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บทคดัยอ่ 
งานวจิยัเรือ่งน้ีมุง่ทีจ่ะศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้

ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่มของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร  โดยท าการศกึษากลุ่มตวัอยา่งที่
เคยซือ้ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่มจ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยท าการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติิ
เชงิพรรณนาแลว้น าเสนอขอ้มลูในรปูของตารางแจกแจงความถีแ่ละทดสอบสมมตฐิานดว้ยการ
ทดสอบไคสแควร ์   

ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายตุ ่ากว่า 20 ปี สถานภาพ
โสด ไมม่บีุตร -ธดิาม ีการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพีนกัเรยีน /นกัศกึษา มรีายไดต่้อเดอืน
ระหว่าง  15,001-20,000 บาท  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นิยมซือ้ ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่ม
จ านวน 6-10 ครัง้ โดยนิยมซือ้จากรา้นสะดวกซือ้มนิิมารท์มากทีสุ่ด กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซือ้
ยีห่อ้โฟรโ์มสต ์รสชาตทิีน่ิยมซือ้มากทีสุ่ดคอืรสจดื มพีฤตกิรรมการซือ้แบบซือ้ซ ้ายีห่อ้เดมิตลอด 
และซือ้ ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่ม ต ่ากว่า 100 บาทต่อครัง้  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัดา้นยีห่อ้หรอืชื่อเสยีงของบรษิทั และมขีองแถม/ส่วนลดม ี โดยแหล่งขอ้มลูทีส่ าคญั
ทีสุ่ดทีท่ าใหรู้จ้กั ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่ม คอืโทรทศัน์ /วทิย ุ และแหล่งขอ้มลูส าคญัทีสุ่ดที่
กลุ่มตวัอยา่งใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการซือ้ ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่ม คอืคนในครอบครวั /
พีน้่อง/เพื่อน 
 จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปจัจยัทางดา้นอาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัความถีโ่ดย
เฉลีย่ของการซือ้ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่มในรอบ 1 เดอืน  และพบว่าปจัจยัทางดา้น
สถานภาพ  จ านวนบุตร-ธดิา  และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่มดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่มโดยเฉลีย่ต่อครัง้   
นอกจากนี้ปจัจยัทางการตลาดทางดา้นคุณภาพเหมาะสมกบัราคา   มรีปูลกัษณ์และบรรจภุณัฑท์ี่
ด ี มขีองแถม/ส่วนลด  มรีสชาตแิละขนาดของสนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มาก มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่มดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่ม
โดยเฉลีย่ต่อครัง้   

 
ค าส าคญั  : นมโคสดพรอ้มดื่ม  พฤตกิรรมผูบ้รโิภค  ส่วนผสมทางการตลาด   



 

 

 
1 บทน า 
    นมโคสดพรอ้มดื่มจดัไดว้่าเป็นแหล่งของ
สารอาหารตามธรรมชาตทิีม่คีุณค่าส าหรบัคนทุก
วยัเพราะมคีุณค่าทางโภชนาการสงูและมี
ประโยชน์ต่อรา่งกาย นอกจากนี้นมโคพรอ้มดื่มยงั
เหมาะส าหรบัหญงิตัง้ครรภเ์พราะมแีคลเซยีมสงู 
ซึง่จะช่วยเสรมิสรา้งกระดกูทัง้มารดาและทารกใน
ครรภ ์ดงันัน้ผูบ้รโิภคสามารถใชน้มโคสดพรอ้มดื่ม
เป็นเครือ่งดื่มประจ าวนั, รองทอ้งยามหวิ หรอื
น าไปใชป้ระกอบอาหารอื่นไดเ้ช่น ขนมเคก้ ขนม
ปงั ชอ็กโกแลต เป็นตน้ 

