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บทคดัย่อ 
 
 การวิจัยครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์                 
กบัพฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้สข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ
วจิยัครัง้นี้ คือ ผู้ที่บรโิภคหรอืเคยบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิ้นส ์ที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย              
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
โดยใชส้ถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายเพยีรส์นั  

ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 21 – 30 ปี สถานภาพโสด 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง และ มีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 15,001 -             
30,000 บาท  

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 ผู้บรโิภคที่มีอายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ
บรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิ้นส ์ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิ้นส ์(บาท/ครัง้) 
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ และอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการ
บรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิ้นส ์ดา้นจ านวนครัง้โดยเฉลีย่ในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิ้นส ์(ครัง้/เดอืน) 
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 การสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการใชพ้นกังาน ดา้นการตลาดทางตรง 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส์ ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการบรโิภคไอศกรมี
บาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์(บาท/ครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามากและเป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนั การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ดา้นการโฆษณา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค 
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ไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์ดา้นจ านวนครัง้โดยเฉลีย่ในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์(ครัง้/เดอืน) อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั ส่วนการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ ด้านการประชาสมัพันธ์ ด้านการส่งเสรมิการขาย ด้านการตลาดทางตรง มีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมบาสกิ้น ร็อบบิ้นส์ ด้านจ านวนครัง้โดยเฉลี่ยในการบริโภคไอศกรีมบาสกิ้น              
รอ็บบิน้ส ์(ครัง้/เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนั  
 
ค าส าคญั: การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ พฤตกิรรมการบรโิภค ไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์
 

Abstract 
 
 The objectives of this research is to study integrated marketing communication related to 
consumer behavior regarding Baskin Robbins Ice Cream in the Bangkok metropolitan area. The sample 
size in this research including four hundred Bangkok residents who had eaten Baskin Robbins ice cream. 
A questionnaire was the tool used for data collection. The statistical methods used in data analysis 
include percentage, mean, standard deviation, t-test and one way analysis of variance. The analysis of 
this relationship analysis employed Pearson product moment correlation coefficient. 
 The results of this research are as follows: 
 Most of the consumers were female, aged between twenty-one to thirty years old, single, with a 
Bachelor's degree, occupied as an employee with a monthly income of between 15,001 to 30,000 Baht. 
 The results of the hypotheses testing were as follows:  
 Consumers with different ages, genders, educational levels, occupations and levels of income 
were different consumer behavior with products in terms of the average amount spent on buying 
products at a statistically significant level of 0.01.Consumers of different genders, and occupations and 
levels of income were different consumer behavior with products in terms of the average amount spent 
time per month on buying product at a statistically significant levels of 0.05. 
 Integrated marketing communication in dimensions of public relations, personal sales and direct 
marketing were low positively related to consumer behavior with products in terms of the average 
average amount spent on products at statistically significant level of 0.05. Integrated marketing 
communication in dimensions of advertising were very low positively related to consumer behavior of 
products in terms of the average amount time per month buying products at statistically significant level 
of 0.01. And integrated marketing communication in dimensions of public relations, promotions, and 
direct marketing, which were low positively related to consumer behavior of products in terms of the 
average amount time per month spent buying products at statistically significant level of 0.01. 
 
Keywords: Integrated Marketing Communication, Consumer Behavior, Baskin Robbins 
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บทน า 
 ปี พศ. 2520 รา้นไอศกรมีเฟรนไชน์แห่งแรกของไทยไดเ้ปิดใหบ้รกิารมชีื่อว่า “ศาลาโฟรโ์มสต์” ลกัษณะ
เป็นรา้นทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีส่ว่นตวัขายเฉพาะไอศกรมีตกั ซึง่ถอืเป็นจุดก าเนิดท าใหก้ารรบัประทานไอศกรมีซนัเดแบบ         
บานานาสปรทิ เป็นที่รู้จกัและนิยมแพร่หลาย หลังจากนัน้ร้านไอศกรมีลขิสทิธิจ์ากต่างประเทศได้ตามเขา้มาท า
ตลาดในประเทศไทย เช่น สเวนเซ่น เริม่เขา้มาเป็นเจา้แรกตามดว้ย บาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์ในปี พ.ศ. 2539 

