารถในการซื้อของ
เขา ดังน้ันการกําหนดระดับราคาสินคาจึงเปนสิ่งสําคัญไมนอยกวาปจจัยอ่ืนๆ ราคาท่ีตั้งข้ึนสําหรับ
คิดคาบริการมักไดรับการออกแบบใหครอบคลุมตนทุนและสรางกําไร เพื่อใหสามารถกําหนดราคา
ไดอยางเหมาะสม ควรจะตองคํานึงถึงปจจัยตอไปนี ้
  1. ลูกคา จะตองคํานึงถึงอุปสงคของตลาดและการยอมรับในคุณคาของผลิตภัณฑ
หรือบริการวามีความเหมาะสมกับมูลคาท่ีกําหนด ลูกคาน้ันจะตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑหรือบริการ
ที่มีคณุคามากเพียงพอ 
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  2. ตนทุน จะตองคํานึงถึงตนทุนในทุกสวนที่เกี่ยวของ ทั้งตนทุนในการผลิต การ
บริหารและการตลาดสําหรับผลิตภัณฑหรือบริการน้ันๆ รวมถึงคาใชจายท่ีเกี่ยวของท้ังทางตรงและ
ทางออม 

  3. การแขงขันในตลาด จะตองพิจารณาถึงความเขมแข็งของคูแขงขันการต้ังราคา
ของคูแขงขัน และความรุนแรงของการแขงขัน 

  4. ปจจัยอ่ืนๆ ตัวอยางเชน สภาพทางเศรษฐกิจ นโยบายของธุรกิจ และขอกําหนด 
กฎหมาย เน่ืองจากผลิตภัณฑหรือบริการในบางประเภท ผูประกอบการไมสามารถต้ังราคาไดตามท่ี
ตองการ แตตองตั้งราคาตามท่ีกฎหมายควบคุมไว เปนตน 

  2.2.4 การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง ความพยายามท่ีจะนําผลิตภัณฑ
หรือบริการที่ไดกําหนดข้ึนในลักษณะท่ีเหมาะสมกับผูบริโภคกลุมเปาหมาย ไปสูตลาดที่เปน
กลุมเปาหมายของกิจการ ผลิตภัณฑหนึ่งๆ มิไดมีความเหมาะสมกับผูบริโภคท่ัวไปท้ังหมดในตลาด 
แตจะเหมาะสําหรับคนกลุมใดกลุมหน่ึงท่ีเปนกลุมเปาหมายทางการตลาดของกิจการ ในทางตรง
ขามผลิตภัณฑที่กําหนดไวอยางดีเพียงใดก็ตาม หากไมไดถูกจัดเสนอไวในสถานท่ีที่เหมาะสมใน
ระยะเวลาที่ผูบริโภคมีความตองการ ทําใหผูบริโภคไมสามารถแสวงหาซื้อจากสถานที่ที่เขา
คาดหมายไวทั้ง 2 ลักษณะนี้ยอมไรความหมายโดยสิ้นเชิง นักการตลาดจึงพิจารณาวา สินคาควรจะ
วางจําหนายท่ีไหน (Where) เมื่อใด (When) และจัดจําหนายโดยใคร (By Whom) จึงจะเหมาะสม
ที่สุด 

  1. ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) คือ เสนทางท่ีผลิตภัณฑหรือ 
บริการและ / หรือ กรรมสิทธิ์ของผลิตภัณฑหรือบริการถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด โดยเร่ิมตนจาก
แหลงผลิต ผานผูขายไปสูผูซื้อ ดังนั้นในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบไปดวยผูผลิต คน
กลาง และผูบริโภค ซึ่งจะเลือกใชจํานวนคนกลางกี่ระดับ หรือจะไมเลือกใชคนกลางเลยในการจัด
จําหนาย ก็ตองพิจารณาจากประเภทของสินคาหรือบริการวาเหมาะสมกับชองทางรูปแบบใด การ
กระจายตัวของกลุมลูกคาเปาหมายเปนอยางไร ศักยภาพของธุรกิจในการจัดการชองทางจัดจําหนาย
และการเลือกชองทางของคูแขงขัน เปนตน  
  2. การเลือกทําเลท่ีตั้ง (Location) โดยทั่วไปการเลือกทําเลท่ีตั้งเปนหนาท่ีของผู
กอต้ังธุรกิจตั้งแตเร่ิมและเปนปจจัยที่ควรตองใหความสําคัญมากเปนอันดับตนๆ เนื่องจากทําเลเปน
ปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจอยางหนึ่ง หากมีการเลือกทําเลที่เหมาะสมก็ถือไดวามีชัยไปกวาคร่ึง
บางคร้ังการตลาดก็เกี่ยวของกับการสรรหาทําเลในการวางผลิตภัณฑหรือบริการ ขยายสาขาเพื่อ
เขาถึงกลุมเปาหมายไดมากขึ้น ลูกคามีความสะดวกมากขึ้น จึงตองคํานึงถึงปจจัยในดานทําเลของ
ธุรกิจ 
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 2.2.5 การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการพยายามจะบอกกลาวเร่ืองราวของสินคา
หรือบริการของกิจการใหผูบริโภคไดรับรูรายละเอียด และในขณะเดียวกันก็เปนความพยายามท่ีจะ
ชักจูงใหผูบริโภคเหลานั้นเลือกซื้อสินคาไปดวย (Telling and Selling) ขอบขายงานของการสงเสริม
ตลาดเนนหนักไปในทางดานการสื่อสารกับผูบริโภค และการกระตุนใหผูบริโภคตองการซื้อสินคา
หรือบริการนั้น ในงานสวนน้ีผูบริโภคมักจะไดรับรูมากกวางานสวนอ่ืนๆ และในปจจุบันกิจกรรม
ตางๆ ในการสงเสริมการตลาดมีบทบาทและความสําคัญมากขึ้นทุกขณะ การสงเสริมการตลาดของ
โครงการลงทุนประกอบการธุรกิจหองซอมดนตรี สามารถแบงออกเปน 4 ประเภท ดังน้ี 

  1. การโฆษณา (Advertising) เปนการนําเสนอขาวสารตางๆ รวมถึงรายละเอียดท่ี
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการ บุคคลหรือองคการโดยสรางสรรค งานโฆษณาท่ีนาสนใจนั้น
สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายได และสามารถทําการโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ 
อินเตอรเน็ต สิ่งพิมพตาง ๆ สื่อเคล่ือนที่ตาง ๆ และปายโฆษณา เปนตน โดยมีคาใชจายในการใชสื่อ
ในรูปแบบของคาซื้อเวลาในการออกอากาศ คาพ้ืนที่โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ หรือการเปนอุปถัมภ
(Sponsor) ในรายการตางๆ เปนตน 

  2. การใหขายและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) เปนการให
ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการโดยผานสื่อ อาจทําไดหลายวิธีเชน การฝากขาวประชาสัมพันธ
ขององคกรไปกับสื่อตางๆ โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ซึ่งอาจตองมีการซื้อพ้ืนที่โฆษณาเพื่อเปนการ
แลกเปลี่ยนในการลงขาวประชาสัมพันธในเวลาตอไป หรือการจัดงานเปดตัวสินคาใหมและเชิญ
สื่อมวลชนเขารวมเพื่อนําไปเผยแพร ถึงแมจะไมมีคาใชจายเกี่ยวกับการออกสื่อ แตก็จะมีคาใชจาย
ในการจัดกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของเปนตน 

  3. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เปนการติดตอสื่อสารกับกลุมลูกคา
เปาหมายโดยตรง ซึ่งนิยมใชกับสื่อโฆษณา และการมอบผลประโยชนพิเศษ เพื่อเปนการกระตุนให
เกิดการตัดสินใจซื้อไดทันที เราสมารถทําการตลาดทางตรงผานสื่อตางๆ ไดหลายชองทาง
ตัวอยางเชน 

   2.1) สื่อสิ่งพิมพ ไดแก จดหมายทางตรง (Direct Mail) แคตาล็อก 
(Catalog) ปายหอยหนาประตู (Door hangers) แทรกไปกับหีบหอสินคา (Package Inserts) แทรกไป
กับสื่อสิ่งพิมพ เชน นิตยสาร หนังสือพิมพเปนตน 

   2.2) สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก โทรศัพท (Telemarketing) โทรสาร (Fax) 

อินเทอรเน็ต Inter Banner Ads, Pay-Per-Click Ads, Email Marketing โทรทัศน วิทยุ เปนตน 

  4. การบอกกลาวปากตอปาก (Word of Mouth) มีบทบาทสําคัญอยางย่ิงตอธุรกิจ
บริการ เพราะผูที่เคยใชบริการจะทราบดีวาการบริการของธุรกิจนั้นเปนอยางไร จากประสบการณ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



18 
 

 

ของคน แลวถายทอดประสบการณนั้นตอไปยังผูซึ่งอาจจะเปนผูใชบริการในอนาคต หากผูที่เคยใช
บริการมีความรูสึกที่ดีประทับใจในการบริการก็จะบอกตอไปยังญาติพี่นองและคนรูจัก และแนะนํา
ใหไปใชบริการดวย สามารถชวยลดคาใชจายในการสงเสริมการตลาดและการติดตอสื่อสารไดมาก 

 นอกเหนือจากสวนประสมทางการตลาดสําหรับสินคาท่ัวไปที่ประกอบดวย 4P’s ไดแก 
ผลิตภัณฑและการบริการ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีใหบริการหรือชองทางการจัดจําหนาย 
(Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) ยังมีสวนประกอบของสวนประสมการตลาดบริการ
ที่เพิ่มข้ึนมาอีก 3 สวน ไดแก กระบวนการใหบริการ (Process) บุคลากร (People) และลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) ดังน้ันสวนประสมทางการตลาดบริการ จึงมีองคประกอบท่ีเพิ่มเติม
จากสวนประสมทางการตลาดของสินคาท่ัวไป ซึ่งตองใชรวมกันเพื่อตอบสนองความตองการ และ
เปนการสรางความพึงพอใจตอกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
(ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2549:54) 

 2.2.6 กระบวนการใหบริการ (Process) เปนการสรางสรรค และการสงมอบสวนประกอบ
ของผลิตภัณฑหรือบริการ โดยอาศัยกระบวนการที่วางแผนมาเปนอยางดี กลยุทธที่สําคัญสําหรับ
การบริการก็คือ เวลาและประสิทธิภาพในการบริการ ดังน้ันกระบวนการบริการที่ดีจึงควรมีความ
พรอม รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการสงมอบ เพื่อที่พนักงานจะไดไมเกิดความสับสน ทํางานได
อยางถูกตองมีแบบแผนเดียวกัน และงานท่ีไดจะตองดีมีประสิทธิภาพ 

 ธุรกิจควรมีการเขียนกระบวนการไหลของการบริการ เพื่อที่จะใชเปนการจัดมาตรฐานของ
การบริการ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพในแตละสวน และปรับแกปญหาไดถูกจุด ซึ่งการพัฒนา
กระบวนการไหลนั้นเร่ิมตนท่ี การกําหนดหนาท่ีที่จะตองเกี่ยวของกันในแตละสวนที่ลูกคาตองเขา
มารับบริการตองแยกใหไดกอนวาอะไรเปนคุณสมบัติหลัก และคุณสมบัติสวนเสริมในการบริการ
แยกบริการวาข้ันตอนอะไรเกิดข้ึนกอนหรือหลัง และแตละข้ันตอนลูกคามีความตองการอะไรบาง
คาดหวังอะไรบาง และอะไรที่จะทําใหเกิดความลมเหลว เกิดปญหา หรือลดประสิทธิภาพในการ
บริการขั้นนั้น 

 บริการแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนหนาท่ีเผชิญกับลูกคา โดยตรงและสวนสนับสนุนท่ี
คอยใหขอมูล เตรียมการและสนับสนุนใหสวนหนาทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การท่ีสวน
ใดสวนหน่ึงทํางานผลิตพลาดก็จะกระทบถึงอีกสวนหน่ึงและผลลัพธคือความไมพึงพอใจของลูกคา 
 การปรับโครงสรางการบริการ เปนการวิเคราะหและออกแบบกระบวนการบริการใหมเพื่อ
ปรับใหการบริการเร็วขึ้นและสมรรถนะในการทํางานดีขึ้น หรือลดตนทุนในการทํางานลง โดยการ
ปรับลดเวลา เนื่องจากสังคมเมืองสวนใหญมีแตความเรงรีบ และการแขงขันกัน ความสามารถใน
การใหบริการลูกคาไดเร็วขึ้น จะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากข้ึน ลูกคาก็จะมี
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ความพึงพอใจมากขึ้น ธุรกิจก็จะไมเสียโอกาส และไดรับผลประโยชนที่เพิ่มข้ึนดวย ซึ่งการเขียน
กระบวนการไหลของการบริการ จะทําใหเห็นภาพรวมท้ังหมดวามีความเก่ียวของกันอยางไร และ 
สามารถปรับปรุงแกไขกระบวนการท่ีจุดใด เพื่อใหกระบวนการมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

  2.2.7 บุคลากร (People) ในการบริการจะตองมีความเกี่ยวของโดยตรงกับผูคน ทั้งผูใหและ
ผูรับบริการ คนจึงเปนปจจัยสําคัญที่อาจทําใหลูกคารับรูถึงคุณภาพ หรือเปนผูทําลายคุณภาพก็ได
ผูประกอบการจะตองเตรียมกระบวนการท่ีเกี่ยวกับคนหรือบุคลากรเปนสําคัญ ตั้งแตในการสรรหา
ฝกอบรม และกระตุนพนักงานใหพรอมทํางานบริการอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพนักงานใน
สวนที่จะตองติดตอกับลูกคาโดยตรง 

 บุคลากรนับวาเปนสวนสําคัญที่จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จเนื่องจากบุคคลจะเขามา
เกี่ยวของกับกระบวนการบริการมากที่สุด คุณสมบัติของบุคลากรที่สําคัญ คือเอาใจใสลูกคา มีใจรัก
ในงานบรกิาร มีความคิดสรางสรรค มีบุคลิกภาพท่ีสรางความประทับใจใหกับผูพบเห็นมีทักษะการ
แกไขปญหา ทํางานบริการอยางเต็มใจและเต็มท่ี บุคลากรสามารถสรางความพึงพอใจ ดึงลูกคา
กลับมาหรือไลลูกคาไปไดจากการปฎิสัมพันธ (Interaction) กับลูกคาเพียงคร้ังเดียว โดยเฉพาะ
ธุรกิจที่ตองอาศัยการปฎิสัมพันธกับลูกคาสูง เชน การตัดผม การรักษาพยาบาล การติดตอทํา
ธุรกรรมที่ธนาคาร เปนตน จนสามารถกลาวไดวา “บุคลากรเปนสินทรัพยที่สําคัญที่สุดในองคกร”
ถึงแมวาในปจจุบันจะมีเทคโนโลยีเขามาชวยในกระบวนการบริการมากข้ึน ซึ่งเปนสวนหน่ึงท่ีชวน
ใหเกิดความสะดวก ประหยัดตนทุนดานบุคลากรในบางสวนและชวยใหกระบวนการบริการ
รวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในสวนที่ตองปฎิสัมพันธกับลูกคา 
  2.2.8 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เปนองคประกอบหนึ่งของธุรกิจที่ลูกคา
สามารถมองเห็นได เพื่อท่ีจะใชเปนเกณฑในการพิจารณา และตัดสินใจซื้อบริการได หรือหมายถึง
ภาพลักษณ สิ่งที่ผูบริโภคสามารถสังเกตไดงายทางกายภาพ และเปนสิ่งท่ีสื่อใหผูบริโภคไดรับรูถึง
ภาพลักษณของการบริการไดอยางชัดเจนดวย แบงออกเปน 2 ประเภท 

  1. ภูมิทัศนการบริการ (Service Scrape) หมายถึง สภาพแวดลอมท้ังหมดท่ี
เกี่ยวของกับสถานที่ในการใหบริการลูกคาแบงออกเปน 2 ประเภทยอยๆ คือ 

   1.1) สภาพแวดลอมภายนอก (Facility Exterior) ไดแก การออกแบบ และ
รูปลักษณภาพนอกของตัวอาคารปายบอกทางเขาสถานบริการ ปายช่ือของกิจการ ที่จอดรถ เปนตน 

   1.2) สภาพแวดลอมภายใน (Facility Interior) ไดแกการออกแบบ ตกแตง 
ภายในอาคาร อุปกรณในการใหบริการ ปายบอกทางภายในอาคาร คุณภาพของอากาศภายใน
สถานท่ีใหบริการ เปนตน 
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  2. สิ่งท่ีจับตองไดประเภทอ่ืน (Other Tangibles) หมายถึงสิ่งตางๆท่ีมองเห็นเปน
รูปธรรม และสามารถชวยในการสื่อสารกับลูกคา เชนนามบัตร เคร่ืองแบบ และการแตงกายของ
พนักงาน เอกสารแผนพับตางๆ เปนตน 