ในปจัจบุนัผูบ้รโิภคชาวไทยทัง้เดก็และผูใ้หญ่
ไดใ้หค้วามส าคญักบัการดื่มนมโคสดพรอ้มดื่มกนั
มากขึน้  ส่งผลใหม้ลูค่าตลาดของนมโคสดพรอ้ม
ดื่มในประเทศไทยมปีระมาณ 40,000 ลา้นบาทต่อ
ปี จากสภาพการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมนมโคสด
พรอ้มดื่มในประเทศไทยทีม่กีารแขง่ขนัสงูท าให้
ผูผ้ลติแต่ละรายตอ้งด าเนินกลยทุธต่์างๆ อยา่ง
เขม้ขน้เพื่อช่วงชงิการเป็นผูน้ าในตลาดนี้  ดว้ย
เหตุนี้จงึมปีระเดน็ทีค่วรศกึษาวเิคราะห์ “ปจัจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑน์มโคสด
พรอ้มดื่มของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร” 
การศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤตกิรรม
ของผูบ้รโิภคและปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผูบ้รโิภคใน
การพจิารณาตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้ม
ดื่ม  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู โดยสุ่มตวัอยา่งจากผูท้ีม่าซือ้
ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่มในกรงุเทพมหานคร 
จ านวน 400 ตวัอยา่ง และไดน้ าขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
แบบสอบถามมาท าการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้
ค่าสถติไิดแ้ก่  รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่  ความถี ่ และไคส
แควร ์ณ ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ในการ

ทดสอบความสมัพนัธข์องตวัแปรเพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคท์ีผู่ว้จิยัไดก้ าหนดไว ้

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
    1 เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ ผลติภณัฑน์มโค
สดพรอ้มดื่มของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร 
    2 เพื่อศกึษาถงึปจัจยัทางการตลาดทีม่อีทิธพิล
ต่อผูบ้รโิภคในการพจิารณาตดัสนิใจเลอืกซือ้
ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่ม 
    3 เพื่อทราบแนวทางในการปรบัปรงุส่วน
ประสมทางการตลาดของธุรกจิผลตินมโคสดพรอ้ม
ดื่มใหต้อบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคให้
มากทีสุ่ด 
 
ค าถามการวิจยั   
    1. ปจัจยัทางดา้นลกัษณะส่วนบุคคลใดบา้งทีม่ ี
ผลในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่ม
ของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร 
    2. ปจัจยัทางดา้นการตลาดใดบา้งทีม่ผีล ต่อ
การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่ม ของ
ผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร 
    3. ปจัจยัทางดา้นบุคคลอา้งองิในการซือ้น่าจะมี
ผลเชงิบวกต่อพฤตกิรรมการซือ้ ผลติภณัฑน์มโค
สดพรอ้มดื่มของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

     1. ลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคใน
กรงุเทพมหานครน่าจะมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้
ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่ม 
    2. สิง่กระตุน้ทางการตลาดน่าจะมผีลเชงิบวก
ต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่ม 
    3. บุคคลอา้งองิในการซือ้น่าจะมผีลเชงิบวกต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่ม 



 

 

 
ขอบเขตการวิจยั 
    1. ศกึษาประชากรทีไ่ปจบัจา่ยซือ้ผลติภณัฑ์
นมโคสดพรอ้มดื่มรวมทัง้หมด 400 ตวัอยา่งใน
กรงุเทพมหานคร 
    2. ระยะเวลาทีใ่ชศ้กึษาโดยจะท าการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูจากผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ ผลติภณัฑน์มโค
สดพรอ้มดื่ม ในกรงุเทพมหานครตัง้แต่เดอืน 
มถุินายน 2559 ถงึเดอืน พฤษภาคม 2560 