บาสกิน้ รอ็บบิ้นส ์หมดสญัญากบับรษิทั เซน็ทรลั เรสตอรองส ์กรุ๊ป จ ากดั ในปี พ.ศ. 2553 และกลบัมา
ในตลาดไอศกรมีกลุ่มพรเีมีย่มในประเทศไทยอกีครัง้เมื่อปี พ.ศ. 2556 ภายใต้การดูแลของ บรษิทั มดัแมน จ ากดั          
โดยในช่วงทีบ่าสกิน้ รอ็บบิน้ส ์หมดสญัญากบับรษิทั เซน็ทรลั เรสตอรองส ์กรุ๊ป รา้นไอศกรมีไดปิ้ดใหบ้รกิารท าให้     
แบรนด์ บาสกิน้ รอ็บบิ้นส ์ไม่เป็นที่รูจ้กัและได้สูญเสยีส่วนแบ่งการตลาดที่เคยมกี่อนหน้านี้ไป ซึ่งตลาดไอศกรมี
ของประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดเอเชยีทีเ่ป็นทีส่นใจของบรรดาผูผ้ลติไอศกรมีจากต่างประเทศในการขยายธุรกจิ 
สงัเกตจากการมีแบรนด์ไอศกรีมกลุ่มตลาดพรเีมียมเชนสโตร์จากต่างประเทศหลากหลายแบรนด์เข้ามาเปิด
ให้บริการในประเทศไทย สอดคล้องกับศูนย์วิจยักสิกรไทยที่ได้ท าการเก็บข้อมูลและประเมินตลาดไอศกรีม              
ในประเทศไทย โดยเผยแพร่ผลการวจิยัวเิคราะหต์ลาดไอศกรมีสรุปไดว้่า มูลค่าของตลาดไอศกรมีขยายตวัอย่าง
ต่อเนื่องในทุกๆ ปี และการแข่งขนัในตลาดไอศกรมีจะมคีวามเขม้ขน้มากขึ้น รวมทัง้ ผลการวจิยัของ บรษิทั ยูโร
มอนิเตอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล ทีร่ะบุว่าตลาดไอศกรมีของไทยเตบิโตไม่น้อยกว่าปีละ 6% ในช่วง 6 ปี ทีผ่่านมา ซึง่
ในปี 2558 ที่ผ่านมาตลาดไอศกรมีมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 12,826 ล้านบาท และมแีนวโน้มเพิ่มขึน้เรื่อยๆ 
(สบืค้นจาก:http://marketeer.co.th/archives/75175, วนัที่สืบค้น 21 มีนาคม 2559) ในตลาดไอศกรีมพรเีมี่ยม
เชนสโตร์มคีวามน่าสนใจอยู่มากมกีารแข่งขนัสูงคดิเป็นรอ้ยละ 20 จากมูลค่าตลาดรวม โดยในปี 2559 มมีูลค่า 
7,400 ลา้นบาท (สบืคน้จาก:http://marketeer.co.th/archives/85333, วนัทีส่บืคน้ 31 ตุลาคม 2559)  

ด้วยเหตุผลนี้ท าให้ร้านไอศกรีมบาสกิ้น ร็อบบิ้นส์ จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด 
ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา เป็นการน าเสนอเกี่ยวกบัสนิค้า เพื่อให้เกิดความสนใจ ด้านการประชาสมัพนัธ ์ 
เป็นการตดิต่อสื่อสารสรา้งสมัพนัธ ์เพื่อก่อใหเ้กดิภาพลกัษณ์อนัดต่ีอแบรนด ์ดา้นการส่งเสรมิการขาย เป็นการใช้             
วิธีจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อ ด้านการใช้พนักงานขาย  เป็นการใช้พนักงานเสนอขายสนิค้าหรือบริการ                 
เพื่อการให้ขอ้มูลอย่างละเอยีดแก่ลูกค้า สามารถเกบ็ข้อมูลจากลูกค้ามาพฒันาสนิค้าและบรกิาร  ด้านการตลาด
ทางตรง เป็นการสื่อสารกับลูกค้าเฉพาะราย เพื่อให้เกิดการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิน้ส ์เพื่อเพิม่การบรโิภค และช่วงชงิส่วนแบ่งการตลาดให้มแีนวโน้ม
มากขึน้ อนัจะท าใหผ้ลประกอบการประสบความส าเรจ็เตบิโตไปในทศิทางทีด่อีย่างยัง่ยนื 

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค     
บาสกิ้น ร็อบบิ้นส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อันจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายสื่อสารการตลาดและ              
ผูบ้รหิารธุรกจิรา้นไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์รวมทัง้ผูท้ีต่อ้งการขอ้มลูเพื่อน าไปประกอบการศกึษาต่อไป   
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้  รอ็บบิน้ส ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ กบัพฤติกรรมการบรโิภค
ไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
   
 

http://marketeer.co.th/archives/75175
http://marketeer.co.th/archives/85333
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
           ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1.ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาและ รายได้เฉลี่ย             
ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์แตกต่างกนั 
 2.การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสมัพันธ์ การส่งเสริมการขาย             
การขายโดยใชพ้นกังาน และการตลาดทางตรง มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์            
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 57-59) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาด
ครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได้อาชพี การศกึษา เหล่านัน้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด 
ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นสิง่ส าคญัและสถิติที่วดัได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่าย           
ต่อการวดักว่าตวัแปรอื่น ตวัแปรทางดา้นประชากรทีส่ าคญั  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

เสรี วงษ์มณฑา (2547: 92-93) อธิบายว่า IMC เป็นวิธีการพื้นฐานในการส ารวจกระบวนการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ร ับข่าวสารที่เป็นเป้าหมาย ซึ่งทัศนะของการวางแผน IMC ถือเป็นเกณฑ์แนวความคิด             
5 ประการ เพื่อให้การสื่อสารเกดิประสทิธภิาพบรรลุวตัถุประสงค์ตามต้องการ จ าเป็นจะต้องใช้เครื่องมอืสื่อสาร
หลายๆ อย่างร่วมกนั ซึง่เรยีกว่า ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด (marketing communications mix) หรอื เรยีก
อกีอย่างหนึ่งว่า ส่วนประสมการสง่เสรมิการตลาด (promotion mix) ซึง่ประกอบดว้ยเครื่องมอืสื่อสารหลกัส าคญั 5 
อย่าง คอื (Kotler.1997:604) การโฆษณา การขายโดยใชพ้นักงานขาย การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ ์

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
-เพศ 
-อาย ุ
-สถานภาพ 
-ระดบัการศกึษา 
-รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 

 

 

 

 

 