 สิ่งเหลาน้ีสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบและคุณภาพของธุรกิจถึงแมในบางคร้ังสิ่งท่ีมีตัวตน
บางอยาง อาจจะไมมีสวนชวยใหการบริการมีประสิทธิภาพสูงข้ึนมากนัก แตจะชวย เสริมสราง
ความม่ันในใหแกลูกคา เปนการสะทอนถึงรสนิยมของลูกคาดวย และเปนสวนประกอบหนึ่งในการ
พิจารณาตัดสินใจ 

 โดยสรุปแลว แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด จะเปนเคร่ืองมือที่
ชวยใหการศึกษาในคร้ังน้ี ไดเขาถึงสาระสําคัญของการใหบริการธุรกิจหองซอมดนตรี โดยทฤษฎี
เหลาน้ีจะนําพาไปสูการพัฒนาเคร่ืองมือในการวิจัย และการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปนการพิสูจน
แนวความคิดที่มีเหตุและผล 

  2.2.9 ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพทางการตลาด (SWOT Analysis) เมื่อไดทราบถึง
สถานการณของสภาพแวดลอมในดานตางๆแลว จึงทําการวิเคราะห SWOT เพื่อใหทราบถึงจุดออน
และจุดแข็งของสภาพแวดลอมในธุรกิจ รวมท้ังพิจารณาถึงโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอม
ภายนอกธุรกิจ (ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐิตินันท วารีนิช, 2551 : 43) 
 การผลิตสินคาหรือบริการเขาสูตลาด ธุรกิจจําเปนที่ตองทําการวิเคราะห เพื่อใหทราบถึงคู
แขงขันวามีจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรคในตลาดเปนเชนไร และคูแขงขันอยูในตําแหนงใดของ
ตลาด เพื่อที่จะนํามาปรับปรุงการดําเนินกิจการใหเหมาะสม นําไปใชในการวางแผนกําหนดกลยุทธ
ทางการตลาดตอไป และสามารถมียอดขายท่ีดีกวาคูแขงขัน (อุษณีย จิตตะปาโล และ นุตประวีณ 
เลิศกาญจนวัติ, 2550 : 92-93) 
 S = จุดแข็ง (Strengths) เปนการวิเคราะหถึงขอเดนของธุรกิจที่มีอยูเหนือกวาคูแขงขัน
ไดแก ตัวสินคาและบริการ เชน มีทักษะในการประกอบธุรกิจ เปนทรัพยากรที่มีคุณคาขององคกร 
เปนคุณสมบัติที่ทําใหบริการไดเปรียบคูแขงขันในทองตลาด เชน มีสินคาใหเลือกมากกวา ราคาถูก
กวา มีหลายขนาดมากกวา มีประสิทธิภาพดีกวา มีผลตอประสิทธิภาพในการประกบการ ซึ่งจุดแข็ง
เหลานี้ธุรกิจจะใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดตอไป 

 คําวาจุดแข็งไมไดหมายความถึงสินคาหรือบริการของธุรกิจที่ดีอยางเดียว อาจหมายถึงการ
จัดจําหนาย (Distribution) ขององคกรที่ดีกวา หรือการโฆษณาท่ีเนนตําแหนงผลิตภัณฑที่ดี ซึงเปน
จุดแข็งขององคกรที่ไมไดเกิดข้ึนจากผลิตภัณฑเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตเกิดจากการโฆษณาท่ีเนน
จุดขาย เนนตําแหงผลิตภัณฑหรือบริการที่ดี เปนตน 
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 W = จุดออน (Weakness) เปนการวิเคราะหถึงปญหาหรือขอดอยของธุรกิจ ขอจํากัดของ
องคกร และของสินคาหรือบริการ ที่กอใหเกิดจุดออนท่ีคูแขงขันจะไดเปรียบจากสิ่งเหลาน้ี เชน 
ราคาแพงกวา ชองทางการจัดจําหนายนอย การสงเสริมการตลาดตํ่า มีขนาดหรือจํานวนใหเลือก
นอยกวา มีแบบนอยกวา มีสีใหเลือกนอยกวา ชื่อเสียงดอยกวา เปนตน ธุรกิจตองนําจุดออนตางๆไป
แกไขปรับปรุง เพื่อไมใหคูแขงขันสามารถโจมตีหรือมีขอไดเปรียบจากจุดออนเหลาน้ีได และควรท่ี
จะตองพยายามพัฒนาจุดออนเหลาน้ันใหเทียบเทากับคูแขงขันเปนอยางนอย 

 O = โอกาส (Opportunities) เปนขอไดเปรียบของธุรกิจอันเกิดมาจากสภาพแวดลอม
ภายนอก ที่ธุรกิจสามารถสรางโอกาสใหแกตนเอง ทําใหมีศักยภาพเหนือกวาคูแขงขัน ซึ่งขอ
ไดเปรียบดังกลาวน้ันอาจเกิดจากตลาดรวมขยายตัว คูแขงรายใหมเขาสูธุรกิจไดยาก จุดออนของคู
แขงขัน จํานวนประชากรในสวนท่ีเอ้ือประโยชนแกธุรกิจมีมากข้ึน เทคโนโลยีพัฒนาทําใหเสริม
ศักยภาพในการบริการไดดีขึ้น สังคมและวัฒนธรรมท่ีเอ้ืออํานวยข้ึนทําใหเกิดการยอมรับในการ
บริการของธุรกิจเพิ่มข้ึน หรือหมายถึง ปจจัยภายนอกที่ลอมรอบธุรกิจ และไมสามารถควบคุมได 
เปนโอกาสของธุรกิจและผูประกอบการ เกิดจากความแข็งแกรงขององคกรที่เหนือกวาคูแขง 
จุดออนของคูแขงขัน และพฤติกรรมของผูบริโภคที่สอดคลองกับธุรกิจ เชน กิจการนําเทคโนโลยี
ใหมมาใชถือวาเปนโอกาส เพราะทําใหผูบริโภคใหความสนใจซื้อสินคาและบริการมากข้ึน หรือ
ปจจุบันมีการเอ้ืออํานวยตอธุรกิจผลิตภัณฑเกรากับสุขภาพ จึงทําใหเปนโอกาสของธุรกิจที่สามารถ
ทํารายไดและกําไรอยางดี เปนตน 

 T = อุปสรรค (Threats) เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยภายนอก ที่เปนอุปสรรคตอการ
ประกับธุรกิจและไมสามารถควบคุมได เชน การท่ีมีคูแขงขันศักยภาพสูง มีสวนแบงทางการตลาด
สูง หรือพฤติกรรมของผูบริโภคไมสอดคลอง หรือตรงกันขามการทํางานขององคกร คูแขงทุม
งบประมาณในการตลาดมาก มีการออกกฎหมายควบคุมสินคาที่จําหนาย ผูบริโภคมีความจงรักภักดี
ตอคูแขงขัน หรือสภาพเศรษฐกิจไมดี สภาวะเงินดึงตัว สภาวะทางการเมืองไมเอ้ืออํานวย ไมมี
เสถียรภาพ ผูคนจึงไมแนใจเก่ียวกับการลงทุน อัตราเงินเฟอสูง อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ถดถอย เปนตน ดังน้ันธุรกิจจะตองหาทางลดจุดออนและสรางจุดแข็งหรือขอไดเปรียบ อันจะเปน
เกราะปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากอุปสรรคเหลานั้น 

 การวิเคราะห SWOT มีปจจัยที่ควรจะพิจารณาดังน้ี 1. มีความซื่อสัตยตอตนเอง ผูที่ทําการ
วิเคราะหควรท่ีจะตองยอมรับจุดออนขององคกร ทราบถึงอุปสรรค จะตองมีใจเปนกลางในการ
วิเคราะห รูปญหาขององคกร ถาผูที่วิเคราะหไมมีความซื่อสัตยตอตนเอง จะไมสามารถวิเคราะห
ปญหา รวมถึงมองไมเห็นจุดออนที่แทจริงขององคกร 2.แยกแยะปญหาได และแกปญหาน้ันใหตรง
จุด ผูที่วิเคราะหตองแยกแยะใหไดวาอะไรเปนปญหา และอะไรเปนสาเหตุของปญหา เพื่อหาแนว
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ทางแกไขใหไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน  คูแขงขันผลิตสินคาใหมออกสูตลาดและสามารถขาย
สินคาไดมาก เพราะทุมงบประมาณโฆษณามาก เมื่อเปนเชนน้ี ถาวิเคราะหวาสิ่งน้ันเปนปญหาของ
องคกรก็จะกระทําตามคูแขงขัน ซึ่งในความเปนจริงแลว การท่ีคูแขงขันทุมงบประมาณโฆษณามาก
นั้นไมใชปญหา แตเปนเพียงแคสาเหตุของปญหาท่ีจะตองแกไขใหถูกตอง เชน หากกําไรของธุรกิจ
ลดลงตองแกไขใหไดวาเปนเพราะอะไร 3. มองเห็นปญหาในวงกวาง คลอบคลุมใหครบทุกๆดาน 
และอยาทองปญหาเพียงขอเดียวหรือเพียงดานใดดานหน่ึง 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 วิธีการวิเคราะห SWOT  

ที่มา : อุษณีย จิตตะปาโล และ นุตประวีณ เลิศกาญจนวัติ, หลักการตลาด (กรุงเทพฯ: โรงพิมพจิตรวัฒน, 
ที่มา : 2550) หนา47 
 

  

 2.2.10 ทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางการแขงขัน (Five Forces Model) การวิเคราะห
ธุรกิจหรือสภาพการแขงขันโดยรวม จะตองมีการวิเคราะหคูแขงขันแตละราย ผูประกอบการตอง
ศึกษาวาคูแขงขันคือใคร รูปแบบของการแขงขันไมไดจํากัดเฉพาะคูแขงขันทางตรง แตควรตอง
พิจารณาถึงคูแขงขันทางออมดวย คูแขงขันรายใหมเปนสวนที่ธุรกิจตองใหความสนใจ ตอง
วิเคราะหคูแขงขันแตละรายดานกลยุทธ วัตถุประสงคการดําเนินธุรกิจ จุดเดน จุดดอย และแบบ
แผนในการโตตอบคูแขงขันทางธุรกิจ เมื่อธุรกิจมีการวิเคราะหคูแขงขันแลวก็พรอมที่จะกําหนดกล

S: จุดแข็ง (Strength) 

วิเคราะหส่ิงท่ีดีอยูภายในผลติภัณฑหรือบริการ 

(Product) และองคกร 

W: จุดออน (Weakness) 

วิเคราะหส่ิงท่ีไมดีที่อยูภายในผลิตภัณฑหรือบริการ 

(Product) และองคกร 

O: โอกาส (Opportunities) 

ตองวิเคราะหหลายๆดาน เชน 

- องคกรมีช่ือเสียง มีภาพพจนทีด่ใีนสายตา  
  ลูกคา 
- จุดออนของคูแขงขนั 

- พฤติกรรมผูบริโภคเอื้ออํานวยกับธุรกิจ 

T: อุปสรรค (Threats) 
วิเคราะหเชนเดียวกับโอกาส แตในทางตรงกันขาม 

- ผลกระทบภายนอกท่ีมีในดานลบตอองคกร 

- จุดแข็งของคูแขงขัน 

- พฤติกรรมผูบริโภคไมสอดคลองกับธุรกิจ 
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ยุทธการแขงขัน โดยเปรียบเทียบความสามารถของธุรกิจกับคูแขง (ปราณี เอ่ียมละออภัคดี, 2551 : 
127-128)  
 แรงผลักดันในการแขงขัน (Competitive Forces) พลังผลักดัน 5 ประการ เพื่อใชในการวัด
ความนาสนใจของสวนตลาด ไดแกคูแขงในธุรกิจ คูแขงรายใหม สินคาทดแทน ผูซื้อและผูขาย 
ปจจัยการผลิต เปนแบบจําลองของไมเคิล พอรเตอร (Michael Porter) ที่นําเสนอภัยคุกคามจากพลัง
ผลักดัน ตามรายละเอียดตอไปน้ี 

1. ภัยคุกความจากคูแขงในปจจุบัน (Threat of Intense Segment Rivalry) ถามีคูแขงเปน
จํานวนมาก และวงจรชีวิตผลิตภัณฑหรือบริการอยูในข้ันถดถอยลง จะสงผลใหตลาดในวันน้ี ไม
นาสนใจ เพราะมีตนทุนที่สูง การออกจากอุตสาหกรรมทําไดยาก หรือมีคูแขงมีผลประโยชนที่เปน
สวนไดเสียมาก กอใหเกิดสงครามทางดานราคา การแขงขันโดนใชการโฆษณาและการแนะนํา
ผลิตภัณฑหรือบริการใหมเขาสูตลาดจะมีผลตอตนทุนของการแขงขันเพิ่มขึ้น ในกรณีที่สถานการณ
ของตลาดเติบโตชาหรือถดถอย โอกาสท่ีจะทํากําไรก็ยอมมีนอยลงไปอีก 

2. ภัยคุกคามจากคูแขงรายใหม (Threat of New Entrants) ความนาสนใจของตลาดพิจารณา
จากความยากงายของการเขาและออกจากอุตสาหกรรมหรือบริการ ถามีอุปสรรคในการเขาและออก
จากอุตสาหกรรมหรือบริการมาก ศักยภาพของการทํากําไรก็จะมาก แตถาอุปสรรคในการเขาและ
ออกจากอุตสาหกรรมหรือบริการมีนอย ผลตอบแทนท่ีไดจะมีความม่ันคงในระดับต่ํา กรณีที่มี
อุปสรรคในการเขาสูตลาดนอย แตมีอุปสรรคในการออกจากอุตสาหกรรมหรือบริการมาก จะสงผล
ใหองคกรตางๆเขาสูตลาดไดงายเม่ืออยูในภาวะเติบโต แตตองการออกจากอุตสาหกรรมหรือ
บริการเมื่อเศรษฐกิจถดถอย สงผลใหผลตอบแทนตกตํ่า สวนตลาดท่ีไมนาดึงดูดใจ ก็คือ ตลาดที่มี
แนวโนมของคูแขงขันรายใหมเขามาในตลาดอยูตลอดเวลา การมีคูแขงใหมยอมจะเพิ่มกําลังการ
ผลิตในตลาดใหสูงข้ึน และตางก็พยายามจะขยายตลาดของตนเพ่ือใชกําลังการผลิตใหมากที่สุด 
สวนตลาดท่ีนาดึงดูดใจ ก็คือ สวนตลาดท่ีคูแขงขันเขามายาก ซึ่งอาจจะมาจากการลงทุนที่สูงหรือ
ตองใชทักษะเฉพาะดาน รวมถึงการใชเทคโนโลยีที่ล้ําสมัย เปนตน 

3. ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน (Threat of Substitute Product) สวนตลาดจะไมนาดึงดูดใจ 
ถามีผลิตภัณฑหรือบริการที่มีศักยภาพสามารถท่ีจะใชทดแทนกันได ผลิตภัณฑหรือบริการทดแทน
กอใหเกิดผลจํากัดทางดานราคาและผลกําไร ธุรกิจตองตรวจสอบแนวโนมของราคา ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีกอใหเกิดผลิตภัณฑหรือบริการทดแทนสงผลตอราคาและกําไรที่นอยลง 

4. ภัยคุกคามจากการเพ่ิมอํานาจการตอรองของผูบริโภค (Threat of Buyers Growing 

Bargaining Power) สวนตลาดท่ีผูบริโภคมีอํานาจตอรองสูง หรือมีอํานาจตอรองเพ่ิมมากข้ึน อัน
เนื่องมาจากผูบริโภครวมตัวกัน ผลิตภัณฑหรือบริการไมมีความแตกตาง ตนทุนการเปลี่ยนแปลง
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ของผูบริโภคต่ํา ผูบริโภคมีความออนไหวดานราคา เมื่อผูบริโภคสามารถบริหารผลิตภัณฑหรือ
บริการไดยอมจะลดความนาดึงดูดใจของตลาด ผูประกอบการควรเลือกผูบริโภคท่ีมีอํานาจตอรอง
นอย วิธีที่ดีที่สุด คือ การมอบขอเสนอที่ดีใหกับผูบริโภค ขอเสนอที่ผูบริโภคไมสามารถปฏิเสธได 