 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

  เบญจมาภรณ์ สุวรรณพฒัน์ (2552)  ศกึษา
เรือ่งทศันคตขิองผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืงพะเยาต่อ
ผลติภณัฑน์มพรอ้มดื่มทีม่กีารกล่าวอา้งทาง
โภชนาการ ผลการวจิยัพบว่าผูต้อบแบบ สอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายรุะหว่าง  
20-30 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี รบัราชการ 
และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนไมเ่กนิ 10,000 บาท 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามรู้ ความ
เขา้ใจเกีย่วกบัผลติภณัฑน์มพรอ้มดื่มทีม่กีารกล่าว
อา้งทางโภชนาการในระดบัมาก โดยทราบว่า
ผลติภณัฑป์ระเภทนี้ตอ้งมกีารแสดงฉลาก
โภชนาการ  ดา้นความคดิเหน็กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เหน็ดว้ยว่าฉลากโภชนาการมคีวามส าคญัใน
การใหข้อ้มลูดา้นปรมิาณสารอาหารและช่วยใน
การตดัสนิใจซือ้ แต่ตราสนิคา้ของผลติภณัฑ์
เหล่านี้มใีหเ้ลอืกน้อย  ราคาสงูกว่าผลติภณัฑน์ม
ทัว่ไป  และหน่วยงานของรฐัยงัใหค้วามรูไ้ม่
เพยีงพอเกีย่วกบัการกล่าวอา้งทางโภชนาการ  
ดา้นพฤตกิรรมการบรโิภคพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อ่านฉลากโภชนาการเป็น
บางครัง้  เมือ่อ่านแลว้รูเ้ร ือ่งและเขา้ใจบา้ง
เลก็น้อย  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อ่านขอ้มลู
เกีย่วกบัพลงังานทัง้หมด ปรมิาณแคลเซยีม 

น ้าตาล ไขมนั และโคเลสเตอรอล และไดใ้ชข้อ้มลู
เหล่านี้ในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑน์มชนิดนัน้ๆ  
เหตุผลสาคญัทีบ่รโิภคคอืใหแ้รธ่าตุสาคญัที่
รา่งกายตอ้งการ  นิยมซือ้จากรา้นสะดวกซือ้ 24 
ชัว่โมง  และสื่อโทรทศัน์มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้
มากทีสุ่ด  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาคญักบั
ปจัจยัส่วนประสมการตลาดในระดบัมากทุกปจัจยั  
โดยเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย คอื ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา และ
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ตามล าดบั และคาดว่า
ผลติภณัฑน์ี้จะไดร้บัความนิยมมากขึน้ 
    รวพิมิพ ์ฉวสีุข, อยทุธ ์องัศุธรวไิล และ ณฐัชา 
เพชรดากูล (2553) ศกึษาเรือ่ง พฤตกิรรมและ
ทศันคตใินการบรโิภคผลติภณัฑน์มแคลเซยีมสงู
ของบุรษุในเขตกรงุเทพมหานคร  ผลการศกึษา  
พบว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มอีายรุะหว่าง 18 – 25 ปี  
โสด  การศกึษาปรญิญาตร ี เป็นพนกังานบรษิทั  
มรีายไดต่้อเดอืน 20,000 บาทขึน้ไป  ทราบถงึ
ประโยชน์ในการดื่มนมแคลเซยีมสงู  ตดัสนิใจซือ้
ดว้ยตนเอง  เพื่อบรโิภคเอง  มคีวามถีใ่นการซือ้
สนิคา้มากกว่า 1 ครัง้ ต่อสปัดาห ์ ใชเ้งนิตัง้แต่ 
100 บาทขึน้ไปต่อการซือ้ 1 ครัง้  และซือ้ทีร่า้น
สะดวกซือ้มากทีสุ่ด  ปจัจยัทางการตลาดทีม่ ี
อทิธพิลต่อการซือ้นมแคลเซยีมสงูมากทีสุ่ดคอื  
คุณภาพ  ความปลอดภยั  ประโยชน์ทีไ่ด ้ และ
ความสดใหมข่องผลติภณัฑ ์ รองลงมาคอืฉลาก
โดยเฉพาะวนั เดอืน ปีทีผ่ลติ  การปรบัปรงุกลิน่
รสของผลติภณัฑ ์และเสรมิวติามนิรวมถงึการออก
ผลติภณัฑท์ีม่ไีขมนัต ่า  ผลการศกึษาดา้นทศันคติ
ต่อสนิคา้พบว่า ผูบ้รโิภคเหน็ดว้ยกบัทศันคตดิา้น
ประโยชน์ของสนิคา้มากทีสุ่ดโดยเฉพาะเรือ่งการ
ดื่มนมแคลเซยีมสงูอยา่งสม ่าเสมอจะท าใหร้า่งกาย
แขง็แรงและมสีุขภาพด ีรองลงมาคอืทศันคตดิา้น
ความเชื่อมัน่และราคาของสนิคา้โดยเฉพาะเรือ่ง