พฤตกิรรมการบรโิภค 
ไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้สข์อง
ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
-การโฆษณา 
-การประชาสมัพนัธ ์
-การสง่เสรมิการขาย 
-การขายโดยใชพ้นกังานขาย 
-การตลาดทางตรง 
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การตลาดทางตรง ซึง่การในใชเ้ครื่องมอืการตดิต่อสือ่สารนัน้ต้องสอดคลอ้งกบั 4Ps ภายใตแ้ผนเดยีวกนัเพื่อบรรลุ
จุดมุ่งหมายเดยีวกนั (Single plan and objective)  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 193) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analysis consumer 
behavior) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้บรโิภคว่าเป็นการวจิยัหรือค้นหาเกี่ยวกบั
พฤตกิรรมการซือ้หรอืการใชข้องผูบ้รโิภคโดยใชค้ าถามช่วยใหน้กัการตลาดสามารถก าหนดกลยุทธท์างการตลาดที่
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บรโิภคได้อย่างเหมาะสม ในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาค าตอบเกี่ยวกบัพฤติกรรม
ผูบ้รโิภคโดยใชค้ าถาม คอื 6Ws และ 1H ประกอบดว้ย Who? What? Why? Who? When? Where? และ How?  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูท้ีบ่รโิภคหรอืเคยบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์ทีอ่าศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผู้ทีบ่รโิภคหรอืเคยบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์ทีอ่าศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชส้ตูรค านวณทีร่ะดบั
ความเชื่อมัน่ 95% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2549: 26) ค่าผดิพลาดทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5% จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 385 คน และเผื่อการสญูเสยีแบบสอบถามโดยส ารองไว้ 15 คน ดงันัน้ กลุ่มตวัอย่างส าหรบัการวจิยัครัง้นี้
เท่ากบั 400 คน  
 
ผลการวิจยั 
 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม             
การบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 304 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.00  โดยมอีายุระหว่าง        
21 – 30 ปี จ านวน 210 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.50 มสีถานภาพโสด จ านวน 322 คน คดิเป็นรอ้ยละ 80.50 มรีะดบั
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง จ านวน              
265 คน คิดเป็น ร้อยละ 66.25 และ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท จ านวน 180 คน คิดเป็น               
รอ้ยละ 45.00  

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา         
ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นการขายใชพ้นกังานขาย และดา้นการตลาดทางตรง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวม  ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.14 เมื่อ
พจิารณารายดา้น พบว่า 

ด้านการโฆษณา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ                      
ดา้นการโฆษณา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.95 เมื่อพจิาณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ ไดแ้ก่ การโฆษณาในสือ่ออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต์ และ เฟส
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บุค  ขอ้มีการโฆษณาในทวีีบนรถไฟฟ้า/ชานชลา หรอื ตู้แครอท และขอ้มีการโฆษณาทางนิตยสาร เช่น Cleo, 
Seventeen โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.20 2.86 และ 2.75 ตามล าดบั  

ด้านการประชาสมัพันธ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ     
ดา้นการประชาสมัพนัธ์โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.92 เมื่อพิจาณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลางทุกข้อ ได้แก่ การแจ้งข่าวสารโปรโมชัน่ต่างๆ อย่าง
รวดเรว็ผ่านสื่อออนไลน์เช่น ในเฟสบุค อนิสตาแกรม และ แอพพลเิคชัน่ไลน์  ขอ้จดักจิกรรมพเิศษ ร่วมกบัสถานี
วิทยุ เพื่อให้เป็นที่สนใจกับกลุ่มเป้าหมาย และข้อมีการน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในหนังสอืพิมพ์ และ 
นิตยสาร โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.22 2.79 และ 2.73 ตามล าดบั 

ดา้นการสง่เสรมิการขาย ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ ดา้น
การสง่เสรมิการขายโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.32 เมื่อพจิาณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ การให้สทิธิพิเศษเป็นของแถม เช่น ซื้อ 1 แถม 1 
รองลงมาคือ ข้อการให้สทิธิพิเศษเป็นส่วนลด เช่น ลด 50% และให้ความส าคัญอยู่ในระดบัปานกลางในข้อมี
สว่นลดเป็นคปูองแทนเงนิสด 100 บาท เมื่อซือ้ไอศกรมีเคก้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.47 3.42 และ 3.07 ตามล าดบั 

ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการสื่อสารการตลาดแบบ            
บูรณาการ ด้านการใช้พนักงานขายโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.55 เมื่อพจิาณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ พนักงานมคีวามรูใ้นการให้ขอ้มูลแนะน า
สนิคา้และโปรโมชัน่ได ้ ขอ้พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได ้และขอ้มพีนกังานมบีุคลกิภาพด ีมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.58 3.55 และ 3.51 ตามล าดบั 

ด้านการตลาดทางตรง  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ    
ด้านการตลาดทางตรงโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.97 เมื่อพจิาณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ ไดแ้ก่ การสง่ขอ้มลูผ่าน Line Account / Line Add  
ขอ้การยื่นสื่อใบปลวิให้แก่ลูกค้า และขอ้มีการส่ง SMS ให้แก่ลูกค้า โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.23 2.89 และ 2.79 
ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมบาสก้ิน รอ็บบ้ินส ์ของผู้บริโภคในเขต
กรงุเทพมหานคร พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามมพีฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส์ สว่นใหญ่จากรา้นขนาดเลก็ตัง้อยู่
ในจุดทีลู่กค้าเดนิผ่านจ านวนมาก (Kiosk) มากทีสุ่ด จ านวน 236 คน คดิเป็นร้อยละ 59.00 วนัที่บรโิภคไอศกรมี
บ่อยที่สุดคือ วันศุกร์-อาทิตย์ จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50  ในช่วงเวลา 18.01-21.00 น. โดยมี
วตัถุประสงค์ในการบรโิภค เพราะคุณภาพสนิค้า จ านวน 225 คน คดิเป็นร้อยละ 56.25 บุคคลที่มสี่วนตดัสนิใจ
บรโิภค คอื ตนเอง จ านวน 234 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 58.50 และนิยมบรโิภคไอศกรมีประเภทสกู๊ป จ านวน 331 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 82.75 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมบาสกิ้น ร็อบบิ้นส ์
แตกต่างกนั พบว่า 