5. ภัยคุกคามจากการเพิ่มอํานาจตอรองของผูขายปจจัยการผลิต (Threat of Suppliers 

Growing  Bargaining power) อุตสาหกรรมหรือบริการจะไมนาดึงดูดใจ ถาผูขายปจจัยการผลิต
สามารถข้ึนราคาได หรือลดคุณภาพของปจจัยการผลิต ผูขายปจจัยการผลิตตองการเพ่ิมอํานาจ
ตอรองเม่ือมีการรวมตัวของกลุมผูขายปจจัยการผลิต หรือปจจัยการผลิตท่ีสามารถใชทดแทนกันได
มีนอยในเมื่อปจจัยการผลิตเปนสิ่งท่ีจําเปน หรือตนทุนของการเปลี่ยนแปลงปจจัยการผลิตน้ันเพิ่ม
สูงข้ึนวิธีที่ดีที่สุด คือ การสรางความสัมพันธแบบทุกฝายไดประโยชน (Win-win Relation) หรือ
การซื้อปจจัยการผลิตจากผูขายหลายราย เพื่อลดอํานาจการตอรอง สวนตลาดท่ีผูขายปจจัยการผลิต
หรือวัสดุอุปกรณมีอํานาจในการตอรองสูง จะทําใหผูขายมีโอกาสปรับราคา หรือเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการขายไดงาย ยอมจะลดโอกาสทํากําไร จึงเปนตลาดท่ีไมนาดึงดูดใจ ผูขายวัตถุดิบหรือ
วัสดุอุปกรณที่มีนอยราย หรือเปนวัตถุดิบท่ีสําคัญในการผลิตมีแนวโนมท่ีจะมีอํานาจในการตอรอง
สูง 

 จากภาพที่ 4 เปนการอธิบายถึงพลังผลักดันทั้ง 5 ประการ ที่มีอิทธิพลตอความ
นาสนใจของสวนตลาดในอุตสาหกรรมหรือบริการ ดังนี้  

ภาพที่ 4 พลังผลักดัน 5 ประการ ที่มีอิทธิพลตอความนาสนใจของสวนตลาด 

ที่มา: ปราณี เอ่ียมลออภักดี, การบริหารการตลาด, พิมพคร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบริษัทธนาที่มา: 
ที่มา: เพรสจํากัด, 2551). หนา60 
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ภัยคุกคามจากคูแขงในปจจุบัน 
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3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

อรรชรา การุณวงษ (2554) วิจัยเร่ืองการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนเลี้ยงปลาทับทิม
ในการชัง ของอําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงคเพื่อ 1.ศึกษาปจจัยสวน
บุคคล พฤติกรรมบริโภคปลาและระดับการตัดสินใจซื้อปลาทับทิมของผูซื้อปลา 2.เปรียบเทียบ
ระดับการตัดสินใจซื้อปลาทับทิมจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมการบริโภคของผูซื้อ
ปลา 3.ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลของผูซื้อปลากับพฤติกรรมการบริโภคปลา 4.
ศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังในอําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง กลุม
ตัวอยาง คือ ผูซื้อปลา 384 ราย ผูเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง 3 ราย และพอคาคนกลาง 1 ราย 
เคร่ืองมือที่ใชคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ 
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตราฐานคาท่ี คาไฟ และไคสแควร โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .05 การศึกษาความเปนไปไดดานการตลาด ดานการจัดการฟารม ดานเทคนิค ดาน
การเงิน และดานนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม ใชตัวชี้วัดความคุมคาของการลงทุน ไดแก ระยะเวลา
คืนทุน มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน อัตราผลตอบแทนตอการลงทุน และความ
ออนไหวของโครงการผลการวิจัยพบวา ผูซื้อปลาสวนใหญเปนเพศหญิง อายุมากกวา 35 ป ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. อาชีพลูกจาง/พนักงานบริษัท รายไดตอเดือน 10,001- 20,000 บาท 
สถานภาพสมรส  และจํานวนสมาชิกในครอบครัว  1-3 คน เหตุผลสําคัญท่ีสุดในการเลือก
รับประทานปลาคือ เปนแหลงโปรตีนที่มีคุณคาทางโภชนาการ โดยนิยมรับประทานปลาขนาด 6- 8 
ขีด ใน 1 สัปดาห รับประทานมากกวา 1 คร้ัง เปนปลานํ้าจืดและปลาทะเลไดจากการเพาะเลี้ยงจาก
แหลงธรรมชาติ ผูซื้อปลาตัวสินใจซื้อปลาทับทิมโดยพิจารณาจาก ดานผลิตภัณฑ ดานราคาและดาน
ชองทางการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ผูซื้อปลาที่มีอายุและอาชีพตางกัน มีระดับ
การตัดสินใจซื้อปลาทับทิมโดยรวมแตกตางกัน ปจจัยสวนบุคคลของผูซื้อปลาดานเพศ อายุ อาชีพ 
รายได และจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการบริโภคปลา 

วรพจน เหมศิริ (2554) วิจัยเร่ือง การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจ รานกาแฟใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1.ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อ
กาแฟของผูบริโภค 2.ศึกษาระดับการตัดสินใจซื้อกาแฟของผูบริโภค 3. เปรียบเทียบระดับการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟของผูบริโภค จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 4.เปรียบเทียบระดับการตัดสินใจซื้อ
กาแฟของผูบริโภค จําแนกตามพฤติกรรรมในการเลือกซื้อกาแฟ 5.ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อกาแฟของผูบริโภค และ 6.ศึกษาความเปนไปไดใน
การลงทุนธุ รกิ จร านกาแฟ  การ วิจั ยค ร้ัง น้ี  กลุ ม ตัวอย า ง คือผู บ ริโภคกาแฟในจังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ สถิติที่ใช
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ในการวิเคราะหขอมูลไดแก ความถี่ คารอยละ คาที คาเอฟ คาไค-สแควร โดยกําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคมีประเภทของสินคาท่ีนิยมบริโภค คือ กาแฟ 
ความถี่ในการซื้อทุกวัน เหตุผลของการด่ืมกาแฟเพราะมีคนชวนใหดื่ม ความสนใจตอการสงเสริม
การขาย คือลดราคา และคาใชจายในการซื้อกาแฟไมเกิน 50 บาท ระดับการตัดสินใจซื้อกาแฟของ
ผูบริโภค ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย และดาน
ลักษณะเฉพาะขององคการ มีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟอยูในระดับมาก ผูบริโภคท่ีมีเพศ และอายุ
ตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อกาแฟ แตกตางกัน ผูบริโภคที่มีความถี่ในการซื้อกาแฟตางกันมี
ระดับการตัดสินใจซื้อกาแฟ แตกตางกัน ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเลือก
ซื้อกาแฟของผูบริโภค  โดยเพศ  อายุ  ระดับการศึกษษ  อาชีพ  และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อกาแฟของผูบริโภคอยูในระดับต่ํา 

สุวิรากร กิจแกว (2553) วิจัยเร่ืองการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจโฮมสเตยใน
เขตขางขุนเทียน การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหความคุมคาทางการเงินของโครงการ
โฮมสเตย แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร และการศึกษาความตองการของ
นักทองเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตยโดยใชขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตนใน
การประเมินผลการดําเนินโครงการ และใชประกอบการตัดสินใจของผูประกิบการตอไปในอนาคต 
การวิเคราะหความคุมคาทางการเงินของโครงการ ประเมินผลการราคาตลาด ซึ่งการวิเคราะห
แบงเปน 2 กรณี คือ1.กรณีที่โคงการมีที่พักอาศัยอยางเดียว และ 2.กรณีที่โครงการมีทั่กอาศัยและ
กิจกรรมตางๆ ซึ่งประเภทของกิจกรรมดังกลาวไดจากกการออกแบบสอบถาม ถามผูที่มีความสนใจ
ในการทองเท่ียวแบบโฮมสเตย โดยอาศัยเกณฑชี้วัดความคุมคาของการลงทุนไดแกมูลคาปจจุบัน
สุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) และ
ระยะเวลาคืนทุน นอกจากน้ียังมีการวิเคราะหความออนไหวของโครงการ ผลการวิเคราะหพบวา
กรณีที่ 1. NPV เทากับ 2,751,640 บาท IRR เทากับรอยละก 17.86 BCR เทากับ 1.17 และระยะเวลา
คืนทุนแบบคิดลดเทากับ 8.09 ป กรณีที่ 2. NPV เทากับ 3,599,999 บาท IRR เทากับรอยละ 24.92 
BCR เทากับ 1.19 และระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลดเทากับ 6.92 ป สําหรับผลการวิเคราะหความ
ออนไหวของโครงการจากท้ัง 2 กรณี พบวาเม่ือคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึนรอยละ 15 
โครงการมีความคุมคาตอการลงทุนในทั้ง 2 กรณี และเมื่อรายไดลดลงจากนักทองเท่ียวลดลงรอยละ 
10 โครงการ มีความคุมคาตอการลงทุนในกรณีที่มีที่พักอยางเดียวกับโครงการที่มีที่พักและกิจกรรม
ตางๆพบวา โครงการที่มีที่พักอาศัยและกิจกรรมตางๆมีความคุมคาตอการลงทุนมากกวาโครงการท่ี
มีที่พักอาศัยเพียงอยางเดียว 
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จีริสุดา ลาภจิตร (2552) วิจัยเร่ือง การวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุน โครงการหอง
ชุด(อพารทเมนท) ใหเชาบนที่ดินราชพัสดุ : กรณีศึกษา ที่ดินราชพัสดุ การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค
เพื่อวิเคราะหตนทุน และผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนของภาคเอกชนในโครงการหองชุด
(อพารทเมนท) ใหเชา บนที่ดินราชพัสดุ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
ในการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน ดวยการวิเคราะหงบกระแสเงินสด (Cash flow)  ผลการ
วิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุน โดยกําหนดโครงการเทากับ 30 ป ใชอัตราคิดลด (Discount 

rate) เทากับรอยละ 6.15 แบะมีรายไดกับคาใชจายในการดําเนินการเพิ่มข้ึนตามอัตราเงินเฟอ 
กําหนดใหเพิ่มรอยละ 4 ตอป พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ 29,769,901.67 บาท 
อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) มีมูลคาเทากับรอยละ 7.14 ตอป อัตราสวน
ผลประโยชนตอตนทุน (BCR) มีคาเทากับ 1.05 เทาและระยะเวลาการคืนทุนเทากับ 15 ป 11 เดือน 
จากผลวิเคราะห แสดงวาโครงการหองชุด (อพารทเมนท) ใหเชา บนท่ีดินราชพัสดุ เขตสาธร 
กรุงเทพมหานคร ใหผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุน ผลการวิเคราะหความออนไหวของโครงการ 
(Sensitively analysis) ในกรณีที่ 1 สมมติใหอัตราการเขาพักตํ่ากวาการคาดการณรอยละ 9.55 หรือ
อัตราการเขาพักอยูในระดับรอยละ 85.45 ของหองพักทั้งหมด ขณะท่ีคาใชจายสวนอ่ืนคงที่ และ
กรณีที่ 2 สมมติใหอัตราคาเชาลดลงรอยละ 8.55 หรือปรับลดลงจาก 390 บาทตอตารางเมตร เหลือ
เพียง 356.66บาท ตอตารางเมตร ขณะท่ีคาใชจายสวนอ่ืนคงท่ี ทั้งสองกรณีนี้จะทําใหไมสามารถทํา
โครงการได เนื่องจากจะมีผลทําใหอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) ลดลงมาจนถึง
ระดับ 6.15 และอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) เทากับ 1 ซึ่งหมายถึง การลงทุนให
ผลตอบแทนเทากับคาเสียโอกาสของเงินลงทุนหรือใหผลเสมอตัวซึ่งในสถานการณดังกลาว จะทํา
ใหโครงการมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 17ป 2เดือน และจะมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เมื่อสิ้นปที่ 30 
เทากับ 1.4ลานบาท 

รัฐนันท สงวนบุญ (2552) วิจัยเร่ือง การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนทําธุจกิจสนามฟุ
ตอลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  มีวัตถุประสงค 1.เพ่ือวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับความ
เปนไปไดในการลงทุนทําธุรพกิจสนามฟุตซอลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรี 2.เพ่ือเปนแนวทาง
ในการกําหนดกลยุทธดานการจัดการธุรกิจสนามฟุตซอลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรี โดยศึกษา
ความเปนไปได 4 ดานประกอบดวย ดานการตลาด ดานเทคนิค ดานการ ดานการจัดการ และดาน
การเงิน โดยใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหประมวลผล โดยมี ขอ
สมมุติฐานการยอมรับโครงการท่ีอัตราผลตอบแทนการลงทุนไมต่ํากวารอยละ 7 ผลการศึกษาดาน
การตลาดพบวา ยังไมมีธุรกิจประเภทนี้ในเขตอําเภอเมือง และดวยตัวโครงการอยูในละแวก
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทําใหมีกลุมลูกคาเปาหมายจํานวนมาก แตเนื่องจากตัวโครงการยังไมมี
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การเก็บขอมูลดานมูลคาการตลาดจากสํานักงานสถิติตางๆ ทางผูวิจัยจึงประมาณการรายไดจากเวลา
ที่กลุมเปาหมายสะดวก โดยปแรก โครงการมีรายได 8,289,600 บาท คํานวนจากอัตราช่ัวโมงท่ีคาด
วาจะไดรับที่รอยละ 67.69 โดยคิดอัตราการเติบโตรายไดจากอัตราการเขาใชของลูกคาเต็มตาม
ชั่วโมงท่ีเปดโครงการถึงปที่ 20 รอยละ 1.62 โดยปที่ 20 กิจการมีรายได 11,249,629 บาท ผล
การศึกษาดานเทคนิคพบวา โครงการตั้งอยูบนที่ดิน 800 ตารางวา อยูใกลกับนิคคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร หอพัก อพารตเมนท รานอาหาร สถานบันเทิง และมหาวิทยาลัย โดยมีสนามฟุตซอลที่
ใชวัสดุจากหญาสังเคราะหจํานวน 2 สนาม มีอาคารรับรองไวบริการลูกคาและมีลานจอดรถ ผล
การศึกษาดานการจัดการพบวา โครงการมีการดําเนินงานแบบเจาของคนเดียว โดยเจาของจะทํา
หนาท่ีผูจัดการสนามดวย โดยมีพนักงานไวบริการเคร่ืองด่ืม อาหารใหกับลูกคา และคอยตอนรับ
ลูกคา คอยรับชําระเงินคาบริการจากลูกคาพนักงานทําความสะอาดคอยดูแลความสะอาดหองนํ้า 
อาคารรับรอง พนักงานดูแลสนามคอยดูแลรักษาสนาม ดูแลดานอุปกรณสนามตางๆ ผลการศึกษา
ดานการเงิน พบวา การลงทุนสนามฟุตซอลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรีตองใชเงินทุนจํานวน 
8,150,810 บาท ซึ่งประกอบดวยทุน 7,150,810 บาท และสวนของหนี้สิน 1,000,000 บาท มี
ระยะเวลาคืนทุน 1 ป 11 เดือน มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 47,343,508 บาท ณ อัตราคิดลดรอยละ 7 
โดยโครงการใหผลตอบแทนการลงทุนประมาณรอยละ 58.12 จากการศึกษาดังกลาวขางตนจึง
ยอมรับวามีความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจทําสนามฟุตซอลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

ดํารงฤทธ์ิ สัมพันธรัตน (2551) วิจัยเร่ืองการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนเปดรานคา
สะดวกซื้อ”เซเวน-อีเลฟเวน”ในชุมชนประตูเชียงใหมสามัคคีเขตเทศบาลนครเชียงราย การวิจัยคร้ัง
นี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาขอมูลของผูบริโภคและผูประกอบการรานคาสะดวกซื้อเซเวน-อีเลฟ
เวนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจการลงทุน โดยแบงการศึกษาออกเปน 3 ดานคือ ดานการตลาด 
วิเคราะหพฤติกรรมการเขาใชบริการรานคาสะดวกซื้อของผูบริโภค ดานเทคนิค วิเคราะหแนวทาง
ในการบริหารและตนทุนในการดําเนินงานตางๆ และดานการเงิน วิเคราะหดานระยะเวลาคืนทุน 
(Payback period) มูลคาปจจุบันสทุธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) จาก
การศึกษาพบวา การลงทุนรานคาสะดวกซื้อ เซเวน-อีเลฟเวน สาขาชุมชนประตูเชียงใหมสามัคคี ใช
เงินลงทันเร่ิมแรก 2,650,000 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 6ป 9 เดือน โดยเนนที่การบริหารสินคา 
ประเภท เบเกอร่ี อาหารสด เคร่ืองด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอล ขนมขบเขี้ยวตางๆ ใหมีความสดใหมและ
เพียงพออยูเสมอ มีการเพ่ิมเติมสินคาประเภทเคร่ืองเขียนท่ีมีความทันสมัย สีสันสะดุดตา สินคา
ประเภทผลไมสดและน้ําแข็งไสบริเวณหนาราน เพื่อเพ่ิมความหลากหลายของสินคา การบริหาร
จัดการรานเปนไปตามมาตรฐานของบริษัท ซี.พี.ออลล จํากัน(มหาชน) โดยมีการเพ่ิมแรงจูงใจและ
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สรางความม่ันคงในหนาท่ีการงานแกพนักงาน เพื่อลดปญหาในการจัดหาและฝกฝนพนักงานใหม 
สงผลใหลูกคาเกิดความประทับใจในการใหบริการและมาใชบริการอยางตอเน่ือง 