 

 

การบรโิภคนมแคลเซยีมสงูจะไดป้ระโยชน์สงูกว่า
นมปกตทิัว่ไปและความเชื่อมัน่ในคุณภาพทีด่ขีอง
ผลติภณัฑน์มแคลเซยีมสงูทีข่ายในปจัจบุนั 
ผลการวจิยัยงัสามารถจดักลุ่มผูบ้รโิภคไดเ้ป็น 3 
กลุ่มคอื กลุ่มผูบ้รโิภคพถิพีถินั  กลุ่มผูร้กัสุขภาพ  
และกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่แีรงกระตุน้น้อกลุ่มเป้าหมาย
แรกในการท าการตลาดไดแ้ก่ กลุ่มผูซ้ือ้พถิพีถินั 
ซึง่มคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งใส่ใจปจัจยัทาง
การตลาดทีส่ าคญัตามทีผู่บ้รโิภคต้องการ และตอ้ง
แกไ้ขทศันคตใินแงล่บต่อสนิคา้และการใส่ใจต่อ
สุขภาพของผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ใหถู้กตอ้ง  รองลงมา
คอืกลุ่มผูร้กัสุขภาพควรท าการวจิยัเพื่อหาสาเหตุ
ทีผู่บ้รโิภคซึง่มทีศันคตทิีด่ต่ีอสนิคา้และสุขภาพ 
และพฤตกิรรมการซือ้เฉพาะกลุ่มทีส่่งผลใหบ้รโิภค
ผลติภณัฑใ์นปรมิาณน้อย ส่วนกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่ ี
แรงกระตุน้น้อย ควรเน้นการประชาสมัพนัธใ์ห้
เขา้ใจถงึประโยชน์และความจ าเป็นของสนิคา้
มากกว่าท าการตลาดในปจัจยัทางการตลาดอื่นๆ 
และปรบัแกท้ศันคตเิชงิลบต่อสนิคา้และสุขภาพให้
ถูกตอ้ง 
    บดนิ สุนิภาษา, เบญญาภทัร พรมปญัญา และ
เนาวคุณ เลอเลศิวณชิย ์(2554) ศกึษาเรือ่ง การ
ยอมรบัผลติภณัฑน์มพรอ้มดื่มออแกนิกสข์อง
ผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรงุเทพมหานคร และ
ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการยอมรบัผลติภณัฑ์
นมพรอ้มดื่มออแกนิกสข์องผูบ้รโิภควยัท างานใน
เขตกรงุเทพมหานคร  ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยั
ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการยอมรบัผลติภณัฑน์ม
พรอ้มดื่มออแกนิกส ์ไดแ้ก่ ระดบัความสนใจใน
การดแูลสุขภาพ และกจิกรรมทีผู่ต้อแบบสอบถาม   
สนใจเกีย่วกบักจิกรรมการดแูลสุขภาพ ซึง่ระดบั
ความสนใจดแูลสุขภาพและเหตุผลทีเ่ลอืกทาน
ผลติภณัฑน์มพรอ้มดื่ม มคีวามสมัพนัธก์บัการ
ยอมรบันมพรอ้มดื่มออแกนิกสใ์นทศิทางเดยีวกนั 