สมมติฐานขอ้ที่ 1.1  ผู้บรโิภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น ร็อบบิ้นส ์     
ดา้นค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิ้นส ์(บาท/ครัง้) และ ด้านจ านวนครัง้ในการบรโิภค
ไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์(ครัง้/เดอืน) ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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สมมติฐานขอ้ที่ 1.2  ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น ร็อบบิ้นส ์     
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการบรโิภค (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บรโิภคที่มอีายุ 31-40 ปี มพีฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิน้ส ์มากกว่า
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต ่ากว่า 20 ปี 

ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิ้นส์ ด้านจ านวนครัง้             
โดยเฉลีย่ในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์(ครัง้/เดอืน) ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมตฐิานขอ้ที ่1.3 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิ้นส ์(บาท/ครัง้) และด้านจ านวนครัง้ในการบรโิภค
ไอศกรีมบาสกิ้น รอ็บบิ้นส์ (ครัง้/เดือน) แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานขอ้ที่ 1.4 ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น        
รอ็บบิ้นส ์ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการบรโิภค (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05          
ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บรโิภคที่มีระดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตรี มีพฤติกรรมการบรโิภค
ไอศกรมีบาสกิน้  รอ็บบิน้ส ์ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการบรโิภค (บาท/ครัง้) มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ี

ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิ้นส์ ด้าน     
จ านวนครัง้โดยเฉลี่ยในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิ้นส ์(ครัง้/เดือน ) ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานขอ้ที่ 1.5 ผู้บรโิภคที่มอีาชีพแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิ้นส ์    
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการบรโิภค (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ผู้บรโิภคที่มีอาชพีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิ้นส์ ด้านจ านวนครัง้  
โดยเฉลีย่ในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์(ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05           
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยผูบ้รโิภคผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน/รบัจา้ง มพีฤตกิรรมการ
บรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิ้นส ์ดา้นจ านวนครัง้โดยเฉลีย่ในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิ้นส ์(ครัง้/เดอืน)  
มากกว่าอาชพีธุรกจิสว่นตวั / เจา้ของกจิการ 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ 
รอ็บบิ้นส ์ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการบรโิภค (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05         
ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บรโิภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาท ขึน้ไป มีพฤติกรรมการ
บรโิภคไอศกรมีบาสกิน้  รอ็บบิน้ส ์ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ ในการบรโิภค (บาท/ครัง้) มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 15,001- 30,000 บาท 

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์ในดา้นจ านวน
ครัง้โดยเฉลีย่ในการบรโิภค (ครัง้/เดอืน) ไม่แตกต่างกนัม ีซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 2 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา ด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นการขายโดยพนกังาน และดา้นการตลาดทางตรงมคีวามสมัพนัธก์บั 
พฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้  รอ็บบิน้ส ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
 สมมตฐิานที ่2.1 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการโฆษณา ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการบรโิภค 
(บาท/ครัง้) ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
http://mba.swu.ac.th/บทความ/บทความ56/ลง%20Web56/69.วรกมล%20เขียนภักดี.pdf
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 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการโฆษณา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมี   
บาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนครัง้โดยเฉลี่ยในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น          
รอ็บบิ้นส ์(ครัง้/เดือน) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบั           
ต ่ามาก ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อที่ 2.2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการประชาสมัพนัธ์ มีความสมัพันธ์กบั
พฤติกรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิ้นส์ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย              
ในการบรโิภค (บาท/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบั
ต ่ามาก และดา้นจ านวนครัง้โดยเฉลีย่ในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิ้นส ์(ครัง้/เดอืน) อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมตฐิานขอ้ที่ 2.3 การสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการส่งเสรมิการขาย ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิ้นส์ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย            
ในการบรโิภค (บาท/ครัง้) ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการส่งเสรมิการขาย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค
ไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนครัง้โดยเฉลีย่ในการบรโิภคไอศกรมี       
บาสกิ้น รอ็บบิ้นส์ (ครัง้/เดือน) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน            
ในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานขอ้ที่ 2.4 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการขายโดยพนักงาน มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น  รอ็บบิ้นส ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย            
ในการบรโิภค (บาท/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบั           
ต ่ามาก ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการขายโดยพนักงาน  ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม               
การบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนครัง้โดยเฉลีย่ในการบรโิภค
ไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์(ครัง้/เดอืน) ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานข้อที่ 2.5 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการตลาดทางตรง มีความสมัพันธ์กับ 
พฤติกรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิ้นส์ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย           
ในการบรโิภค (บาท/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบั 
ต ่ามาก และดา้นจ านวนครัง้โดยเฉลีย่ในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิ้นส ์(ครัง้/เดอืน) อย่างมนีัยส าคญัทาง 
สถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
    
สรปุผลและอภิปรายผล  
 ผลจากการวิจัยเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค 
ไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายได ้ดงันี้ 

สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
อาชพี และ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์แตกต่างกนั 