ปยะธิดา ตั้งไพศาลกิจ (2551) วิจัยเร่ือง การศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ
รานจําหนายหนังสือในพื้นที่เขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ วิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคของ
การศึกษาเพ่ือประเมินความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจรานจําหนายหนังสือที่เขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ โดยใชแบบสอบถามเพื่อสํารวจตลาดและพฤติกรรมการซื้อหนังสือของกลุม
ลูกคาเปาหมาย มีการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจหนังสือ จากการศึกษาขอมูลไดแสดงถึง
โครงสรางตลาดและพฤติกรรมของลูกคา เปนแบบผูขายนอยราย ทําใหการเขาสูตลาดของราน
จําหนายหนังสือรายใหมมีความเปนไปได ทางดานพฤติกรรมของลูกคา ซึ่งแสดงใหเห็นวาลูกคาไม
มีความภักดีตอรานคา จะอาศัยความสะดวก และใหความสําคัญตอการสงเสริมการขายแบบลดราคา
มากท่ีสุด ผลการศึกษาและการวิเคราะหทางการเงินแสดงใหเห็นวา มีความเปนไปไดในการลงทุน 
(Base Case) โดยโครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 944,660 บาท อัตราผลตอบแทนภายในรอย
ละ 31 ระยะเวลาคืนทุน 3.88ป จุดคุมทุนอยูของโครงการตองการมีรายรับเทากับ 122,634.99 บาท
ตอเดือน อัตราสวนแบงทางการตลาดเทากับ 15 เปอรเซ็น และอัตราการเติบโตของรานเทากับ 7 
เปอรเซ็น ไมมีการใหสวนลดแกลูกคา (ตนทุนแปรผันเพิ่มข้ึน) และเมื่อนํามาวิเคราะหความ
ออนไหวของโครงการพบวามีปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอความเปนไปไดในการลงทุน อันดับแรกคือ 
อัตราสวนของสวนแบงตลาด อันดับที่สอง คือ อัตราสวนลดที่ใหแกลูกคาและอัตราการขยายกิจการ 
โดยโครงการรานจําหนายหนังสือมีสวนแบงทางการตลาดนอยที่สุดเม่ือมูลคาปจจุบันเทากับศูนย 
อัตราผลตอบแทนภายในเทากับศูนย เทากับรอยละ 10.6855 และสามารถมีอัตราการขยายตัวของ
กิจการนอยที่สุดเม่ือมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับศูนย อะตราผลตอบแทนภายในเทากับศูนย เทากับ
รอยละ 0.598 จากผลการวิจัยทําใหทราบถึงลักษณะการประกอบของธุรกิจรานจําหนายหนังสือของ
โครงการและปจจัยตางๆท่ีกําหนดเร่ืองตนทุนและผลตอบแทนของโครงการ ซึ่งสามารถนําผล
ขอมูลดังกลาวมาประยุกตใชเพื่อเปนแนวทางในพัฒนาและลงทุนในธุรกิจหนังสือตอไป 

วิศาลศรี แกวกัลยา (2551) วิจัยเร่ือง การศึกษาเร่ืองความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจ
ภัตตาคารไทยบนถนนสาทรใต วิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงลักษณะโครงสรางและสถานการ
แขงขันของธุรกิจภัตตาคารไทย รูปแบบของการบริหารจัดการธุรกิจที่เหมาะสม ตลอดจรโอกาส 
และความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจ การศึกษาคร้ังน้ี ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกิบ
การภัตตาคารไทยบนถนนสาทรใตดวยวิธีสัมภาษณและตอบแบบสอบถาม และใชวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากการกลุมตัวอยางผูบริโภคดวยวิธีการคัดเลือกตัวอย างแบบเจาะจง จํานวนรวม
ทั้งสิ้น 20 คน โดยเปดโอกาสใหกลุมตัวอยางแตละกลุมไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรีตามหัวขอที่
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ผูวิจัยไดจัดเตรียมประเด็นคําถามไว แลวจึงใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามในชวงสุดทาย ผล
การศึกษาดานพฤติกรรมการใชบริการภัตตาคารไทยของกลุมตัวอยางน้ันพบวา กลุมตัวอยางทุกราย
รูจักภัตตาคารไทยโดยไดรับการแนะนําจากคนรูจัก หรือขับรถผานภัตตาคารหรือคนหาผานเว็ป
ไซตดวยตนเอง ปจจัยที่สําคัญที่จูงใจใหผูบริโภคเลือกใชบริการภัตตาคารไทยสวนใหญให
ความสําคัญกับรสชาติและการบริการ ตลอดจนบรรยากาศและการตกแตงราน ราคาไมใชปจจัย
หลักที่สําคัญในการตัดสินใจเลือกใชบริการภัตตาคารไทย โดยเฉพาะกลุมตัวอยางชาวตางประเทศ
พบวา ไมมีผูบริโภครายใดเลยที่ใชราคาเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกใชบริการภัตตาคารไทย เมื่อ
พิจารณาถึงความถี่ในการใชบริการภัตตาคารไทยพบวา โดยเฉลี่ยแลวกลุมตัวอยางใชบริการเดือน
ละ 1-2คร้ัง จํานวนคร้ังละ 2-3คน โดยนิยมใชบริการในวันเสาร-อาทิตย และชวงเวลาท่ีใชบริการคือ
ชวงเย็นถึงคํ่า หลังจาก 19.00 น.เปนตนไป การจัดต้ังภัตตาคารไทยหนึ่งแหงจะใชเงินลงทุนเปน
จํานวนเทาใดนั้น ขึ้นอยูกับขนาดของพื้นที่และรูปแบบของรานเปนสําคัญ หากปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีเดิมท่ีเคยเปนรานอาหารมากอน จะมีคาใชจายและข้ันตอนท่ีซับซอนนอยกวาการกอสราง
รานอาหารแหงใหมบนพ้ืนท่ีวางเปลา หากผูที่สนใจลงทุนในธุรกิจนี้มีโอกาสไดศึกษาถึงสภาพ
ทั่วไปและลักษณะโครงสรางของธุรกิจ ตลอดจนปจจัยตางๆในการลงทุนอยางชัดเจนและรอบดาน 
กอนที่จะนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหเพื่อใชประกอบการตัดสินใจลงทุน โอกาสที่จะประสบ
ความสําเร็จในธุรกิจนี้ยอมมีมากข้ึน 

สิรินุช ตุมแกว(2550) วิจัยเร่ือง การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจโรงเรียนกวด
วิชาภาษาจีนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาที่มีวัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาภาษษจีนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูล ใชความถี่ รอย
ละ สรุปผลการศึกษาไดดังน้ี ความตองการเรียนโรงเรียนกวดวิชาภาษาจีนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา คือหลักสูตรพื้นฐาน (ฟง,พูด,อาน,เขียน) 
สถานท่ีเรียนของนักเรียนตองการจะเรียนท่ีโรงเรียนกวดวิชา และเวลาที่นักเรียนสวนใหญเลือก
เรียนคือ วันเสาร-อาทิตย นักเรียนสวนใหญมีวัตถุประสงคในการเรียนเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ตองการเรียนในลักษณะการเรียนเปนกลุมไมเกิน 5-10  คน คาเลาเรียนที่เหมาะสม
สมควรเปนชั่วโมงละไมเกิน 30 บาท และจํานวนช่ัวโมงตอหลักสูตรท่ีเหมาะสม 31-40 ชั่วโมงตอ
หลักสูตร ดานการตลาด พบวาจํานวนนักเรียนท่ีเรียนท่ีโรงเรียนกวดวิชาเพิ่มข้ึน โดยนักเรียนให
ความสนใจในการเรียนเสริม เพิ่มเติมในรายสิชาที่รักเรียนใหความสําคัญกับการเรียนตอใน
ระดับสูงข้ึนไปดวย ดานเทคนิค พบวาการเลือกสถานท่ีในการจัดต้ังโรงเรียนกวดวิชาท่ีอยูใกล
แหลงชุมชนและการคมนาคมสะดวกมีความสําคัญ โรงเรียนกวดวิชาจะตองคํานึงถึงคุณภาพของ
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บริการเปนหลัก ดานการจัดการ มีความเปนไปไดดานการจัดการ แตยังตองเพิ่มสวัสดิการใหแก
ครูผูสอนเพ่ือเปนแรงจูงใจ เนื่องจากภาษาจีนเพ่ิงจะเร่ิมเขามามีบทบาทกับประเทศไทยทําใหการ
เตรียมครูผูสอนไมทัน ครูผูสอนภาษาจีนจึงนอยไมเพียงพอตอความตองการในปจจุบัน ดานการเงิน 
โครงการลงทุนโรงเรียนกวดวิชา ใชเงินลงทุนสวนใหญในสินทรัพยถาวร คือที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
อุปกรณตกแตงภายใน โดยมีเงินลงทุนในโครงการท้ังสิ้น ประมาณ 350,000 บาท มีระยะเวลาคืน
ทุน 2 ป 221 วัน มีผลตอบแทนเทากับรอยละ 29.36 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31 

บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเร่ือง ความเปนไปไดของโครงการลงทุนประกอบธุรกิจรานโฮมเมดไอศกรีม 

ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี มีการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งจากแหลงขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ ผูวิจัยได
ใชทฤษฎีความเปนไปไดที่เกี่ยวของกับองคประกอบทางดานการตลาด  เปนเคร่ืองมือในการวิจัย
คุณภาพ และนําขอมูลตัวเลขมาคํานวณในดานการเงิน รวมทั้งใหแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการ
วิจับเชิงปริมาณ เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ โดยมีรายละเอียดตามข้ันตอนตางๆดังตอไปน้ี 

- ประชาการกลุมตัวอยาง 

- เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

- การสรางและพัฒนาขอมูล 

- การเก็บรวบรวมขอมูล 

- การวิเคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดแก ประชากรท่ีอาศัยในเขตเทศบาลอําเภอเมือง 

จังหวัดราชบุรี จํานวนท้ังสิ้น 95,290  

2. กลุมตัวอยางไดจากการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane 

1973 (ประสพชัย พสุนนท 2553:41) โดยกําหนดใหมีความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 

หรือมีระดับความเชื่อม่ันที่รอยละ 95 ดังนี ้

 
 

 เมื่อ  n = ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

  N = ประชากรทั้งสิ้น 95,290 คน 

  e = ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได รอยละ 5 
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  แทนคาตามสูตร 

 

 
  

ดังน้ัน จากสูตรสามารถคํานวณกลุมตัวอยางไดประมาณ 240 คน จึงกําหนดเปนจํานวน
ตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ี โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) จากสถาบันการศึกษาตางๆ รวมถึงแหลงชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหแนวความคิดของกลุมตัวอยางท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการราน  
โฮมเมดไอศกรีมจากแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 2 สวนใหญๆ ไดแก 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดที่
ไดรับจากผูปกครองตอเดือน เปนตน มีลักษณะแบบสอบถามปลายปด (Closed Ended 

Question)  

2. ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจในการใชบริการรานโฮมเมตไอศกรีมโดยลักษณะแบบสอบถามจะเปนแบบ
มาตราลิเคอรท (Likert Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑ คะแนน 
คําตอบ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2545)  
ระดับความสําคัญ คะแนน 

สําคัญมากที่สุด 

สําคัญมาก 
สําคัญปานกลาง 
สําคัญนอย 
สําคัญนอยท่ีสุด 

5 

4 

3 

2 

1 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33 

 

สําหรับเกณฑในการใหคะแนนแตละระดับชั้น ใชสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

ความกวางของชวงระดับความคิดเห็น  =  

     =              
     =   0.8 

 

ตารางที่ 1 แสดงหลักเกณฑการประเมินผลของระดับคะแนนเฉลี่ย 

ระดับคะแนนเฉลี่ย การแปลผล 

4.20 - 5.00 

3.40 – 4.19 

2.60 – 3.39 

1.80 – 2.59 

1.00 – 1.79 

ปจจัยท่ีมีผลมากที่สุด 

ปจจัยท่ีมีผลมาก 

ปจจัยท่ีมีผลปานกลาง 

ปจจัยท่ีมีผลนอย 

ปจจัยท่ีมีผลนอยท่ีสุด 

 

สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 3 สวน ไดแก 
1. การแบงสวนตลาด (Market Segmentation) การกําหนดตลาดเปาหมาย (Market 

Targeting) และการวางตําแหนงตลาด (Market Positioning) โดยใชทฤษฎีการศึกษาลักษณะตลาด
ของผูใหบริการ เพื่อท่ีจะสามารถแขงขันในตลาดได ทั้งน้ีเนื่องจากมีผูบริโภคเปนจํานวนมาก 
ผูประกอบการควรจะตองพิจารณาถึงระดับของการแบ งสวนตลาด เกณฑการแบงสวนตลาด 
รูปแบบและกระบวนการแบงสวนตลาด เพื่อที่จะสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2 การวิเคราะหการประเมินศักยภาพทางการตลาด (SWOT Analysis) เปนเคร่ืองมือในการ
ประเมินสถานการณ เพื่อใหทราบถึงจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก 

 3. การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน หรือ แรงกดดัน 5 ประการจากการแขงขัน 
(Five Forces Model) เปนเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณของคูแขงและผูบริโภค 
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
1. ผูวิจัยศึกษาเอกสารทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูล

พื้นฐานในการสรางแบบสอบถาม 

2. ผูวิจัยสรางแบบสอบถาม แลวนําไปปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิจํานวน 
3 ทาน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงคของการวิจัย เปนการศึกษาความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหไดคําถาม
ที่ชัดเจนสามารถสื่อความหมายไดตรงประเด็นและเหมาะสมยิ่งขึ้น  

3. นําแบบสอบถามท่ีแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะคลาย
กลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 ชุด เพ่ือเปนการตรวจสอบความชัดเจนของคําถาม จากนั้น
ทดสอบความเช่ือมั่นดวยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cornbach’s Alpha Coefficient) ซึ่ง
เปนเคร่ืองมือท่ีนิยมใชตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) หากไดคา Alpha อยูในระดับ 0.70 ถึง 
1.00 จะถือวา คาของความเชื่อมั่นอยูในเกณฑสูง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสิทธิ์ 2546 : 261) สําหรับผล
ของการทดสอบในคร้ังนี้ไดคา Alpha หรือคาของความเชื่อมั่นโดยรวม เทากับ 0.76 

4. นําแบบสอบถามท่ีผานการทดลองใชแลวมาปรับปรุงใหสมบูรณ จากน้ันจึงนําไปใชใน
การเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางของการวิจัย 

  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

 ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจาก วิทยานิพนธ สารนิพนธ หนังสือ นิตยสาร 
วารสาร บทสัมภาษณ สถิติ เอกสารและบทความทางวิชาการ รวมถึงการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
จากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก หองสมุด ระบบสืบคนทางอินเตอรเน็ต เว็บไซดที่เกี่ยวของ และ
รายละเอียดของขอมูลจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) กับ
ประชากรกลุมตัวอยาง ไดแก กลุมเยาวชน นักเรียน คนวัยทํางาน และบุคคลท่ัวไป ในเขตเทศบาล
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรีการเก็บรวบรวมขอมูลเร่ิมต้ังแต ตุลาคม พ .ศ.2556 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.
2557   
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การวิเคราะหขอมูล 
 เพื่อใหการศึกษานําไปสูคําตอบเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด ผูวิจัยจึงดําเนินการ
ศึกษาและวิเคราะหขอมูลใน 2 ลักษณะ ไดแก 
 การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในดานตางๆท่ีไดจากการเก็บรวบรวม มาทําการ
วิเคราะหรายละเอียด และสรุปบทความจากขอมูลที่ไดรับ เพื่อที่จะอธิบายเร่ืองตางๆดังตอไปน้ี 

1. การวิเคราะหองคประกอบทางดานการตลาด (Market Analysis) ไดแก 
 1) การแบงสวนตลาด (Market Segmentation)  