และสถานทีเ่ลอืกซือ้ผลติภณัฑน์มพรอ้มดื่มมี
ความสมัพนัธก์บัการยอมรบันมพรอ้มดื่มออแก-
นิกสใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม ในดา้นรปูแบบการ
ด าเนินชวีติดา้นกจิกรรมนัน้ ผูบ้รโิภคทีย่อมรบันม
พรอ้มดื่มออแกนิกสจ์ะเป็นผูท้ีม่คีวามสนใจดแูล
สุขภาพ มกีารท ากจิกรรมทีด่แูลสุขภาพ และ
เหตุผลในการเลอืกดื่มนมพรอ้มดื่มเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการดา้นประโยชน์ต่าง ๆ ดงันัน้ผล
การศกึษาจงึสรปุไดว้่ากลุ่มเป้าหมายขอนมพรอ้ม
ดื่มออแกนิกสง์เป็นผูท้ีด่แูลสุขภาพ และกจิการ
ควรเลอืกจ าหน่ายสนิคา้ในรา้นคา้ทีเ่หมาะสม 
    สราญรตัน์ ไพทกัษ์ศร ี(2556) ศกึษาเรือ่ง การ
บรโิภคน ้านมควายพนัธุม์รูา่หข์องผูบ้รโิภคในเขต
กรงุเทพมหานคร การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์
เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคในเขต
กรงุเทพมหานคร พฤตกิรรมการบรโิภคนมควาย
พนัธุม์รูา่หข์องผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร  
ความรูแ้ละทศันคตกิารบรโิภคน ้านมควายพนัธุม์ู
รา่หข์องผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร  ความ
คดิเหน็การบรโิภคน ้านมควายพนัธุม์รูา่หข์อง
ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร  และปญัหาและ
ขอ้เสนอแนะในการบรโิภคน ้านมควายพนัธุม์รูา่ห์  
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอืผูท้ีบ่รโิภคน ้านม
ควายจ านวน 303 คน ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบ
พบโดยบงัเอญิ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอื
ในการวจิยั สถติทิีใ่ชค้อื ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ผลการวจิยัพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่รอ้ยละ 60.7 เป็นเพศชาย  อายุ
เฉลีย่ 31.61 ปี  เป็นนกัศกึษา จบการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีรายไดต่้อเดอืนเฉลีย่ 34,928.71 บาท  
มผีูบ้รโิภคนมควายในครอบครวัเฉลีย่ 1.70 คน  
อายผุูบ้รโิภคในครวัเรอืนเฉลีย่ 30.22 ปี  
พฤตกิรรมการบรโิภคน้านมควายพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมคีวามถีใ่นการบรโิภคสงูสุด เฉลีย่ 5.18 



 

 