1.1 เพศ ผู้บรโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้  รอ็บบิน้ส ์ด้านค่าใชจ้่าย 
โดยเฉลีย่ในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์(บาท/ครัง้) และดา้นจ านวนครัง้ในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น              
รอ็บบิ้นส ์(ครัง้/เดือน) ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากการบรโิภคไอศกรมีไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรอืเพศหญิงสามารถ 
บริโภคไอศกรีมบาสกิ้น ร็อบบิ้นส์ได้ ไม่แตกต่างกัน เพราะไอศกรมีใครๆ ก็ชอบโดยเฉพาะคู่รกัจะไปบริโภค
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ดว้ยกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศธิร พนูโสภณิ (2555) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่วีามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารแช่แขง็ ยีห่อ้ อซีีโ่ก ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ แตกต่างกนั มี
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารแช่แขง็ ยีห่อ้ อซีีโ่ก ดา้นความถี่ในการบรโิภคผลติภณัฑต่์อเดอืน ดา้น
ปรมิาณการซือ้ผลติภณัฑต่์อครัง้ และ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ ไม่แตกต่างกนั  

1.2 อายุ ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิน้ส ์ด้านค่าใช้จ่าย
โดยเฉลีย่ในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์(บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
โดยผู้บรโิภคที่มอีายุ 31-40 ปี มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการบรโิภคไอศกรมีมากที่สุด เนื่องจากช่วงอายุดังกล่าว             
เป็นวยักลางคนซึ่งโดยมากจะมีรายได้จากการประกอบอาชีพสูง ท าให้มคีวามสามารถใช้จ่ายได้สูงด้วยเช่นกนั            
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ จริฏัฐ ์วงศพ์ศิาล (2556) ศกึษาเรื่อง เครื่องมอืสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการของ
ผลติภณัฑน์มถัว่เหลอืงทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ี
อายุแตกต่างกนัพฤตกิรรมการบรโิภคดา้นค่าใชจ้่ายแตกต่างกนั 

ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิ้นส ์ด้านจ านวนครัง้ในการ
บรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์(ครัง้/เดอืน) ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์เป็นของหวาน 
ทีผู่บ้รโิภคทุกช่วงอายุสามารถมารบัประทานไอศกรมีรสชาตทิีโ่ปรดปรานได้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นานา 
ติรไพบูลย์ (2559) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารร้านกาแฟและขนมหวาน ร้าน After you ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มีอายุ
แตกต่างกนัพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟและขนมหวาน รา้น After you ไม่แตกต่างกนั 

1.3 สถานภาพ ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์ดา้น
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์(บาท/ครัง้) และดา้นจ านวนครัง้ในการบรโิภคไอศกรมี  
บาสกิ้น รอ็บบิ้นส ์(ครัง้/เดือน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มสีภานภาพ
สมรส/ อยู่ดว้ยกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิ้นส ์มากที่สุด เนื่องจากผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพ
สมรสมีรูปแบบการด าเนินชีวติที่มีบุคคลอื่นเข้ามาเป็นปัจจยัในการเลอืกรบัประทานไอศกรมีบาสกิ้น  รอ็บบิ้นส ์         
ท าให้การบรโิภคและค่าเฉลีย่ในการใชจ้่ายต่อครัง้ รวมทัง้จ านวนครัง้ในการบรโิภค สูงกว่าผูบ้รโิภสถานภาพอื่น                        
ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ ธญัญรตัน์ ศิรกิาญจนพงศ์ (2554) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม             
โลว์แคลอรี่ (low Calorie Drink) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกัน                       
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลว์แคลอรี่ ( low Calorie Drink) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร   

1.4 ระดบัการศกึษา ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น            
ร็อบบิ้นส์ ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการบริโภคไอศกรีมบาสกิ้น ร็อบบิ้นส์ (บาท/ครัง้) แตกต่างกัน  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้บรโิภคที่มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปรญิญาตรมีคี่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการ
บรโิภคไอศกรมีมากทีสุ่ด เนื่องจากผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสงูกว่ามกั มแีนวโน้มในการมีรายไดต่้อเดอืนโดย
เฉลีย่สงูกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากวา่ ท าใหม้กี าลงัทรพัยใ์นการใชจ้่ายเพื่อการบรโิภคไอศกรมีน าเขา้จาก
ต่างประเทศทีม่รีาคาค่อนขา้งสงู ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นานา ตริไพบลูย ์(2559) ศกึษาเรื่อง การสือ่สารทาง
การตลาดแบบบูรณาการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟและขมหวาน รา้น Afer you ของ
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหาร พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีมพีฤติกรรมการใช้บรกิาร            
รา้นกาแฟและขนมหวาน รา้น After you แตกต่างกนั 
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ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิ้นส ์ด้านจ านวน
ครัง้ในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิ้นส ์(ครัง้/เดอืน) ไม่แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 
เน่ืองจากไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์เป็นของหวานทีส่ามารถรบัประทานไดทุ้กระดบัการศกึษา ตามรสชาตทิีพ่อใจ 
และในราคาทีส่ามารถยอมรบัไดต้ามความเหมาะสม จงึท าใหจ้ านวนครัง้ในการบรโิภคไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ จติชุดา นรเวทางค์กุล (2557) ศกึษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการบรโิภคชานมไข่มุกของผู้บรโิภควยัท างานในเขตวฒันา พบว่า ผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสูงสุด
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคชานมไขมุ่ก ดา้นจ านวนครัง้ ไม่แตกต่างกนั 