  -  การกําหนดตลาดเปาหมาย (Market Targeting) 

  - การวางตําแหนงตลาด (Market Positioning) 

 2) การประเมินศักยภาพทางการตลาด (SWOT Analysis) 

 3) สภาพแวดลอมทางการแขงขัน (Five Forces Model) 

2. แบบสอบถาม (Questionnaire) จากประชากรกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมเยาวชน นักเรียน คนวัย
ทํางาน และบุคคลทั่วไป ในเขตเทศบาลอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลดังนี้ 
 1) ตรวจสอบขอมูลโดยนําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความถูกตอง 

 2) ดําเนินการตรวจใหคะแนนรายขอตามเกณฑที่กําหนดไว 
 3) นําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ สําหรับการประมวลผลทางสถิติโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Sciences)  

 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับลักษณะของผูตอบแบบสอบถามไดแก  เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดที่ไดรับจากผูปกครองตอเดือน เปนตอน โดยใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่อใชวิเคราะห
และบรรยายถึงลักษณะของกลุมที่ศึกษา 
 การวิเคราะหแนวความคิด เกี่ยวกับระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
(7P’s) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานโฮมเมดไอศกรีม ไดแก  1. คุณภาพและบริการ 2.
ราคา 3. การจัดจําหนาย 4. การสงเสริมการตลาด 5. กระบวนการบริการ 6. บุคลากร และ 7. ลักษณะ
ทางกายภาพ โดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการหาคาความถี่และนําผลที่ไดจากการวิเคราะหมา
นําเสนอขอมูลในรูปแบบจํานวน คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 นําขอมูลดานการวิเคราะหการประเมินศักยภาพทางการตลาด (SWOT Analysis) และการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน หรือ แรงกดดัน 5 ประการจากการแขงขัน (Five Forces 

Model) นํามาจัดทํากลยุทธทางดานการตลาด 
 การวิเคราะหขอมูลโดยการใชสถิติเชิงพรรณนาเปนหลักการท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล 
นําเสนอขอมูลและหาคาสถิติเบื้องตน ซึ่งเปนการอธิบายหรือบรรยายลักษณะของขอมูลที่เก็บ
รวบรวมแตจะไมสามารถอางอิงถึงลักษณะของประชากรได จึงเปนการสรุปถึงลักษณะของขอมูล
จากกลุมท่ีศึกษา ไดแก คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (กัลยา วินิชน
บัญชา 2546 : 127) ดังนี้ 
 

การหาคารอยละ (Percentage) โดยใชสูตร ดังนี้ 
 

P =  

 

เมื่อ  P = คารอยละ (Percentage) 

        f = คาความถี่ที่ตองการแปลงเปนคารอยละ 

        n = คาจํานวนความถี่ทั้งหมดหรือจํานวนกลุมตัวอยาง 

 

การหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยใชสูตร ดังนี้ 
 

 =  
 

เมื่อ           =  คาคะแนนเฉลี่ย 

      =  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

   n  = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

 

การหาคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตร ดังนี้ 
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S.D.=   

  
เมื่อ S.D. = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

        = ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 

     (   = ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

      n           = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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บทท่ี 4 
 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
  การวิจัยเร่ือง “ศึกษาความแปนไปไดของการเปดรานโฮมเมดไอศกรีมในเขตเทศบาลเมือง
ราชบุรี” มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาและวิเคราะหองคประกอบทางดานการตลาด เพื่อประเมิน
ความเปนไปไดของการเปดรานโฮมเมดไอศกรีม 

ในการพิจารณาถึงขั้นตอนของการวิเคราะหองคประกอบทางดานการตลาดไดเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire)  จํานวน 400 ชุด ในการเก็บขอมูลเพื่อใหไดขอมูลที่
สมบูรณ โดยผลของการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 4 สวน คือ 
 สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีม 
 สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหความตองการของผูบริโภคในรานโฮมเมดไอศกรีม 
 สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ 
 
สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเปนขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของ
กลุมตัวอยาง โดยจําแนกเปน 6 กลุม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดดังนี ้
 
ตารางที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 
เพศ   

ชาย 144 36.00 
หญิง         256 64.00 

อาย ุ   
17 ปหรือต่ํากวา 42 10.25 
18-25 ป 114 28.50 
26-35 ป 116 29.00 
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ตารางที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี (ตอ) 
ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 

36-45 ป 66 16.25 
46-55 ป 56 13.75 
56-65 ป 10 2.50 
มากกวา 65 ป 2 0.50 

ระดับการศึกษา   
มัธยมศึกษาตอนตน 48 12.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 21 5.25 
อนุปริญญา หรือ ปวส. 44 11.00 
ปริญญาตรี 242 60.50 
ปริญญาโท 43 10.75 
อื่นๆ  2 0.50 

สถานภาพ   
โสด 258 64.50 
สมรส 124 31.00 
หมาย 11 2.75 
หยาราง 7 1.75 

อาชีพ 
ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 
161 

 
4.25 

นักเรียน / นักศึกษา 81 20.25 
พนักงานบริษัทเอกชน 79 19.75 
เจาของกิจการหรือธุรกิจ 14 3.50 
คาขาย 5 1.25 
เกษียณอายุ 0 0.00 
อื่นๆ เชน รับจาง ลูกจางช่ัวคราว 60 15.00 

รายไดตอเดือน   
ต่ํากวา 9,000 บาท 83 20.75 
9,001-15,000 บาท 105 26.25 
15,001-20,000 บาท 71 17.75 
20,001-30,000 บาท 50 12.50 
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ตารางที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี (ตอ) 
ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 

30,001-40,000 บาท 60 15.00 
40,001-50,000 บาท 19 4.75 
มากกวา 50,001 บาท 12 3.00 
รวม 400 100 

 
  จากตารางท่ี 2 ผลวิเคราะหขอมูลทั่วไปของจากผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง จํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 64.00 และ เพศชาย 144 คน คิด
เปนรอยละ 36.00 สวนใหญมีอายุระหวาง 26-35 ป จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29.00 รองลงมา
คือ อายุระหวาง 18-25 ป จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 28.00  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับ ปริญญาตรี จํานวน 242 คน คิดเปน
รอยละ 60.50 รองลงมาคือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.00 
มีสถานภาพโสด จํานวน 258 คน คิดเปนรอยละ 64.50 รองลงมาคือ สมรสจํานวน 124 คน คิดเปน
รอยละ 31.00 สวนใหญประกอบอาชีพ ขาราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 161 คน คิด
เปนรอยละ 40.25 รองลงมาคือ อาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.25 มี
รายไดระหวาง 9,001-15,000 บาท จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.25 รองลงมาคือ รายไดต่ํากวา 
9,000 บาท จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 20.75  
 
สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมผูตอบแบบสอบถาม 
  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมผูตอบแบบสอบถาม
เปนขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง โดยสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการรับประทาน
ไอศกรีม สถานท่ีนิยมรับปะทานไอศกรีม ความถี่ในการรับประทานไอศกรีม ชวงเวลาในการ
รับประทานไอศกรีม ไปรับประทานไอศกรีมกับใคร เหตุผลที่ไปรับประทานไอศกรีม รูปแบบเน้ือ
สัมผัสของไอศกรีมที่ชอบรับประทาน และรสชาติไอศกรีมที่ชอบรับประทาน 
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี  
พฤติกรรมในการบริโภคไอศกรีม จํานวน รอยละ 
รูปแบบการรับประทานไอศกรีม 

นั่งรับประทานที่ราน 
ซ้ือกลับไปรับประทานที่บาน 
ซ้ือแลวเดินรับประทาน 
อื่นๆ 

 
328 

64 
96 
4 

 
82.00 
16.00 
24.00 
1.00 

สถานท่ีนิยมรับประทานไอศกรีม 
หางสรรพสินคา 
รานไอศกรีมที่มีช่ือเสียง 
รานไอศกรีมใกลบาน/ที่พัก 
รานไอศกรีมใกลโรงเรียน/ที่ทํางาน 
อื่นๆ 

 
223 
109 
152 
147 

18 

 
55.75 
27.25 
38.00 
36.75 
4.50 

ความถี่ในการรับประทานไอศกรมี 
ทุกวัน 
วันเวนวัน 
ทุก3วัน 
สัปดาหละครั้ง 
สัปดาหละ2คร้ัง 
เดือนละคร้ัง 
เดือนละ2คร้ัง 
อื่นๆ 

 
20 
22 
26 

108 
42 
84 
54 
44 

 
5.00 
5.50 
6.50 

27.00 
10.50 
21.00 
13.50 
11.00 

ชวงเวลาท่ีรับประทานไอศกรมี 
ชวงเชา (07.00-09.00น.) 
ชวงสาย (09.00-12.00น.) 
ชวงเท่ียง (12.00-13.00น.) 
ชวงบาย (13.00-16.00น.) 
ชวงเย็น (16.00-18.00น.) 
ชวงค่ํา-ดึก (18.00-22.00น.) 
ทุกเวลาที่สะดวก 
อื่นๆ 

 
12 
20 
85 

129 
88 
63 

171 
9 

 
3.00 
5.00 

21.25 
32.25 
22.00 
15.75 
42.75 
2.25 

   ส
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี 
ต า ร า ง ที่  3 

พฤติกรรมในการบริโภคไอศกรีม จํานวน รอยละ 
บุคคลท่ีไปรับประทานไอศกรีมดวย 

คนเดียว 
ไปกับเพื่อน 
ไปกับครอบครัว 
อื่นๆ 

 
50 

202 
133 

15 

 
12.50 
50.50 
33.25 
3.75 

เหตุผลที่รับประทานไอศกรมี 
เปนผูที่ชื่นชอบไอศกรีมอยูแลว 
อากาศรอน/กระหาย 
เพื่อพบปะพูดคุยกะเพ่ือนฝูง 
นัดหมายธุระ 
คลายเครียด 
มีคนแนะนํา 
มีสินคาออกใหม 
รายการสงเสริมการขาย 
อื่นๆ 

 
202 
195 
154 

39 
176 

62 
66 
46 
15 

 
50.50 
48.75 
38.50 
9.75 

44.00 
15.50 
16.50 
11.50 
3.75 

ประเภทไอศกรีมท่ีชอบรับประทาน 
ไอศกรีมนม นุม เนียน นุม 
ไอศกรีมเจลาโต ไขมันไมมากเกิน รสชาติถูกใจ 
ไอศกรีมโฮมเมต อรอย ไมซํ้าใคร 
ไอศกรีมตูแขตามราน ซ้ืองาย หลายรูปแบบ 
ไอศกรีมกะทิสด รสชาติไทยๆ อรอยถูกปาก 
ไอศกรีมเชอรเบท ผลไมหวานเย็น ช่ืนใจ 
ไอศกรีมโยเกิรต เปรี้ยวพอเหมาะ หอมโยเกิรต 
อื่นๆ 

 
173 

60 
179 

96 
130 
118 
109 

0 

 
43.25 
15.00 
44.75 
24.00 
32.50 
29.50 
27.25 
0.00 

รสชาติไอศกรีมท่ีชื่นชอบ 
สม 
วนิลา 
ช็อคโกแลต 
ทีรามิสุ 

 
91 

141 
177 

57 

 
22.75 
32.25 
44.25 
14.25 

   ส
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี 
ต า ร า ง ที่  3 

 
  จากตารางท่ี 3 ผลวิเคราะหขอมูลทั่วไปของจากประชากรกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน 
สามารถอธิบายไดดังนี้ดังนี้  
 รูปแบบการรับประทานไอศกรีม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกนั่งรับประทาน
ที่ราน จํานวน 328 คน คิดเปนรอยละ 82.00 รองลงมาคือ ซื้อแลวเดินรับประทาน จํานวน 96 คน คิด
เปนรอยละ 24.00 ซื้อกลับไปรับประทานที่บาน จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.00 และ อ่ืนๆ 
ไดแก แลวแตโอกาส  จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 ตามลําดับ 
 สถานท่ีนิยมรับปะทานไอศกรีม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกรับประทานที่
หางสรรพสินคา จํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ 55.75 รองลงมาคือ รานไอศกรีมใกลบาน/ที่พัก 
จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38.00 รานไอศกรีมใกลโรงเรียน/ที่ทํางาน จํานวน 147 คน คิดเปน
รอยละ 36.75 รานไอศกรีมท่ีมีชื่อเสียง จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 27.25 และ อ่ืนๆ ไดแก 
แลวแตสะดวก และเปนทางผาน จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.50 ตามลําดับ 
 ความถี่ในการรับประทานไอศกรีม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกรับประทาน
สัปดาหละคร้ัง จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27.00 รองลงมาคือ เดือนละคร้ัง จํานวน 84 คน คิด
เปนรอยละ 21.00 เดือนละ2คร้ัง จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.50 อ่ืนๆ ไดแก นานๆคร้ัง แลวแต
โอกาส เมื่อสะดวก แลวแตลูก  และ ไมคอยชอบทานไอศกรีม จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.00 
สัปดาหละ2คร้ัง จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.50 ทุก3วัน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.50  
วันเวนวัน จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ  5.50 และ ทุกวัน จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.50 
ตามลําดับ 

พฤติกรรมในการบริโภคไอศกรีม จํานวน รอยละ 
รสชาติไอศกรีมท่ีชื่นชอบ 

กลวยหอม 
สตอเบอร่ีเอรเบท 
บลูเบอรี่ชีสเคก 
ชาเขียว 
ชาไทย 
รัมเรซิน 
รวม 

 
76 

163 
103 
128 
119 

33 
    400 

 
19.00 
40.75 
25.75 
32.00 
29.75 
8.25 

   100    ส
ำนกัหอ
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 ชวงเวลาท่ีรับประทานไอศกรีม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกเวลาที่สะดวก 
จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 42.75 รองลงมาคือ ชวงบาย (13.00-16.00น.) จํานวน 129 คน คิด
เปนรอยละ 32.25 ชวงเย็น (16.00-18.00น.) จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.00 ชวงเท่ียง (12.00-
13.00น.) จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.25 ชวงคํ่า-ดึก (18.00-22.00น.) จํานวน 63 คน คิดเปน
รอยละ 15.75 ชวงสาย (09.00-12.00น.) จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.00 ชวงเชา (07.00-09.00น.) 
จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 และ อื่นๆ ไดแก แลวแตชวงเวลาท่ีสะดวก จํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 2.25 ตามลําดับ 
 บุคคลท่ีไปรับประทานไอศกรีมดวย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไปรับประทาน
กับเพื่อน จํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 50.50 รองลงมาไปรับประทานกับครอบครัว  จํานวน 133 
คน คิดเปนรอยละ 33.25 ไปคนเดียว จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.50 และอ่ืนๆ ไดแก ไป
รับประทานกับใครก็ได แลวแตโอกาส จํานวน 15 คน คิดเปนเปนรอยละ 3.75 ตามลําดับ 
 เหตุผลท่ีไปรับประทานไอศกรีม  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูที่ชื่นชอบ
ไอศกรีมอยูแลว จํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 50.50 รองลงมาคือ อากาศรอน/กระหาย จํานวน 
195 คน คิดเปนรอยละ 48.75 คลายเครียด จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44.00 เพื่อพบปะเพื่อนฝูง 
จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 38.50 มิสินคาออกใหม จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.50 มีคน
แนะนํา จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.50 รายการสงเสริมการขาย จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 
11.50 นัดหมายธุระ จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.75 และอ่ืนๆ ไดแก พาบุตรไปรับประทาน ราน
นารัก จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.75 ตามลําดับ 
 ประเภทไอศกรีมท่ีชอบรับประทาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกไอศกรีม 
โฮมเมดเพราะอรอย ไมซ้ําใคร จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 44.75 รองลงมาคือ ไอศกรีมนม นุม 
เนียน จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 43.25 ไอศกรีมกะทิ รสไทยๆ อรอยถูกปาก จํานวน 130 คน 
คิดเปนรอยละ 32.50 ไอศกรีมเชอรเบท ผลไมหวานเย็น ชื่นใจ จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 29.50 
ไอศกรีมโยเกิรต เปร้ียวพอเหมาะ หอมโยเกิรต จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 27.25 ไอศกรีมตูแช
ตามราน ซื้องาย หลายรูปแบบ จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.00 และ ไอศกรีมเจลาโต ไขมันไม
มากเกิน รสชาติถูกใจ จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.00 ตามลําดับ 
 รสชาติไอศกรีมท่ีชื่นชอบ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชื่นชอบไอศกรีมรสช็อคโก
แลต จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.25 รองลงมาคือรสสตอเบอร่ีเซอรเบท จํานวน 163 คน คิด
เปนรอยละ 40.75 รสวนิลา จํานวน141 คน คิดเปนรอยละ 35.25 รสชาเขียว จํานวน 128 คน คิดเปน
รอยละ 32.00 รสชาไทย จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.75 รสบลูเบอร่ีชีสเคก จํานวน 103 คน 
คิดเปนรอยละ 25.75 รสสม จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.75 รสกลวยหอม จํานวน 76 คน คิด