วนัต่อสปัดาห ์ จ านวนครัง้ทีบ่รโิภคเฉลีย่ 1.11 
ครัง้/วนั  รอ้ยละ 56.8 ดื่มช่วงเชา้  รอ้ยละ 66.3 มี
การบรโิภคน้านมควายสม ่าเสมอเท่ากนัทุกวนั   
รอ้ยละ 72.9 ไดแ้หล่งขอ้มลูเกีย่วกบันมควาย
พนัธุม์รูา่หจ์ากเพื่อน  รอ้ยละ 80.9 เลอืกบรโิภค
นมควายพนัธุม์รูา่หเ์พื่อสุขภาพ  รอ้ยละ 60.4 
บุคคล หรอืแหล่งทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้
นมควายพนัธุม์รูา่ห์ คอื ตวัเอง ค่าใชจ้า่ยในการ
บรโิภคเฉลีย่ต่อคน 277.26 บาทต่อคนต่อสปัดาห ์ 
ค่าใชจ้า่ยในครอบครวัเฉลีย่ 1,503.10 บาทต่อ
เดอืน  ความรูส้กึหลงัจากทีไ่ดด้ื่มนมควายพนัธุ์ 
มรูา่ห์ คอื ดื่มแลว้สุขภาพดขีึน้  ส่วนใหญ่รอ้ยละ 
89.2 ซือ้ผลติภณัฑน์มควายจากรา้นมรูา่หเ์ฮา้ส์  
รอ้ยละ 55.4 เหน็ว่าความสะดวกในการเดนิทาง
มาซือ้อยูใ่นระดบัปานกลาง  กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ รอ้ยละ 57.1 มคีวามรูเ้กีย่วกบัการบรโิภคนม
สดประเภทต่าง ๆ อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  มี
ทศันคตต่ิอการบรโิภคนมควายอยูใ่นระดับมาก
ทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ 4.46 ส าหรบัความคดิเหน็ต่อการ
บรโิภคนมควายพนัธุม์รูา่หท์ีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั
พบว่า มคีวามคดิเหน็มากทีสุ่ดในดา้นผลติภณัฑ์ 
(ค่าเฉลีย่ 4.33) ดา้นราคา (ค่าเฉลีย่ 4.29) ดา้น
การส่งเสรมิการขาย (ค่าเฉลีย่ 3.97) และดา้น
ช่องทางการจดัจาหน่าย (ค่าเฉลีย่ 3.86) ส่วน
ปญัหาในการบรโิภคน ้านมควายพนัธุม์รูา่ห์ พบว่า 
ดา้นน ้านม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รอ้ยละ 88.5 
ประสบปญัหาในเรือ่ง มอีายใุนการเกบ็ไดไ้มน่าน  
ดา้นราคา มปีญัหาจากราคาค่อนขา้งสงูกว่านม
ชนิดอื่น  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ประสบ
ปญัหารา้นคา้จ าหน่ายมน้ีอยและไมม่กีารขายใน
ซุปเปอรม์าเกต็  ดา้นการส่งเสรมิการขาย ประสบ
ปญัหา ไมม่กีารกระจายสนิคา้ทางช่องทางการ
ขายตามหา้งรา้นมนิิมารท์ทัว่ๆไป  กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่  

รอ้ยละ 89.2 เสนอว่า ควรประชาสมัพนัธ์ ในเรือ่ง
ของคุณประโยชน์ของน ้านมควายที่มผีลต่อ
สุขภาพ  
 
รปูแบบการวิจยั 
    การศกึษาในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ 
(Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaire) จ านวน 400 ชุด เป็นเครือ่งมอื
ในการรวบรวมขอ้มลู  และใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปูในการวเิคราะหข์อ้มลูทาง
สถติเิพื่อหาค่าของตารางแจกแจ งความถี่ รอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ และทดสอบสมมตฐิานดว้ยการทดสอบ
ไคสแควร ์(Chi Square) 
 
ผลการวิจยั 
    1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 
61.5) อยูใ่นช่วงอายตุ ่ากว่า 20 ปี (รอ้ยละ 27)  
สถานภาพโสด (รอ้ยละ 51.75)  ไมม่บีุตร-ธดิาม ี
(รอ้ยละ 56.50)  การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ย
ละ 37.25) อาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา (รอ้ยละ 
26.5)  มรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 15,001-20,000 
บาท  (รอ้ยละ 28.75)   
    2. โดยเฉลีย่ใน 1 เดอืนกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
นิยมซือ้ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่มจ านวน 6-10 
ครัง้ (รอ้ยละ 40)  โดยนิยมซื้อจากรา้นสะดวกซือ้
มนิิมารท์มากทีสุ่ด (รอ้ยละ33.29)  กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ซือ้ยีห่อ้โฟรโ์มสต ์(รอ้ยละ 28.46)  ซือ้
ซ ้ายีห่อ้เดมิตลอด  (รอ้ยละ 46.75)  รสชาตทิีน่ิยม
ซือ้มากทีสุ่ดคอืรสจดื  (รอ้ยละ 25.28)  และซือ้
ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่มต ่ากว่า 100 บาทต่อ
ครัง้ (รอ้ยละ 36) 
    3. ในส่วนของปจัจยัทางการตลาดทีม่อีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่ม
ของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร ผลการศกึษา