1.5 อาชพี ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์ดา้นค่าใชจ้่าย
โดยเฉลีย่ในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์(บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากราคาไอศกรมีการก าหนด             
ทีต่ายตวั ท าใหทุ้กอาชพีสามารถซือ้ไอศกรมีไดใ้นราคาเดยีวกนั ท าใหค้่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ไม่ต่างกนั ซึง่สอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัของ ศิรพิร พงศ์เวธสัชยั (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้า              
ในรา้นแมก็ซแ์วล ูของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้
สนิคา้ในแมก็แวลใูนดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ในแต่ละเดอืนไม่แตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์ดา้นจ านวนครัง้ในการ
บรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์(ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่ี
อาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน/รบัจา้ง มพีฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิน้ส ์ดา้นจ านวนครัง้โดยเฉลีย่
ในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์(ครัง้/เดอืน) มากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน/
รบัจา้ง อาจอยู่ในท าเล ทีต่ัง้ หรอืมคีวามสะดวกในการเขา้ถงึพืน้การทีข่ายไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้สม์ากกว่าท าให้
มีความถี่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ลกัษณ์นาราข์ พนัวราสนิ (2553) ศึกษาเรื่องเปรยีบเทียบ
ทศันคติและพฤติกรรมผูบ้รโิภค ไอศกรมีวอลล์และไอศกรมีเนสท์เล่ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภค ไอศกรมีวอลลแ์ละไอศกรมีเนสทเ์ล่ ในดา้นความถี่โดยเฉลีย่
ทีบ่รโิภคไอศกรมีแตกต่างกนั 

1.6 รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน ผูบ้รโิภคที่มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการบรโิภคไอศกรมี    
บาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์(บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 45,000 บาทขึน้ไปมคี่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยใน
การบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิ้นส์มากที่สุด เนื่องจากไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิ้นส์ เป็นสนิค้าที่มรีาคาสูงกว่า
ไอศกรมีอื่นในตลาดเดยีวกนั ฉะนัน้ผูท้ีม่รีาย 45,0000 บาท/เดอืน ขึน้ไป สามารถใชจ้่ายเพื่อการบรโิภคไอศกรมี
บาสกิ้น รอ็บบิ้นส ์ได้มากกว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่า ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ นวธดิา  
ไชยหมาน (2547) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อการลดน ้าหนัก ของผู้หญงิในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อการลดน ้าหนัก แตกต่างกนั ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อการลดน ้าหนกั   

ผู้บรโิภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิ้นส์ ด้าน
จ านวนครัง้ในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิน้ส ์(ครัง้/เดอืน) ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากผลติภณัฑ์ของบาสกิ้น             
รอ็บบิ้นส์มีหลากหลาย และสามารถให้ประสบการณ์ในการบริโภคไอศกรีมได้เหมือนกัน จึงท าให้เหมาะกับ
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่างกนัสามารถรบัประทานไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้สไ์ดต่้อเดอืนไม่ต่างกนั ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ จริฎัฐ ์วงศพ์ศิาล (2556) ศกึษาเรื่อง เครื่องมอืสือ่สารทางการตลาดแบบ
บรูณาการของผลติภณัฑน์มถัว่เหลอืงทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
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พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มถัว่เหลอืง  ในดา้นความถี่ใน 
การบรโิภคไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา ด้านการ 
ประชาสมัพนัธ์ ด้านการส่งเสรมิการขาย ด้านการขายโดยพนักงาน และด้านการตลาดทางตรงมคีวามสมัพนัธ์             
กบัพฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

2.1 ด้านการโฆษณาโดยรวม ไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคไอศกรีมบาสกิ้น รอ็บบิ้นส ์     
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์(บาท/ครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
เน่ืองจากบาสกิน้ รอ็บบิน้สม์กีารใชส้ื่อโฆษณาในระยะเวลาสัน้ๆ และขาดความต่อเนื่องจงึท าผูบ้รโิภคไม่ถูกชกัจูง
หรอืโน้มน้าวให้มพีฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส์ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของเวลลเ์บอร์
เนท และมอแรตี้ (Well. Burnett; & Moriarty. 2006: 6) ได้กล่าวไวว้่าการโฆษณาส่วนใหญ่จะพยายามเชญิชวน
หรอืโน้มน้าวจติใจผูบ้รโิภคเพื่อใหก้ระท าบางสิง่บางอย่างแมว้า่บางครัง้อาจจะมเีพยีงเพื่อใหผู้บ้รโิภครูจ้กัผลติภณัฑ์
หรอืรูจ้กับรษิทัเท่านัน้ 

ดา้นการโฆษณาโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์ดา้นจ านวน
ครัง้ในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์(ครัง้/เดอืน) ในระดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากรา้นไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์มกีารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดา้นการโฆษณา
ไม่ว่าจะเป็น การโฆษณาทางนิตยสาร เช่น Cleo, Seventeen การโฆษณาในทีวีบนรถไฟฟ้า/ชานชลา หรือ              
ตู้แครอท หรอืการโฆษณาในสื่อออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต์ และ เฟสบุค จะท าให้ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูห้รอืเหน็แบรนด์
ไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์ซึง่สามารถกระตุ้นพฤตกิรรมการบริโภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้สไ์ด ้ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ อานันทกา ศกัดิว์รวชิญ์ (2558) ศกึษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรทีม่คีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9 ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า  การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการโฆษณามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
สนิคา้และบรกิาร ณ ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นจ านวน
ครัง้ต่อเดอืนในการเขา้มาใชบ้รกิาร 

2.2 การประชาสมัพันธ์โดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคไอศกรีมบาสกิ้น ร็อบบิ้นส์        
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์(บาท/ครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั และ ดา้นจ านวนครัง้ในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์
(ครัง้/เดอืน) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจาก  
การแจ้งข่าวสารและรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บ่อยๆ มีการน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ                 
ในหนังสอืพิมพ์ และนิตยสาร มีการแจ้งข่าวสารโปรโมชัน่ต่างๆ อย่างรวดเร็วผ่านสื่อออนไลน์เช่น ในเฟสบุค 
อนิสตาแกรม และ แอพพลเิคชัน่ไลน์ จดักจิกรรมพเิศษ ร่วมกบัสถานีวทิยุ เพื่อใหเ้ป็นทีส่นใจกบักลุ่มเป้าหมาย ท า
ใหผู้บ้รโิภครูจ้กัผลติภณัฑแ์ละมคีวามเชื่อถอืท าใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่
ในการบรโิภคไอศกรมี ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สภุาวรรณ ชยัทววีุฒกิุล (2555) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการซือ้
สนิคา้และบรกิารออนไลน์แบบรวมกลุ่มกนัซือ้บนเวบ็ไซต ์Ensogo ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยั
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการประชาสมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร
ออนไลน์บนเวบ็ไซต ์Ensogo  

2.3 การส่งเสรมิการขายโดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิน้ส ์
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์(บาท/ครัง้) เน่ืองจากการสง่เสรมิการขายสว่นใหญ่ 
เป็นการลดราคาสนิค้าจึงท าให้ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของผู้บรโิภคไม่ได้เพิ่มมากขึน้โดยผู้บริโภคจะได้รบัปรมิาณ
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ไอศกรมี ทีม่ากขึน้ในการจ่ายเท่าเดมิ ซึง่สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ ระพพีร แพร่ไชยกูล (2550) ศกึษาเรื่อง ปัจจยั
ที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์นมถัว่หลอืง ยูเอชท ีดชัมลิล์ “ดน่ีา’ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าการสง่เสรมิการขายไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มถัว่เหลอืง ดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ 

การส่งเสริมการขายโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมบาสกิ้น ร็อบบิ้นส ์               
ดา้นจ านวนครัง้ในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์(ครัง้/เดอืน) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากการสง่เสรมิการขายท าใหผู้บ้รโิภคมองว่าคุม้ค่าต่อค่าใชจ้่าย
มากขึ้น จึงเกิดการชักชวน บอกต่อ หรือสามารถผู้บริโภคได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรชัย              
ฉัตรเจริญมงคล (2546) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารทางการตลาด (IMC) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การส่งเสริมการขายมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสบู่เหลว            
ดา้นจ านวนขวดทีซ่ือ้ต่อครัง้   

2.4 การขายโดยพนักงานโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิ้นส ์
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์(บาท/ครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์เป็นไอศกรมีทีม่รีาคา
แพงท าใหผู้บ้รโิภคคาดหวงัทัง้คุณภาพและบรกิารทีด่ตีามไปดว้ย และถา้พนกังานบรกิารด ีผูบ้รโิภคกจ็ะมาบรโิภค
บ่อยมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั จนัทรจ์ริา กลิน่มาล ี(2554) ศกึษาเรื่อง เครื่องมอืสือ่สารการตลาดทีม่ผีลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเนื้อสตัว์แช่เย็นจากไฮเปอร์มาร์เก็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหาคร  พบว่า พนักงาน
ให้บรกิาร/ช่วยขาย มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเนื้อสตัว์แช่เย็นจากไฮเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเทพมหานครในด้าน 
จ านวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้ 

การขายโดยพนักงานโดยรวม ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิ้นส ์       
ดา้นจ านวนครัง้ในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์(ครัง้/เดอืน) เน่ืองจากไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้สเ์ป็นสนิคา้
ราคาแพง ท าใหก้ารขายโดยใชพ้นักงานถงึแม้ว่าพนักงานจะมคีวามรูใ้นการให้ขอ้มูลแนะน าสนิคา้และโปรโมชัน่ 
รวมถงึการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ไม่เพยีงพอต่อการกระตุ้นพฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์
ด้านจ านวนครัง้ในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิ้น รอ็บบิ้นส์ (ครัง้/เดือน) ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ อานันทกา 
ศกัดิว์รวชิญ์ (2558) ศึกษาเกี่ยวกบั การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
สนิค้าและบรกิาร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรลั แกรนด์ พระราม 9 ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การ
สือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการขายโดยพนกังาน ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร 
ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 2.5 การตลาดทางตรงโดยรวม มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมบาสกิ้น ร็อบบิ้นส ์         
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้  รอ็บบิน้ส ์(บาท/ครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
โดยมีความสมัพันธ์ในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และ ด้านจ านวนครั ้งในการบรโิภคไอศกรีม          
บาสกิ้น รอ็บบิ้นส ์(ครัง้/เดอืน) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าในทศิทาง
เดยีวกนั เน่ืองจากการท าการตลาดทางตรงไม่ไดท้ าเฉพาะอ๊อฟไลน์ แต่ยงัท าบนสือ่ออนไลน์ ผ่าน Line Account / 
Line Add ซึ่งมกัจะมรีูปแบบการน าเสนอที่แปลกใหม่ท าให้ผู้บรโิภคเกดิความสนใจกบัขอ้ความการสื่อสาร หรอื
รูปภาพที่ได้รบั ท าให้เกิดการบอกต่อ ส่งต่อ รวมถึงมีพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมบาสกิ้น ร็อบบิ้นส์ ด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์(บาท/ครัง้) มากขึ้นดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
นานา ตริไพบลูย ์(2559) ศกึษาเรื่อง การสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บริการร้านกาแฟและขนมหวาน ร้าน Afer you พบว่า การเพิ่มการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ               
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ด้านการตลาดทางตรง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟและขนมหวาน ร้าน Afer you                
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ขนมและเครื่องดื่มต่อครัง้ และดา้นจ านวนครัง้โดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืน 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 จากการศกึษาเรื่อง การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. ด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
 ผูบ้รหิารควรให้ความส าคญักบัผู้บรโิภคที่มอีายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั มรีะดบั
การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี ซึง่ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน/ รบัจา้ง และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,000 
บาทขึน้ เน่ืองจากมพีฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการบรโิภค และดา้น
จ านวนครัง้โดยเฉลีย่ในการบรโิภคมากทีสุ่ด ดงันัน้จงึควรมกีารวางกลยุทธก์ารสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ 
โดยใหค้วามส าคญักบัผูบ้รโิภคกลุ่มนี้เป็นหลกัอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิในการสรา้งยอดขายต่อไป  

2. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  
  ด้านการตลาดทางตรง ฝ่ายสื่อสารการตลาดควรวางแผนเรื่องการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการท า
การตลาดทางตรง เพื่อใชใ้นการจดัเกบ็ขอ้มูลของลูกคา้เพื่อรกัษาความสมัพนัธก์บัลูกคา้ลูกคา้ปัจจุบนัและการหา
ลกูคา้เพิม่ในอนาคต เช่น การสง่ SMS ใหแ้ก่ลูกคา้ การสง่ขอ้มลูผ่าน Line@ รวมทัง้สื่อสารทางตรงโดยการยื่นสื่อ
ใบปลวิใหแ้ก่ลกูคา้  

ด้านการประชาสมัพันธ์ ฝ่ายประชาสมัพันธ์ควรให้ความส าคญักับการเพิ่มงบประมาณในการใช้สื่อ
ประชาสมัพนัธใ์ห้มคีวามถี่ และเพิม่ช่องทางใหม่ๆเพื่อท าการประชาสมัพนัธไ์อศกรมีบาสกิน้  รอ็บบิน้ส ์มากขึน้ 
เช่น การเพิม่ความถี่ในการน าเสนอขอ้มลูผลติภณัฑใ์หม่ๆในหนังสอืพมิพแ์ละ นิตยสาร การจดักจิกรรมพเิศษร่วม
สนุกกบัสถานีวทิยุ เพื่อใหเ้ป็นทีส่นใจของกลุ่มเป้าหมาย รวมถงึการแจง้ข่าวสารโปรโมชัน่ต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ 
ทัง้ในเฟสบุค อนิสตาแกรม และ แอพพลเิคชัน่ไลน์  
 ดา้นการสง่เสรมิการขาย ผูบ้รหิารและฝ่ายการตลาดควรวางแผนการสง่เสรมิการขายใหเ้หมาะสมโดยการ 
ใหส้ทิธพิเิศษเป็นสว่นลด เช่น ลด 50% การใหส้ทิธพิเิศษเป็นของแถม เช่น ซือ้ 1 แถม 1 หรอื มสี่วนลดเป็นคปูอง
แทนเงนิสด 100 บาทเมื่อซือ้ไอศกรมีเคก้ 
 การขายโดยพนักงาน ฝ่ายพฒันาทรพัยากรบุคคลควรเลอืก พนักงานมบีุคลกิภาพดมีคีวามรู้ในการให้
ขอ้มูลแนะน าสนิคา้และโปรโมชัน่ได้ รวมทัง้เป็นพนักงานทีม่ไีหวพรบิแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกดิขอ้ผดิพลาด
ได้ เพื่อสร้างความประทับใจและสร้างทศัติที่ดีแก่ผู้บรโิภค เนื่องจากการขายโดยพนักงานมีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์ในดา้นค่าใชจ้่าย 
 การโฆษณา ผู้บริหารควรปรับปรุงการท าการสื่อสารการตลาดบูรณาการ ด้านการใช้สื่อโฆษณา               
ให้มากขึ้น ให้มีการโฆษณาที่ถี่ข ึ้น อย่างต่อเนื่อง เช่น การลงโฆษณาทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ รวมทัง้สื่อ            
นอกบา้น เช่น ป้ายบลิบอรด์ เป็นตน้ เพื่อเพิม่ความรูจ้กัของไอศกรมีบาสกิน้ รอ็บบิ้นส ์ความน่าเชื่อถอืใหแ้ก่ลูกคา้
กลุ่มเป้าหมาย และลูกค้าทัว่ไปในวงกวา้ง อนัจะเป็นประโยชน์ในการขยายฐานลูกค้าให้มมีากขึน้และการขยาย
สาขาต่อไปในอนาคต เช่น เป็นตน้ เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคนึกถงึ และดงึใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารบ่อยมากขึน้  
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กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของผู้มีพระคุณหลายท่าน กราบขอบพระคุณ                

อาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ ที่กรุณาสละเวลาอนัมคี่าในการให้ความรู ้ 
ขอ้แนะน าตลอดจนขอ้คดิเหน็ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ใหส้ าเรจ็ลุล่วง 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์  กุลสิร ์และ อาจารย ์ดร.รสติา สงัขบ์ุญนาค ทีใ่ห้
ความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม  และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์ 
ซึ่งได้สละเวลาอนัมคี่าในการให้ขอ้เสนอแนะ และชี้ขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่องานวจิยันี้ ขอกราบ
ขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่านในโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้อนัท า
ใหผู้ว้จิยัมคีวามรูอ้นัเป็นพืน้ฐานส าคญั ในการน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการท างานวจิยั ไดอ้ย่างส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
 ขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และเจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทุกท่านทีใ่ห้
ความช่วยเหลอื ใหค้ าแนะน าทีด่ตีลอดมา 

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และครอบครวัของผู้วจิยั ที่ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสรมิ              
ในทุกๆ สิง่พร้อมให้ก าลงัใจมาโดยตลอด และขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกท่าน ที่ให้ก าลงัใจและคอยช่วยเหลือกัน              
เสมอมา รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่สละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และ
ขอขอบคุณผูม้สีว่นช่วยเหลอืทุกท่านทีผู่เ้ขยีนมไิดเ้อ่ยถงึมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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