   ส
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เปนรอยละ 19.00 รสทีรามิสุ จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.25 และรสรัมเรซิน จํานวน 33 คน 
คิดเปนรอยละ 8.25 ตามลําดับ 
 
สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความตองการของผูบริโภคโฮมเมดไอศกรีม 
  การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของเกี่ยวกับความตองการของผูบริโภคโฮมเมดไอศกรีมผูตอบ
แบบสอบถามเปนขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง โดยสอบถามเกี่ยวกับการเขาใช
บริการรานโฮมเมตไอศกรีมบริเวณใกลสนามหญาราชบุรี คาใชจายในการบริโภคโฮมเมตไอศกรีม
ตอคน ชวงเวลาเหมาะสมในการเปดใหบริการของรานโฮมเมตไอศกรีม  และองคประกอบที่เปน
ปจจัยสูความสําเร็จของรานโฮมเมตไอศกรีม 
 
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลความตองการบริโภคไอศกรีมในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี 

ความตองการของผูบริโภคโฮมเมดไอศกรมี จํานวน รอยละ 
การเขาใชบรกิารรานโฮมเมตไอศกรีมบริเวณใกลสนามหญา

ราชบุร ี
ใชบริการ 
ไมแนใจ 
ไมใชบริการ 

 
 

317 
78 
5 

 
 

79.25 
19.50 
1.25 

คาใชจายในการบริโภคโฮมเมตไอศกรีมตอคน 
ต่ํากวา 30 บาท 
31 – 50 บาท 
51 – 80 บาท 
81 – 100 บาท 
มากกวา 100 บาท 

 
79 

186 
60 
43 
32 

 
19.75 
46.50 
15.00 
10.75 
8.00 

ชวงเวลาเหมาะสมในการเปดใหบริการของรานโฮมเมต
ไอศกรมี 

ชวงเชา (07.00-09.00น.) 
ชวงสาย (09.00-12.00น.) 
ชวงเท่ียง (12.00-13.00น.) 
ชวงบาย (13.00-16.00น.) 
ชวงเย็น (16.00-18.00น.) 

 
 

20 
80 
52 
71 
83 

 
 

5.00 
20.00 
13.00 
17.75 
20.75 

 

   ส
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลความตองการบริโภคไอศกรีมในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี 
ตารางที่ 4 (ตอ) 

ความตองการของผูบริโภคโฮมเมดไอศกรีม จํานวน รอยละ 
ชวงเวลาเหมาะสมในการเปดใหบริการของรานโฮมเมต

ไอศกรมี 
ชวงค่ํา-ดึก (18.00-22.00น.) 
ตลอดวันตั้งแต 10.00-19.30น. 
อื่นๆ 

 
 

107 
222 

0 

 
 

73.25 
55.50 
0.00 

องคประกอบที่เปนปจจัยสูความสําเร็จของรานโฮมเมต
ไอศกรมี 

รูปแบบการตกแตงรานที่สวยงาม นารัก 
รสชาติไอศกรีมที่มีเอกลักษณ อรอย สะอาด  
แตกตางจากรานอ่ืน 
ทําเลที่ตั้งของราน 
การใหบริการของพนักงานภายในราน 
อื่นๆ 

 
 

304 
323 

 
224 
227 

11 

 
 

76.00 
80.00 

 
56.00 
56.75 
2.75 

รวม               400  100 
 
  จากตารางท่ี 4 ผลวิเคราะหความตองการของผูตอบแบบสอบถามพบวา 
 การเขาใชบริการรานโฮมเมดไอศกรีมบริเวณสนามหญาราชบุรี พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญจะเลือกเขาใชบริการของราน จํานวน 317 คน คิดเปนรอยละ 79.25 รองลงมาคือ ไมแนใจ 
จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.50 และไมใชบริการ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.25 ตามลําดับ 
 คาใชจายในการบริโภคโฮมเมดไอศกรีมตอคน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวา 
ราคาท่ีเหมาะสมคือ 31-50บาท จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 46.50 รองลงมาคือ ราคาตํ่ากวา 30 
บาท จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.75 ราคา 51-80 บาท จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.00 
ราคา 81-100 บาท จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.75 และ ราคามากวา 100 บาท จํานวน 32 คน 
คิดเปนรอยละ 8.00 ตามลําดับ 
 ชวงเวลาเหมาะสมในการเปดใหบริการของรานโอมเมดไอศกรีม /พบวา/ผูตอบแบบ 
สอบถามสวนใหญคิดวารานควรเปดใหบริการตลอดทั้งวันตั้งแต 10.00-19.30น. จํานวน 222 คน 
คิดเปนรอยละ 55.50 รองลงมาคือ เปดใหบริการชวงคํ่า-ดึก (18.00-22.00น.) จํานวน 107 คน คิด
เปนรอยละ 73.25 เปดบริการชวงเย็น (16.00-18.00น.) จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 20.75 เปด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บริการชวงสาย (09.00-12.00น.) จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.00 เปดบริการชวงบาย (13.00-
16.00น.) จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.75 เปดบริการชวงเที่ยง(12.00-13.00น.) จํานวน 52 คน 
คิดเปนรอยละ 13.00 และเปดบริการชวงเชา (07.00-09.00น.) จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.00 
ตามลําดับ 
 องคประกอบท่ีเปนปจจัยสูความสําเ ร็จของรานโฮมเมดไอศกรีม  พบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเลือกใชบริการรานไอศกรีมที่มีรสชาติไอศกรีมท่ีมีเอกลักษณ อรอย สะอาด 
แตกตางจากรานอ่ืน จํานวน 323 คน คิดเปนรอยละ 80.00 รองลงมาคือ มีรูปแบบการตกแตงรานที่
สวยงาม นารัก จํานวน 304 คน คิดเปนรอยละ 76.00 มีการใหบริการของพนักงานภายในราน 
จํานวน 227 คน คิดเปนรอยละ 56.75 ทําเลท่ีตั้งของราน จํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 56.00 และ 
อ่ืนๆ ไดแก รานมีที่จอดรถ จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.75 ตามลําดับ 
 
สวนท่ี 4 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการ 
 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่วิเคราะหจากแบบสอบถามไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา 
การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด 
ตารางที่ 5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการเลือกใชบริการ 

ดานผลิตภณัฑ  

ระดับการใหความสําคัญ 

 S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รสชาติ อรอย 65.50 
(262) 

32.00 
(128) 

2.50 
(10) 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

4.63 0.533 มากท่ีสุด 

สะอาดถูกสุขอนามัย 63.50 
(254) 

33.25 
(133) 

3.25 
(13) 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

4.60 0.553 มากท่ีสุด 

มีมาตรฐาน รสชาติสมํ่าเสมอ
ทุกวัน 

53.00 
(212) 

42.50 
(170) 

4.00 
(16) 

0.50 
(2) 

0.00 
(0) 

4.48 0.600 มากท่ีสุด 

มีรสชาติใหเลือกหลากหลาย 49.75 
(199) 

41.25 
(165) 

9.00 
(36) 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

3.72 0.978 มาก 

มีการตกแตงไอศกรีมที่มี
เอกลักษณ 

44.75 
(179) 

42.25 
(169) 

12.25 
(49) 

0.00 
(0) 

0.75 
(3) 

4.30 
 

0.740 มากท่ีสุด 

ภาชนะบรรจุสวยงาม 
 

39.75 
(159) 

38.00 
(152) 

19.25 
(77) 

3.00 
(12) 

0.00 
(0) 

4.15 0.831 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการเลือกใชบริการ (ตอ) 

ดานผลิตภณัฑ  

ระดับการใหความสําคัญ 

 S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

มีการใหบริการชิมกอนส่ังซื้อ 
 

36.50 
(146) 

35.00 
(140) 

19.75 
(79) 

8.00 
(32) 

0.75 
(3) 

3.99 0.976 มาก 

รวม 4.27 0.744 มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี 5 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน ไดแก  รสชาติ อรอย (รอยละ 65.50) สะอาด
ถูกสุขอนามัย (รอยละ 63.50) มีมาตรฐาน รสชาติสมํ่าเสมอทุกวัน (รอยละ 53.0) มีรสชาติใหเลือก
หลากหลาย (รอยละ 49.75) มีการตกแตงไอศกรีมท่ีมีเอกลักษณ (รอยละ 44.75) ภาชนะบรรจุ
สวยงาม (รอยละ 39.75) และมีบริการใหชิมกอนซื้อ (รอยละ 36.50)  

ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.27 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.744  
 
ตารางที่ 6 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาที่มีผลตอการเลือกใชบริการ 

ดานราคา 

ระดับการใหความสําคัญ 

 S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่)) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

ราคาท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 52.25 
(209) 

38.50 
(154) 

9.25 
(37) 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

4.43 0.657 มากท่ีสุด 

ราคาท่ีเหมาะสมเม่ือ
เปรียบเทียบกับรายอ่ืน 

49.50 
(198) 

40.50 
(162) 

8.75 
(35) 

0.00 
(0) 

1.25 
(5) 

4.37 0.748 มากท่ีสุด 

มีปายราคาแสดงชัดเจน 
 

52.75 
(211) 

36.25 
(145) 

10.00 
(40) 

1.00 
(4) 

0.00 
(0) 

4.41 0.709 มากที่สุด 

รวม 4.43 0.705 มากที่สุด 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางท่ี 6 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานราคาในระดับมากท่ีสุดทุกดาน ไดแก มีปายแสดงราคาชัดเจน (รอยละ 52.75) ราคาท่ี
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ (รอยละ 52.25) และราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับรายอ่ืน (รอยละ 49.50) ใน
ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญปจจัยสวนประสมดานราคาในระดับมากท่ีสุด 
มีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.43 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.705  
 
ตารางที่ 7 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนายที่มีผลตอการเลือกใชบริการ 

ดานการจัดจําหนาย 

ระดับการใหความสําคัญ 

 S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

สถานที่ตั้งมีความสะดวกตอ
การเดินทาง 

51.50 
(206) 

37.50 
(150) 

9.75 
(39) 

0.50 
(2) 

0.75 
(3) 

4.39 0.744 มากท่ีสุด 

รานมองเหน็ไดชัดเจน 49.50 
(198) 

37.50 
(150) 

12.25 
(49) 

0.00 
(0) 

0.75 
(3) 

4.35 0.751 มากท่ีสุด 

มีที่จอดรถสะดวก และพอเพียง 
 

51.75 
(207) 

33.75 
(135) 

11.25 
(45) 

2.50 
(10) 

0.75 
(3) 

4.33 0.830 มาก 
ที่สุด 

รวม 4.36 0.775 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 7 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานการจัดจําหนายในระดับมากท่ีสุดทุกดาน ไดแก มีที่จอดรถสะดวกและพอเพียง (รอย
ละ 51.75) สถานท่ีตั้งมีความสะดวกตอการเดินทาง (รอยละ 51.50) และรานมองเห็นไดชัดเจน (รอย
ละ 49.50) 

ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทางดานการจัด
จําหนายอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.36 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.775  
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ 

ดานการสงเสริมการตลาด 

ระดับการใหความสําคัญ 

 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

มีการสมัครสมาชิกและไดรับ
สวนลด 

42.25 
(169) 

31.25 
(125) 

23.75 
(95) 

2.75 
 (11) 

0.00 
(0) 

4.13 0.869 มาก 

มีการจัดทําใบปลิว
ประชาสัมพันธแนะนําราน 

35.25 
(141) 

39.75 
(159) 

22.50 
(90) 

2.50 
(10) 

0.00 
(0) 

4.08 0.820 มาก 

จัดทําปายโฆษณาแนะนําเมนู 
และโปรโมช่ัน 

34.50 
(138) 

46.50 
(186) 

17.75 
(71) 

1.25 
(5) 

0.00 
(0) 

4.14 0.744 มาก 

โฆษณาผานสื่อวิทยุ และ
หนังสือพิมพทองถ่ิน 

29.00 
(116) 

35.75 
(143) 

29.50 
(118) 

5.75 
(23) 

0.00 
(0) 

3.88 0.896 มาก 
 

รวม 4.06 0.832 มาก 
 
จากตารางท่ี 8 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานการสงเสริมการตลาดในระดับมากที่สุด ไดแก มีการสมัครสมาชิกและไดรับสวนลด 
(รอยละ 42.25)  
 ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญอยูในระดับมาก ไดแก จัดทําปาย
โฆษณาแนะนําเมนูและโปรโมช่ัน  (รอยละ 46.50) มีการจัดทําใบปลิวประชาสัมพันธแนะนําราน 
(รอยละ 39.75)  และ โฆษณาผานวิทยุและหนังสื่อพิมพทองถิ่น (รอยละ 35.75) 

ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทางดานการ
สงเสริมการตลาดในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.06 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.896 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 9 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากรที่มีผลตอการเลือกใชบริการ 

ดานบุคลากร 

ระดับการใหความสําคัญ 

 S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

พนักงานเปนกันเอง สุภาพ   
เอาใจใสลูกคา 

52.00 
(206) 

39.75 
(159) 

8.25 
(33) 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

4.44 0.642 มากท่ีสุด 

พนักงานแตงตัวไดเหมาะสม 44.75 
(179) 

45.75 
(183) 

8.75 
(35) 

0.75 
(3) 

0.00 
(0) 

4.35 0.669 มากท่ีสุด 

พนักงานใหบริการไดถูกตอง
และรวดเร็ว 

56.50 
(226) 

36.50 
(146) 

6.50 
(26) 

0.50 
(2) 

0.00 
(0) 

4.33 0.641 มาก 
ที่สุด 

รวม 4.37 0.656 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 9 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานบุคลากรในระดับมากท่ีสุด ไดแก พนักงานใหบริการไดถูกตองและรวดเร็ว (รอยละ 
56.50) และพนักงานเปนกันเอง สุภาพ เอาใจใสลูกคา (รอยละ 52.00)    

ปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากไดแก  พนักงานแตงตัวได
เหมาะสม (รอยละ 45.75) 

ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทางดานการ
บุคลากรในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.37 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.656  
  
ตารางที่ 10 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการที่มีผลตอการเลือกใชบริการ 

ดานกระบวนการ 

ระดับการใหความสําคัญ 

 S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

มีการกลาวทักทายตอนรับ 45.00 
(180) 

44.25 
(177) 

9.75 
(39) 

1.00 
(4) 

0.00 
(0) 

4.33 0.691 มากท่ีสุด 

มีการใหบริการถูกตองและ
รวดเร็ว 

55.75 
(223) 

39.75 
(159) 

3.50 
(14) 

1.00 
(4) 

0.00 
(0) 

4.50 0.617 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 10 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการที่มีผลตอการเลือกใชบริการ (ตอ) 

ดานกระบวนการ 

ระดับการใหความสําคัญ 

 S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

มีการใหบริการทีด่ีเหมือนกัน  
ทุกคร้ัง 

52.75 
(211) 

40.50 
(162) 

6.25 
(25) 

0.50 
(2) 

0.00 
(0) 

4.46 0.636 มาก 
ที่สุด 

รวม 4.43 0.648 มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี 10 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานกระบวนการในระดับมากท่ีสุดทุกดาน ไดแก มีการใหบริการท่ีถูกตองรวดเร็ว (รอย
ละ 55.75) มีการบริการท่ีดีเหมือนกันทุกคร้ัง (รอยละ 52.75) และมีการกลาวทักทายตอนรับ ( รอย
ละ 45.00) 

ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทางดาน
กระบวนการใหบริการในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.43 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
เทากับ 0.648  
  
ตารางที่ 11 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพที่มีผลตอการเลือกใชบริการ 

ดานลักษณะทางกายภาพ  

ระดับการใหความสําคัญ 

 S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

มีความสะอาดของสถานท่ีและ 
อุปกรณที่ใช 

62.00 
(248) 

33.75 
(135) 

4.25 
(17) 

0.00 
(0) 

0.00 
(0) 

4.58 0.574 มากท่ีสุด 

โตะ เกาอ้ี เขากับการตกแตง
ของราน 

47.75 
(191) 

45.50 
(182) 

6.25 
(25) 

0.50 
(5) 

0.00 
(0) 

4.41 
 

0.630 มากที่สุด 

บรรยากาศในรานเปนกันเอง 56.50 
(226) 