 

 

พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัดา้น
ยีห่อ้หรอืชื่อเสยีงของบรษิทั (รอ้ยละ 29.70)  
รองลงมาไดแ้ก่มขีองแถม/ส่วนลดและคุณภาพ
เหมาะสมกบัราคาสนิคา้  โดยแหล่งขอ้มลูทีส่ าคญั
ทีสุ่ดทีท่ าใหรู้จ้กัผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่มคอื
โทรทศัน์/วทิย ุ(รอ้ยละ 37.59)  รองลงมาไดแ้ก่สื่อ
สิง่พมิพ ์และแผ่นพบัของหา้ง แหล่งขอ้มลูส าคญั
ทีสุ่ดทีก่ลุ่มตวัอยา่งใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการ
ซือ้ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่มคอืคนใน
ครอบครวั/พีน้่อง/เพื่อน (รอ้ยละ 33.18)  
รองลงมาไดแ้ก่โฆษณาทางโทรทศัน์/วทิย ุและ
โฆษณาแผ่นพบัของหา้ง  
    4. จากการทดสอบสมมตฐิานเพื่อหาความ  
สมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัพฤตกิรรมการ
ซือ้ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่มโดยใชส้ถติิ
ทดสอบไคสแควว์เิคราะหท์ดสอบความเป็นอสิระ 
ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 สามารถสรปุผลการศกึษา
ไดว้่า ปจัจยัส่วนบุคคลทางดา้น เพศ อาย ุ
สถานภาพ จ านวนบุตร-ธดิา ระดบัการศกึษา และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนไมม่คีวามสมัพนัธก์บัความถี่
โดยเฉลีย่ของการซือ้ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่ม
ในรอบ 1 เดอืน ส่วนปจัจยัทางดา้นอาชพีมี
ความสมัพนัธก์บัความถีโ่ดยเฉลีย่ของการซือ้
ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่มในรอบ 1 เดอืน 
    ปจัจยัส่วนบุคคลทางดา้น  เพศ  อาย ุ และ
ระดบัการศกึษา ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่มดา้นจ านวน
เงนิทีซ่ือ้ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่มโดยเฉลีย่ต่อ
ครัง้  ส่วนปจัจยัทางดา้นสถานภาพ  จ านวนบุตร-
ธดิา  และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่ม
ดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่ม
โดยเฉลีย่ต่อครัง้ 

    5. การหาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทาง
การตลาด กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มโค
สดพรอ้มดื่มโดยใชส้ถติทิดสอบไคสแควว์เิคราะห์
ทดสอบความเป็นอสิระ ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 
สามารถสรปุผลการศกึษาไดว้่าปจัจยัทางการ
ตลาดทางดา้นคุณภาพเหมาะสมกบัราคา  และ
ปจัจยัทางดา้นมขีองแถม/ส่วนลดมคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่ม
ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ของการซือ้ผลติภณัฑน์มโค
สดพรอ้มดื่มในรอบ 1 เดอืน  แต่ปจัจยัทางดา้น
ยีห่อ้/ชื่อเสยีงของบรษิทั  ปจัจยัทางดา้นมรีสชาติ
และขนาดของสนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มาก  ปจัจยั
ทางดา้นมกีารจดัวางสนิคา้ทีส่ะดุดตา  และปจัจยั
ทางดา้นการตลาดอื่นๆไมม่คีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่ม
ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ของการซือ้ผลติภณัฑน์มโค
สดพรอ้มดื่มในรอบ 1 เดอืน   
    ปจัจยัทางการตลาดทางดา้นคุณภาพเหมาะสม
กบัราคา  มรีปูลกัษณ์และบรรจภุณัฑท์ีด่ ี มขีอง
แถม/ส่วนลด  มรีสชาตแิละขนาดของสนิคา้ให้
เลอืกซือ้มาก มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่มดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้
ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่มโดยเฉลีย่ต่อครัง้  
ในขณะทีป่จัจยัทางดา้นยีห่อ้/ชื่อเสยีงของบรษิทั  
ปจัจยัทางดา้นมกีารจดัวางสนิคา้ทีส่ะดุดตา  และ
ปจัจยัทางดา้นการตลาดอื่นๆไมม่ีความสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่ม
ดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่ม
โดยเฉลีย่ต่อครัง้   
    6. การหาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลอา้งองิใน
การซือ้และการโฆษณากบัพฤตกิรรมการซือ้
ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่มโดยใชส้ถติทิดสอบ
ไคสแควว์เิคราะหท์ดสอบความเป็นอสิระ ทีร่ะดบั
ความเชื่อมัน่ 95 สามารถสรปุผลการศกึษาไดว้่า 



 

 

คนในครอบครวั/ญาตพิีน้่อง  เพื่อน  พนกังานขาย  
โฆษณาทางโทรทศัน์/วทิย ุ โฆษณาแผ่นพบัของ
หา้ง  และอื่นๆไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่มดา้นความถี่
โดยเฉลีย่ของการซือ้ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่ม
ในรอบ 1 เดอืน 
    คนในครอบครวั/ญาตพิีน้่อง  เพื่อน  พนกังาน
ขาย  โฆษณาทางโทรทศัน์/วทิย ุ โฆษณาแผ่นพบั
ของหา้ง  และอื่นๆไมม่คีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่ม
ดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่ม
โดยเฉลีย่ต่อครัง้   
 
การอภิปรายผลการวิจยั 
    การศกึษาสามารถ น าผลการศกึษาเพื่อใชเ้ป็น
แนวทางส าหรบัธุรกจิคา้ปลกีทีผ่ลติและจ าหน่าย
ผลติภณัฑ์ นมโคสดพรอ้มดื่ม ในการปรบัปรงุกล
ยทุธท์างการตลาดเพื่อทีจ่ะสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งเหมาะสมดงันี้  
    1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบั
ยีห่อ้หรอืชื่อเสยีงของบรษิทัเป็นอนัดบัแรก ตาม
ดว้ยมขีองแถม/ส่วนลด คุณภาพเหมาะสมกบั
ราคา และรปูลกัษณ์และบรรจภุณัฑด์ี ตามล าดบั 
ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัปจัจยั
ทางการตลาดเหล่านี้เพื่อทีจ่ะพฒันากลยทุธท์าง
การตลาดใหต้รงใจผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด 
    2. ผลการศกึษาพบว่าแหล่งขอ้มลูทีส่ าคญัทีสุ่ด
ทีใ่ชป้ระกอบการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑน์มโคสด
พรอ้มดื่มคอืคนในครอบครวั/ญาตพิีน้่อง/เพื่อน  
ดงันัน้หากผูป้ระกอบการตอ้งการโฆษณาสนิคา้
ควรใชช้่องทางการบอกต่อแบบปากต่อปากจะมี
อทิธพิลต่อผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด 
 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
    1. การศกึษาครัง้นี้มุง่เน้นทีก่ลุ่มผูบ้รโิภคใน
กรงุเทพมหานครเท่านัน้  ดงันัน้จงึควรศกึษา
ผูบ้รโิภคทีอ่ยูใ่นจงัหวดัอื่นดว้ย เนื่องจาก
ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่ม นัน้ก าลงัไดร้บัความ
นิยมบรโิภคเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องและขนาดของ
ตลาดทีม่มีากกว่า 40,000 ลา้นบาทต่อปี  ดงันัน้
การศกึษาถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้
ผลติภณัฑน์มโคสดพรอ้มดื่ม ของผูบ้รโิภคใน
จงัหวดัอื่นจงึเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจในการศกึษา
ต่อไป 
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