36.00 
(144) 

7.00 
(28) 

0.50 
(2) 

0.00 
(0) 

4.49 0.649 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 11 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ  
ตารางที่ 11  (ตอ) 

ดานลักษณะทางกายภาพ  

ระดับการใหความสําคัญ 

 S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

รอยละ 
(ความถี่) 

มีบริการอินเตอรเนท็ 53.00 
(212) 

33.00 
(132) 

12.25 
(49) 

1.75 
(7) 

0 
(0.00) 

4.37 0.765 มาก  ที่สุด 

มีบริการหนังสืออานเลน 38.00 
(152) 

37.00 
(148) 

14.00 
(56) 

9.25 
(37) 

1.75 
(7) 

4.00 1.025 มาก 

รวม 4.37 0.643 มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี 11 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานลักษณะทางกายภาพในระดับมากท่ีสุดทุกดาน ไดแก มีความสะอาดของสถานที่และ
อุปกรณที่ใช (รอยละ 62.0) บรรยากาศในรานเปนกันเอง (รอยละ56.50) มีบริการอินเตอรเน็ท (รอย
ละ 53.0) โตะ เกาอ้ี เขากับการตกแตงของราน (รอยละ 47.75) และมีบริการหนังสืออานเลน (รอย
ละ 38.0) 

ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทางดาน
ลักษณะทางกายภาพในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.37 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
เทากับ 0.643  
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

ในการวิจัยเร่ืองความเปนไปไดของการเปดรานโฮมเมดไอศกรีม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
และวิเคราะหองคประกอบดานการตลาด เพื่อประเมินความเปนไปไดของการเปดรานโฮมเมด
ไอศกรีม มีวิธีกรดําเนินการวิจัย กลาวคือ ผูวิจัยไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควา 
ทฤษฎี เอกสารวิชาการ และวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนเปนทฤษฎีความเปนไปได โดยเฉพาะดานการตลาด รวมทั้งการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม โดยประชากรตัวอยางที่ ใชในการวิจัย ประกอบไปดวย กลุม
เยาวชน 

สรุปผลการวิจัย 

1. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูใชบริการสวนใหญเปนผูหญิง (รอยละ 64.00) อายุระหวาง 26-35ป (รอยละ 

26.00) การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี (รอยละ 60.50) สถานะภาพโสด (รอยละ 64.50) อาชีพ
ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ (รอยละ40.25) รายไดตอเดือนอยูระหวาง 9,001-15,000 บาท 
(รอยละ26.25)  

2. การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมผูตอบแบบสอบถาม 

ผู ใชบริการสวนใหญ เลือกนั่ ง รับประทานท่ีร าน  (รอยละ  82.00)  รับประทานท่ี
หางสรรพสินคา (รอยละ 55.75) รับประทานสัปดาหละคร้ัง (รอยละ 27.00) รับประทานไอศกรีม
ทุกเวลาที่สะดวก (รอยละ42.75) มักจะไปรับประทานกับเพื่อน (รอยละ 50.50) ไปรับประทาน
ไอศกรีมเพราะช่ืนชอบไอศกรีมอยูแลว (รอยละ 50.50) ชอบรับประทานไอศกรีมโฮมเมดท่ีอรอยไม
ซ้ําใคร (รอยละ 44.75) ชอบรับประทานไอศกรีมรสซ็อคโกแลต (รอยละ 32.00)  
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 3. การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความตองการของผูบริโภคโฮมเมดไอศกรีม 
สวนใหญเลือกเขาใชบริการรานโฮมเมดไอศกรีมบริเวณสนามหญาราชบุรี (รอยละ79.25)

คาใชจายในการบริโภคตอคนราคา 31-50 บาท (รอยละ 46.50) เปดใหบริการตลอดทั้งวันตั้งแต 
10.00-19.30น. (รอยละ 55.50) รสชาติที่มีเอกลักษณ อรอย สะอาด แตกตางจากรานอ่ืนเปน
องคประกอบสูความสําเร็จ (รอยละ 80.00)  

4. การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีผลตอการเลือกใชบริการราน 

โฮมเมดไอศกรีม 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดาน

ผลิตภัณฑ อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.27 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.744  
ปจจัยสวนประสมดานราคาในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.43 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) เทากับ 0.705 ปจจัยสวนประสมทางดานการจัดจําหนายอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) 
เทากับ 4.36 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.775 ปจจัยสวนประสมทางดานการสงเสริม
การตลาดในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.06 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.896 ปจจัย
สวนประสมทางดานการบุคลากรในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.37 คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.656 ปจจัยสวนประสมทางดานกระบวนการใหบริการในระดับมากท่ีสุด
มีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.43 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.648 และปจจัยสวนประสม
ทางดานลักษณะทางกายภาพในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.37 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) เทากับ 0.643  
 

การแบงสวนการตลาด (Market Segmentation) สามารถแบงไดตามตารางที่ 12 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 12 แสดงเกณฑและปจจัยในการแบงสวนตลาด 

เกณฑในการแบงสวนตลาด ปจจัย ไดแก 

ประชากรศาสตร 
อาชีพ 

นักเรียน นักศึกษา วัยทํางาน ที่
ประกอบอาชีพตางๆ รักในการ
รับประทานไอศกรีมหรือตองการ
คลายความรอน 

รายได 
ระดับปานกลางขึ้นไป 
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ตารางที่ 12 แสดงเกณฑและปจจัยในการแบงสวนตลาด (ตอ) 
เกณฑในการแบงสวนตลาด ปจจัย ไดแก 

ภูมิศาสตร ทําเลที่ตัง้ 
ในเขตใกลสนามหญาราชบุรี 
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  

จิตนิสัย 
บุคลิกภาพ ช่ืนชอบในการทานไอศกรีม 

รูปแบบการดํารงชีวิต ชอบส่ิงแปลกใหม  รักอิสระ 

พฤติกรรมศาสตร ทัศนคติ รักในการรับประทานไอศกรีม 

 

การเลือกตลาดเปาหมาย (Market Targeting) 
 รานโฮมเมดไอศกรีมเลือกมุงเปาหมายตลาดเฉพาะสวน ซึ่งเปนกลุมลูกคาท่ีมีลักษณะเปน
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา วัยทํางาน และบุคคลทั่วไป ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ที่รักในการ
รับประทานไอศกรีม เปดรับสิ่งใหมๆไมชอบอะไรที่จําเจ มีสไตลเปนของตัวเอง และมักใชจายเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง โดยมีรายไดตั้งแตระดับปานกลางขึ้นไป เพราะผูประกอบการ
จะไดผลประโยชนจากลูกคากลุมเหลาน้ีมาก จากการตอบสนองความตองการและสรางความพึง
พอใจใหกับกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางดีที่สุด 

 

  การวางตําแหนงตลาด (Market Positioning) 
 ลักษณะของรานโฮมเมดไอศกรีมตึกของกรมธนารักษ 2ชั้น ใกลกับบริเวณตลาดสนาม
หญาราชบุรี มีขนาด 10 ตารางเมตรโดยประมาณ ภายในรานมีโตะเกาอ้ีจํานวน 5 ชุด และติดแอร
คอนดิชั่นเนอรไวบริการลูกคาใหคลายรอน เมนูโฮมเมดไอศกรีมไดคัดสรรเลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ
อยางพิถีพิถัน มีเมนูหลาหหลายราคา ตั้งแต 33 บาท จนถึง 111 บาท เพื่อเปนตัวเลือกใหกับลูกคา 
และสรางความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงกลับเขามาใชบริการของรานอีก  ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงไดใช
เกณฑทางดานราคา และคุณภาพของสินคาในการวางตําแหนงตลาด ดังภาพที่ 5  
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ภาพที่ 5 การวางตําแหนงตลาด (Market Positioning) 
 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลท่ีไดโดยใช SWOT แสดงในตารางท่ี 13 

 

ตารางที่ 13  ผลการวิเคราะหขอมูลศักยภาพทางการตลาด (SWOT Analysis)  
จุดแข็ง 

 ทําเลท่ีตั้งของรานโฮมเมดไอศกรีมอยูตรงทา
รถประจําทาง  

 มีการคมนาคมท่ีสะดวก  
 กระบวนการผลิต พิถีพิถันในเร่ืองความความ

สะอาด และใหความสําคัญในทุกขั้นตอนของ
การผลิต  

 ออกแบบตกแตงเมนูของโฮมเมดไอศกรีมให
มีเอกลักษณเฉพาะ  

 บรรยากาศเปนกันเอง และอบอุน มีส่ิงอํานวย
ความสะดวกภายในราน 

จุดออน 

 ผูกอตั้งกิจการไมมีประสบการณในธุรกิจ  
 ขาดงบประมาณในการประชาสัมพันธ 
 โฮมเมดไอศกรีมผลิตตอคร้ังในปริมาณนอย
ทําใหตนทุนการผลิตคอนขางสูง 

 ไมมีที่จอดรถ 
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ตารางที่ 13  ผลการวิเคราะหขอมูลศักยภาพทางการตลาด (SWOT Analysis) (ตอ) 
โอกาส 

 ไมมีรานโฮมเมดไอศกรีมใหบริการในเขต
เทศบาลเมืองราชบุรี  

 อากาศรอนทําใหความตองการในการบริโภค
ไอศกรีมเพื่อดับกระหายและคลายความรอน
ได  

 ตลาดของโฮมเมดไอศกรีมปจจุบันมีการเติม
โตอยางตอเนื่อง 

 กระแสรักสุภาพทําใหโฮมเมดไอศกรีมซ่ึงมี
ไขมันต่ําเปนที่ความตองการของผูบริโภค 

 ใชโซเชียลเน็ตเวิรกในการประชาสัมพันธราน 

อุปสรรค 

 มีรถประจําทางจอดบังบริเวณหนาราน ทําให
ยากตอการสังเกตุของผูที่สันจรไปมาบริเวณ
นั่น  

 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ  
 ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีมีรานไอศกรีมส

เวนเชนทําใหเปนตัวเลือกของผูบริโภคอีก
ทางหน่ึง 

 คาครองชีพสูงขึ้น อาจสงผลใหผูบริโภค
เลือกบริโภคสินคาที่จําเปนเทานั้น 

  

 

ประเมินศักยภาพทางการตลาดโดยการวิเคราะห SWOT  ธุรกิจที่มีจุดแข็งระยะแรกจะ
ตอบสนองความตองการและดึงดูดผูบริโภคไดดี ในเวลาเดียวกันจุดออนจึงยังไมมีผลตอการ
ดําเนินงาน เมื่อธุรกิจดําเนินการมาจนถึงระยะเวลาหนึ่ง ผลจากโอกาสของการเติบโตทางธุรกิจจะ
ทําใหสามารลดอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นได 

หลังจากท่ีมีการประเมินสภาพแวดลอมโดยการวิเคราะหใหเห็นถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส 
และขอจํากัดแลว   ก็จะนํามาขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบแมตริกซโดย
ใชตารางท่ีเรียกวา TOWS Matrix   โดย TOWS Matrix เปนตารางการวิเคราะหที่นําขอมูลท่ีไดจาก
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด  มาวิเคราะหเพื่อกําหนดออกมาเปนกลยุทธ
ประเภทตาง ๆ ดังตารางท่ี 14 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



60 

 

ตารางที่ 14 TOWS Matrix 

 O T 

S - รานโฮมเมดไอศกรีมเปนรานแหงแรกในเขต
เทศบาลเมืองราชบุร ี

- สถานท่ีตั้งอยูบริเวณทารถประจําทางจึงมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

- มีการตกแตงไอศกรีมที่มีเอกลักษณเฉพาะและเอา
ใจคนรักสุภาพดวยไอศกรีมไขมันต่ํา 

- มีกระบวนการผลิตท่ีพิถีพิถันและใสใจในการ
คัดเลือกวัตถุดิบ 

- ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีมีรานไอศกรีมสเวน
เซนเปนอีกตัวเลือกหน่ึงในการบริโคไอศกรีม ดัง
นั่นเราจึงตองสรางความแตกตางโดยการตกแตง
เมนูใหมีเอกลักษณเฉพาะของทางราน เพื่อดึงดูด
ใจผูบริโภค 

W - โฮมเมดไอศกรีมมีตนทุนการผลิตท่ีสูง แตดวยใน
ปจจุบันมีกระแสสุภาพเขามา ทําใหเราผลิตโฮมเมด
ไอศกรีมเพื่อตอบสนองความตองการตอผูบริโภค 

- ถึงแมวาทางรานจะขาดงบประมาณในการ
ประชาสัมพันธ แตดวยสังคมสมันน้ีติดตอกันผาน
โซ เ ชี ย ว เ น็ ต เ วิ ร ก  เ ร า จึ ง ใ ช ท า ง น้ี เ ป นก า ร
ประชาสัมพันธราน 

- ปจจุบันคาครองชีพเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
ผูบริโภคมักจะเลือกใชจายแตส่ิงของท่ีจําเปน 
ดังนั้นเรามีการจัดทําโปรโมช่ันประจําสัปดาหเพื่อ
กระตุนความตองการของผูบริโภค  

 

ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมทางการแขงขัน (Five Forces Model) แสดงในตารางที่ 15 

 

ตารางที่ 15 การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขันโดย  Five Force Model 

ภัยคุกคามจากคูแขงในปจจุบัน (Threat of Intense 

Segment Rivalry)  
     ตลาดไอศกรีมมีอัตรากําไรขั้นตนในระดับที่สูงถึง 50-

80% และมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ในเทศบาลเมือง
ราชบุรีมีรานไอศกรีมมากมาย แตรานท่ีบริการเฉพาะโฮ
มเมดไอศกรีมน่ันมีจํานวนนอย ดังน้ันการที่สินคาโฮ
มเมดไอศกรีมจะสามารถยืนหยัดอยูไดตองอาศัยความ
แตกตางในสินคาของตนเปนจุดขายสําคัญ 

ภัยคุกคามจากคูแขงรายใหม (Threat of New Entrants)  
     ธุรกิจโฮมเมดไอศกรีมเปนธุรกิจที่สามารถทําเงินได
ไมยาก เนื่องจากประเทศไทยเปนเมืองรอนผูคนจึงนิยม
บริโภคไอศกรีมเพ่ือคลายรอน ดังน้ันธุรกิจนี้จึงมีความ
นาสนใจในการลงทุน วิธีการปองกันภัยคุกคามจากคูแขง
รายใหมคือ การทํารสชาติและหนาตาของโฮมเมด
ไอศกรีมใหโดดเดนและมีเอกลักษณเฉพาะ ภัยคุมคาม
จากสินคาทดแทน 
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ตารางที่ 15 การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขันโดย  Five Force Model (ตอ) 
ภัยคุมคามจากสินคาทดแทน (Threat of Substitute 

product)  
     โฮมเมดไอศกรีมเปนสินคาท่ีมีจุดประสงคเพื่อการ
ผอนคลายจากอากาศรอน ไอศกรีมจึงมีสินคาท่ีมีสินคา
ทดแทนไดงายและหลากหลาย โดยเฉพาะกลุมอาหาร
หวาน  ดังนั้นการสรางบรรยากาศรานท่ีเนนการพักผอน 
นัดพบ  สังสรรค  และสรางสรรคสินคาใหดูแปลก 
แตกตาง เปนการลดอํานาจจากสินคาทดแทน   

ภัยคุกคามจากการเพ่ิมอํานาจตอรองของผูบริโภค 
(Threat of Suppliers Growing Bargaining Power)  
     ผูขายวัตถุดิบมาอํานาจในการตอรองคอนขางสูง 
เพราะโฮมเมดไอศกรีมเปนธุรกิจขนาดเล็ก การส่ังซ้ือ
วัตถุดิบตอคร้ังมีปริมาณนอยเมื่อเทียบกับธุรกิจไอศกรีม
ขนาดใหญ 

 

สภาพแวดลอมทางการแขงขัน (Five Forces Model) ภัยคุกคามจากคูแขงในปจจุบัน ใน
เทศบาลเมืองราชบุรีมีรานไอศกรีมอยูมาก ดังนั้นการท่ีสินคาโฮมเมดไอศกรีมจะสามารถยืนหยัดอยู
ไดตองอาศัยความแตกตางในสินคาของตนเปนจุดขายสําคัญ ภัยคุกคามจากคูแขงรายใหม ธุรกิจโฮ
มเมดไอศกรีมสามารถทําเงินไดไมยาก จึงมีความนาสนใจในการลงทุน การปองกันคือ การทํา
รสชาติและหนาตาของโฮมเมดไอศกรีมใหโดดเดนและมีเอกลักษณเฉพาะ ภัยคุมคามจากสินคา
ทดแทน โดยเฉพาะกลุมอาหารหวาน  ปองกันไดโดยการสรางบรรยากาศรานท่ีเนนการพักผอน นัด
พบ สังสรรค และสรางสรรคสินคาใหดูแปลก แตกตาง เปนการลดอํานาจจากสินคาทดแทน  ภัย
คุกคามจากการเพิ่มอํานาจตอรองของผูบริโภค การจับจายในเทศบาลเมืองราชบุรีไมคอยสูงมากนัก 
ถาต้ังราคาสินคาท่ีสูงเกินไป อาจทําใหผูบริโภคเลือกที่จะบริโภคสินคาท่ีจําเปนเทาน้ัน ภัยคุกคาม
จากการเพ่ิมอํานาจตอรองของผูขายปจจัยการผลิต โฮมเมดไอศกรีมเปนธุรกิจขนาดเล็ก การสั่งซื้อ
วัตถุดิบตอคร้ังมีปริมาณนอยเม่ือเทียบกับธุรกิจไอศกรีมขนาดใหญ 
 

อภิปรายผลและเสนอกลยุทธ 
    กลยุทธการสรางความแตกตางท่ีตัวสินคา ไอศกรีมรสชาติแปลกใหม ทําใหโฮมเมด
ไอศกรีมนาดึงดูดมากย่ิงข้ึน เชน ไอศกรีมรสชาติผลไมพื้นเมือง เชน องุน สัปะรด มะพราวออน 
เปนตน หรือไอศกรีมสมุนไพรหรือัญพืชสําหรับคนรักสุขภาพ เชน อัญชัน  กระเจ๊ียบ ลูกเดือย 
รวมถึงการสรางหนาตาของสินคาใหสวยงามมีเอกลักษณเฉพาะตัว เปนตน สินคาแปลกใหมใชวา
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จะประสบความสําเร็จเสมอไป ตองควบคุมดานคุณภาพรสชาติมาตรฐานดวยเพ่ือความพึงพอใจ
ของผูบริโภคดวย 

กลยุทธการสรางความแตกตางท่ีราคาขาย การที่โฮมเมดไอศกรีมหากินไมงาย โดยเฉพาะ
เจาอรอย ถือเปนเสนหอยางหนึ่ง อาจเปนเพราะกรรมวิธีการผลิต วัตถุดิบแพงหรือมีจํากัด ทําใหการ
ตั้งราคาขายของรานโฮมเมดไอศกรีมจึงขยับไปสูงไดกวาไอศกรีมรสชาติปกติไปดวย ซึ่งราคาขาย
ของโฮมเมดไอศกรีมตอหน่ึงสกูปโดยเฉลี่ยจะอยูที่ 35-50 บาท  

กลยุทธดานการสรางความแตกตางที่ชองทางจําหนาย ผูประกอบการโฮมเมดไอศกรีมควร
ตั้งรานของตัวเองโดยเลือกทําเลยานชุมชน นี่เปนอีกเสนหของรานโฮมเมดไอศกรีม ที่ทําใหนักชิม
หลายคนตองด้ันดนคนหาเพื่อมาทานท่ีรานโดยเฉพาะ ซึ่งจะเปนสวนในการสรางแบรนดไดเปน
อยางดี ดังน้ัน สิ่งท่ีตองคํานึงถึงคือ ทําเลท่ีตั้ง ตองเปนสถานที่ที่เขาถึงกลุมเปาหมาย รวมไปถึงตอง
เปนแหลงศูนยรวมมากพอท่ีทําใหลูกคามีโอกาส และมีความสะดวกในการใชบริการ  

กลยุทธโซเชียลเน็ตเวิรก ปฏิวัติธรรมเนียมการทําตลาดรูปแบบเดิมๆ ที่ใชสื่อหนังสือหรือ
วิทยุทองถิ่น เปลี่ยนมาใชโลกสังคมออนไลน โดยการแชรรูป คลิกไลคเพจของทางราน เปนตัวจุด
กระแส ตามสถิติคน 1 จะมีเพื่อนในเฟซบุกเฉลี่ยท่ี 300-340 คน ดังนั้นการโพสรูปของลูกคา 1 ก็
เปนการบอกตอคนไดอยางมากมายโดยที่ไมตองเสียคาใชจายตาอยางใด รวมถึงการใชกลยุทธปาก
ตอปากก็เปนการเพ่ิมลูกคาดวยอีกทางหนึ่ง 

  นอกจากกลยุทธการตลาดท่ีสรางความแตกตางแลว ปจจัยสําคัญที่เปนสวนประกอบของ
ธุรกิจรานไอศกรีมโฮมเมด คือ กลยุทธดานบริการของพนักงาน ความเอาใจใส มารยาทสุภาพ และ
การมีมนุษยสัมพันธที่ดีของพนักงาน จะมีผลตอการเลือกบริโภคไอศกรีมของผูบริโภคมากขึ้น และ
กลยุทธดานบรรยากาศของราน สามารถสรางความประทับใจและประสบการณที่ดีใหกับผูบริโภค
ได ดังนั้นการตกแตงรานตองเนนความแปลกใหมและทันสมัย รวมท้ังตองมีเอกลักษณเฉพาะตัว 
และจะตองสอดคลองกับพฤติกรรมของของกลุมลูกคาที่แตกตางกันออกไป  
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5. ขอเสนอแนะ 

 จากวิจัยเร่ือง ความเปนไปไดของการเปดรานโฮมเมดไอศกรีมในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี 
ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ีสามารถใชเปนแนวทางใหผูที่ประกอบธุรกิจไอศกรีมนําไปเพ่ิมเติม 
แกไข ปรับปรุงธุรกิจของตนเอง เพื่อใหผูบริโภคไดเกิดความพึงพอใจมากที่สุด เร่ิมจากการเจาะ
กลุมตลาดลูกคาท่ีเปนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา วัยทํางาน และบุคคลทั่วไป ที่ชื่นชอบในความ
แปลกใหมและรักการรับประทานไอศกรีม และจะเห็นไดวาจากการศึกษาดานประสมทางการตลาด 
(7P’s) ที่มีอิทธิพลตอการใชบริการนั่น ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากท่ีสุดคือการ
ใหบริการท่ีถูกตองและรวดเร็ว ดังน้ันเราควรจะใหความสําคัญเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคอยางสูงสุด 
 

6. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 จากการวิจัยเร่ือง ความเปนไปไดของการเปดรานโฮมเมดไอศกรีมในเขตเทศบาลเมือง
ราชบุรี มีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

1. มีการวิจัยความเปนไปไดของการเปดรานโฮมเมดไอศกรีมในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี 
ดานการจัดการ ดานเทคนิก และ ดานการเงิน เพิ่มเติม 

2. การศึกษาคร้ังตอไปเพิ่มเติมการเก็บขอมูลโดยวิธีการท่ีหลากหลายมากข้ึน เชน การ
สัมภาษณ การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวมรวม  
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ศึกษาความเปนไปไดของการเปดรานโฮมเมดไอศกรีมในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี 

คําชี้แจง 

 แบบสอบถามชุดน้ีจัดทําข้ึนเพื่อศึกษาความเปนไปไดของการเปดรานโฮมเมดไอศกรีมใน
เขตเทศบาลเมืองราชบุรี วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหองคประกอบทาง ดานการตลาด ในโครงการ
ลงทุนประกอบธุรกิจรานโฮมเมดไอศกรีมและเพ่ือประเมินความเปนไปไดของโครงการลงทุน
ประกอบธุรกิจรานโฮมเมดไอศกรีมซึ่งประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีม 

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความตองการของผูบริโภคในรานโฮมเมดไอศกรีม 

สวนที่ 4 คําถามเก่ียวกับความคาดหวังของลูกคาที่คาดหวังจะไดรับจากการใหบริการ  
        โฮมเมดไอศกรีม 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โปรดทําเคร่ืองหมาย  ใน  ที่ตรงกับความเปน
จริง 
1. เพศ   ชาย   หญิง 
2. อายุ   18-25 ป  26-35 ป 
  36-45 ป   46-55 ป 
  56-65 ป   65 ปขึ้นไป 
3. สถานภาพ   โสด   สมรส 
  หมาย   หยาราง 
4. ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. 
  อนุปริญญาหรือปวส.  ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................... 
5. อาชีพ   นักเรียน หรือ นักศึกษา ขาราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
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  พนักงงานบริษัทเอกชน   เจาของกิจการหรือธุรกิจสวนตัว 
  คาขาย   เกษียณอายุ 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................... 
6. รายไดตอเดือน   ต่ํากวา 9,000 บาท 9,001-15,000 บาท 
  15,001-20,000 บาท  20,001-30,000 บาท 
 30,001-40,000 บาท 40,001-50,000 บาท 
  มากกวา 50,000 บาท อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................ 
สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคไอศครีม โปรดทําเคร่ืองหมาย  ใน  ที่ตรงกับ
ความเปนจริง 
1. ทานชอบที่จะรับประทานไอศกรีมในรูปแบบใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  นั่งรับประทานท่ีราน  ซื้อกลับไปรับประทานท่ีบาน 
  ซื้อแลวเดินรับประทาน  อ่ืนๆ(โปรดระบุ)............................... 
2. สถานท่ีที่ทานนิยมรับประทานไอศกรีม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  หางสรรพสินคา  รานไอศกรีมที่มีชื่อเสียง 
  รานไอศกรีมใกลบาน/ที่พัก  รานไอศกรีมใกลโรงเรียน 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................ 
3. ทานรับประทานไอศกรีมบอยแคไหน 
  ทุกวัน   วันเวนวัน 
  ทุก3วัน   สัปดาหละคร้ัง 
  สัปดาหละ2คร้ัง   เดือนละคร้ัง 
  เดือนละ2คร้ัง   อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................ 
 
 
4. ชวงเวลาใดท่ีทานมักทานไอศกรีม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  ชวงเชา (07:00-09:00น.)  ชวงสาย (09:00-12:00น.) 
  ชวงเที่ยง (12:00-13:00น.)  ชวงบาย (13:00-16:00น.) 
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  ชวงเย็น (16:00-18:00น.)  ชวงค่ํา-ดึก (18:00-22:00น.) 
5. ทานมักจะไปรับประทานไอศกรีมคร้ังละกี่คน 
  คนเดียว  2 คน 
  3-5 คน  5 คนขึ้นไป 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................ 
6. เหตุผลท่ีทานไปรับประทานไอศกรีม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  เปนผูที่ชื่นชอบไอศกรีมอยูแลว  อากาศรอน/กระหาย 
  เพื่อพบปะพูดคุยกับเพ่ือนฝูง   นัดหมายธุระ 
  คลายเครียด  มีคนแนะนํา 
  มีสินคาออกใหม   รายการสงเสริมการขาย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................ 
7. ทานชอบรับประทานไอศกรีมแบบไหน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  ไอศกรีมนม นุม เนียน ครีมมี่   ไอศกรีมเจลาโต ไขมันไมมากเกินไป รสชาติถูกใจ 
  ไอศกรีมกะทิสด รสชาติไทยๆ อรอยถูกปาก  ไอศกรีมตูแชตามราน ซื้องาย หลาย
       หลายรูปแบบ 
  ไอศกรีมโฮมเมต อรอย ไมซ้ําใคร   ไอศกรีมเชอรเบท ผลไมหวานเย็น ชื่นใจ 
  ไอศกรีมโยเกิรต เปร้ียวพอเหมาะ หอมโยเกิรต  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................... 
8. จงเรียงลําดับรสชาติไอศกรีมที่ทานชื่นชอบจาก 1-10 
  นมสด  สตอเบอร่ีเชอรเบท 
  วนิลา  บูลเบอร่ีชีสเคก 
   ช็อคโกแล็ต  ชาเขียว 
  มอคคา  ชาไทย 
  คุกกี้แอนดครีม   รัมเรซิน 
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สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความตองการของผูบริโภคในรานโฮมเมดไอศกรีม ในเขตเทศบาลเมือง
ราชบุรี บริเวณสนามหญา โปรดทําเคร่ืองหมาย  ใน  ที่ตรงกับความเปนจริง 
1. หากมีการเปดรานโฮมเมดไอศกรีมในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี บริเวณสนามหญา ทานจะมาใช
บริการหรือไม 
  ใชบริการ  ไมแนใจ 
  ไมใชบริการ เพราะ..........................................................  
2. ทานคิดวาคาใชจายในการบริโภคโฮมเมดไอศกรีมตอคน ตอคร้ัง ควรอยูในชวงราคาเทาใด 
  ต่ํากวา 30  31-50 บาท 
  51-80 บาท  81-100 บาท 
  มากกวา100 
3. ทานคิดวารานโฮมเมดไอศกรีมควรเปดใหบริการในชวงเวลาใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  ชวงเชา (07:00-09:00น.)  ชวงสาย (09:01-12:00น.) 
  ชวงเที่ยง (12:01-13:00น.)  ชวงบาย (13:01-16:00น.) 
  ชวงเย็น (16:01-18:00น.)  ชวงค่ํา-ดึก (18:01-22:00น.) 
4.ทานคิดวารานโฮมเมดไอศกรีมควรมีบรรยากาศรวมถึงองคประกอบตางๆซึ่งเปนปจจัยสู
ความสําเร็จ อยางไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  ดานรูปแบบการตกแตงรานที่สวยงาม นารัก  
  ดานรสชาติไอศกรีมที่มีเอกลักษณเฉพาะ ความอรอยและสะอาด ที่แตงตางจากรานอ่ืน
  ดานทําเลที่ตั้งของราน 
  ดานการใหบริการของพนักงานภายในราน  
  อ่ืนๆ(โปรดระบุ)....................................................................................................... 
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สวนท่ี 4 คําถามเก่ียวกบัความคาดหวังของลูกคาท่ีคาดหวังจะไดรับจากการใหบริการโฮมเมด
ไอศกรีมโปรดทําเคร่ืองหมาย  ใน  ที่ตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 

ขอ
ท่ี ขอคําถาม 

ระดับท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด
(1) 

ดานผลิตภัณฑ 
1. รสชาติ อรอย      
2. สะอาด ปลอดภัย      
3. มีมาตรฐาน รสชาติสม่ําเสมอทุกวัน      
4. มีรสชาติใหเลือกหลากหลาย      
5. มีผลิตภัณฑใหเลือกหลายขนาด      
6. ภาชนะบรรจุสวยงาม มีเอกลักษณ      
ขอ
ท่ี ขอคําถาม 

ระดับท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด
(1) 

ดานราคา 
1. ราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ      

2. 
ราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับราย
อ่ืน      

3. มีปายราคาแสดงชัดเจน      
ขอ
ท่ี ขอคําถาม 

ระดับท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด
(1) 

ดานการจัดจําหนาย 

1. 
สถานท่ีตั้งมีความสะดวกเหมาะสมตอ
การเดินทาง      

2. มีที่จอดรถสะดวกและพอเพียง      
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ขอ
ท่ี ขอคําถาม 

ระดับท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด
(1) 

ดานการสงเสริมการตลาด 
1. มีการสมัครสมาชิกและไดรับสวนลด      

2. 
มีการจัดทําใบปลิวประชาสัมพันธ
แนะนําราน      

3. 
จัดทําปายโฆษณาแนะนําเมนู และ
โปรโมช่ัน      

4. 
โฆษณาผานส่ือวิทยุ และหนังสือพิมพ
ทองถิ่น 

     

ขอ
ท่ี ขอคําถาม 

ระดับท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด
(1) 

ดานบุคลากร 

1. 
พนักงานเปนกันเอง สุภาพ เอาใจใส
ลูกคา      

2. พนักงานแตงตัวไดเหมาะสม      

3. 
พนักงานใหบริการไดถูกตองและ
รวดเร็ว      

ขอ
ท่ี ขอคําถาม 

ระดับท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด
(1) 

ดานกระบวนการ 
1. มีการกลาวทักทายตอนรับ      
2. มีการใหบริการถูกตองและรวดเร็ว      
3. มีการใหบริการที่ดีเหมือนกันทุกคร้ัง      
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ขอ
ท่ี ขอคําถาม 

ระดับท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด
(1) 

ดานลักษณะทางกายภาพ 

1. 
มีความสะอาดของสถานท่ีและอุปกรณที่
ใช      

2. โตะ เกาอ้ี เขากับการตกแตงของราน      
3. บรรยากาศในรานเปนกันเอง      

23. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ที่ทานตองการใหมีภายในรานโฮมเมตไอศครีม (โปรดระบุ) 
 ....................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................    ส
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พ.ศ. 2554 ครูอัตราจาง สอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม  
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 

พ.ศ. 2556 เจาของธุกิจสวนตัว ราน SOME Homemade ice-cream  
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix

