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อนิ รทุ ธ์ ผ่องแผ้ว นวพร รัตนนาคะ สุขจิ ตต์ ณ นคร
บทคัดย่อ
งานวิจยั เรือ่ งนี้มงุ่ ทีจ่ ะศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคและปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่มของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่
เคยซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่มจานวน 400 ตัวอย่าง โดยทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนาแล้วนาเสนอข้อมูลในรูปของตารางแจกแจงความถีแ่ ละทดสอบสมมติฐานด้วยการ
ทดสอบไคสแควร์
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต่ากว่า 20 ปี สถานภาพ
โสด ไม่มบี ุตร -ธิดามี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียน /นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 15,001-20,000 บาท กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่ม
จานวน 6-10 ครัง้ โดยนิยมซือ้ จากร้านสะดวกซือ้ มินิมาร์ทมากทีส่ ุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซอ้ื
ยีห่ อ้ โฟร์โมสต์ รสชาติทน่ี ิยมซือ้ มากทีส่ ุดคือรสจืด มีพฤติกรรมการซือ้ แบบซือ้ ซ้ายีห่ อ้ เดิมตลอด
และซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่ม ต่ากว่า 100 บาทต่อครัง้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความสาคัญด้านยีห่ อ้ หรือชื่อเสียงของบริษทั และมีของแถม/ส่วนลดมี โดยแหล่งข้อมูลทีส่ าคัญ
ทีส่ ุดทีท่ าให้รจู้ กั ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่ม คือโทรทัศน์ /วิทยุ และแหล่งข้อมูลสาคัญทีส่ ุดที่
กลุ่มตัวอย่างใช้ประกอบการตัดสินใจในการซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่ม คือคนในครอบครัว /
พีน่ ้อง/เพื่อน
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปจั จัยทางด้านอาชีพมีความสัมพันธ์กบั ความถีโ่ ดย
เฉลีย่ ของการซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่มในรอบ 1 เดือน และพบว่าปจั จัยทางด้าน
สถานภาพ จานวนบุตร-ธิดา และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่มด้านจานวนเงินทีซ่ อ้ื ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่มโดยเฉลีย่ ต่อครัง้
นอกจากนี้ปจั จัยทางการตลาดทางด้านคุณภาพเหมาะสมกับราคา มีรปู ลักษณ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ี
ดี มีของแถม/ส่วนลด มีรสชาติและขนาดของสินค้าให้เลือกซือ้ มาก มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่ม ด้านจานวนเงินทีซ่ อ้ื ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่ม
โดยเฉลีย่ ต่อครัง้
คาสาคัญ :

นมโคสดพร้อมดื่ม พฤติกรรมผูบ้ ริโภค ส่วนผสมทางการตลาด

1 บทนา
นมโคสดพร้อมดื่มจัดได้ว่าเป็นแหล่งของ
สารอาหารตามธรรมชาติทม่ี คี ุณค่าสาหรับคนทุก
วัยเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากนี้นมโคพร้อมดื่มยัง
เหมาะสาหรับหญิงตัง้ ครรภ์เพราะมีแคลเซียมสูง
ซึง่ จะช่วยเสริมสร้างกระดูกทัง้ มารดาและทารกใน
ครรภ์ ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคสามารถใช้นมโคสดพร้อมดื่ม
เป็นเครือ่ งดื่มประจาวัน , รองท้องยามหิว หรือ
นาไปใช้ประกอบอาหารอื่นได้เช่น ขนมเค้ก ขนม
ปงั ช็อกโกแลต เป็นต้น
ในปจั จุบนั ผูบ้ ริโภคชาวไทยทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่
ได้ให้ความสาคัญกับการดื่มนมโคสดพร้อมดื่มกัน
มากขึน้ ส่งผลให้มลู ค่าตลาดของนมโคสดพร้อม
ดื่มในประเทศไทยมีประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อ
ปี จากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมนมโคสด
พร้อมดื่มในประเทศไทยทีม่ กี ารแข่งขันสูงทาให้
ผูผ้ ลิตแต่ละรายต้องดาเนินกลยุทธ์ต่างๆ อย่าง
เข้มข้นเพื่อช่วงชิงการเป็นผูน้ าในตลาดนี้ ด้วย
เหตุน้จี งึ มีประเด็นทีค่ วรศึกษาวิเคราะห์ “ปจั จัยทีม่ ี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโคสด
พร้อมดื่มของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร”
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภคและปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผูบ้ ริโภคใน
การพิจารณาตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อม
ดื่ม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยสุ่มตัวอย่างจากผูท้ ม่ี าซือ้
ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่มในกรุงเทพมหานคร
จานวน 400 ตัวอย่าง และได้นาข้อมูลทีไ่ ด้จาก
แบบสอบถามมาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ค่าสถิตไิ ด้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ความถี่ และไคส
แควร์ ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ในการ

ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทผ่ี วู้ จิ ยั ได้กาหนดไว้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโค
สดพร้อมดื่มของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
2 เพื่อศึกษาถึงปจั จัยทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อผูบ้ ริโภคในการพิจารณาตัดสินใจเลือกซือ้
ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่ม
3 เพื่อทราบแนวทางในการปรับปรุงส่วน
ประสมทางการตลาดของธุรกิจผลิตนมโคสดพร้อม
ดื่ม ให้ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคให้
มากทีส่ ุด
คาถามการวิ จยั
1. ปจั จัยทางด้านลักษณะส่วนบุคคลใดบ้างทีม่ ี
ผลในการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่ม
ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
2. ปจั จัยทางด้านการตลาดใดบ้างทีม่ ผี ล ต่อ
การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่ม ของ
ผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
3. ปจั จัยทางด้านบุคคลอ้างอิงในการซือ้ น่ าจะมี
ผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโค
สดพร้อมดื่มของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
สมมติ ฐานในการวิ จยั
1. ลักษณะส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภคใน
กรุงเทพมหานครน่าจะมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่ม
2. สิง่ กระตุน้ ทางการตลาดน่าจะมีผลเชิงบวก
ต่อพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่ม
3. บุคคลอ้างอิงในการซือ้ น่าจะมีผลเชิงบวกต่อ
พฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่ม

ขอบเขตการวิ จยั
1. ศึกษาประชากรทีไ่ ปจับจ่ายซือ้ ผลิตภัณฑ์
นมโคสดพร้อมดื่มรวมทัง้ หมด 400 ตัวอย่างใน
กรุงเทพมหานคร
2. ระยะเวลาทีใ่ ช้ศกึ ษาโดยจะทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื ผลิตภัณฑ์นมโค
สดพร้อมดื่ม ในกรุงเทพมหานครตัง้ แต่เดือน
มิถุนายน 2559 ถึงเดือน พฤษภาคม 2560
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เบญจมาภรณ์ สุวรรณพัฒน์ (2552) ศึกษา
เรือ่ งทัศนคติของผูบ้ ริโภคในอาเภอเมืองพะเยาต่อ
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มทีม่ กี ารกล่าวอ้างทาง
โภชนาการ ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบ สอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง
20-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี รับราชการ
และมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามรู้ ความ
เข้าใจเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มทีม่ กี ารกล่าว
อ้างทางโภชนาการในระดับมาก โดยทราบว่า
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ตอ้ งมีการแสดงฉลาก
โภชนาการ ด้านความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เห็นด้วยว่าฉลากโภชนาการมีความสาคัญใน
การให้ขอ้ มูลด้านปริมาณสารอาหารและช่วยใน
การตัดสินใจซือ้ แต่ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์
เหล่านี้มใี ห้เลือกน้อย ราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์นม
ทัวไป
่ และหน่วยงานของรัฐยังให้ความรูไ้ ม่
เพียงพอเกีย่ วกับการกล่าวอ้างทางโภชนาการ
ด้านพฤติกรรมการบริโภคพบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อ่านฉลากโภชนาการเป็น
บางครัง้ เมือ่ อ่านแล้วรูเ้ รือ่ งและเข้าใจบ้าง
เล็กน้อย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อ่านข้อมูล
เกีย่ วกับพลังงานทัง้ หมด ปริมาณแคลเซียม

น้าตาล ไขมัน และโคเลสเตอรอล และได้ใช้ขอ้ มูล
เหล่านี้ในการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์นมชนิดนัน้ ๆ
เหตุผลสาคัญทีบ่ ริโภคคือให้แร่ธาตุสาคัญที่
ร่างกายต้องการ นิยมซือ้ จากร้านสะดวกซือ้ 24
ชัวโมง
่
และสื่อโทรทัศน์มผี ลต่อการตัดสินใจซือ้
มากทีส่ ุด ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับ
ปจั จัยส่วนประสมการตลาดในระดับมากทุกปจั จัย
โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ และคาดว่า
ผลิตภัณฑ์น้จี ะได้รบั ความนิยมมากขึน้
รวิพมิ พ์ ฉวีสุข, อยุทธ์ อังศุธรวิไล และ ณัฐชา
เพชรดากูล (2553) ศึกษาเรือ่ ง พฤติกรรมและ
ทัศนคติในการบริโภคผลิตภัณฑ์นมแคลเซียมสูง
ของบุรษุ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่าผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 18 – 25 ปี
โสด การศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษทั
มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึน้ ไป ทราบถึง
ประโยชน์ในการดื่มนมแคลเซียมสูง ตัดสินใจซือ้
ด้วยตนเอง เพื่อบริโภคเอง มีความถีใ่ นการซือ้
สินค้ามากกว่า 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ใช้เงินตัง้ แต่
100 บาทขึน้ ไปต่อการซือ้ 1 ครัง้ และซือ้ ทีร่ า้ น
สะดวกซือ้ มากทีส่ ุด ปจั จัยทางการตลาดทีม่ ี
อิทธิพลต่อการซือ้ นมแคลเซียมสูงมากทีส่ ุดคือ
คุณภาพ ความปลอดภัย ประโยชน์ทไ่ี ด้ และ
ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือฉลาก
โดยเฉพาะวัน เดือน ปีทผ่ี ลิต การปรับปรุงกลิน่
รสของผลิตภัณฑ์ และเสริมวิตามินรวมถึงการออก
ผลิตภัณฑ์ทม่ี ไี ขมันต่า ผลการศึกษาด้านทัศนคติ
ต่อสินค้าพบว่า ผูบ้ ริโภคเห็นด้วยกับทัศนคติดา้ น
ประโยชน์ของสินค้ามากทีส่ ุดโดยเฉพาะเรือ่ งการ
ดื่มนมแคลเซียมสูงอย่างสม่าเสมอจะทาให้รา่ งกาย
แข็งแรงและมีสุขภาพดี รองลงมาคือทัศนคติดา้ น
ความเชื่อมันและราคาของสิ
่
นค้าโดยเฉพาะเรือ่ ง

การบริโภคนมแคลเซียมสูงจะได้ประโยชน์สงู กว่า
นมปกติทวไปและความเชื
ั่
่อมันในคุ
่ ณภาพทีด่ ขี อง
ผลิตภัณฑ์นมแคลเซียมสูงทีข่ ายในปจั จุบนั
ผลการวิจยั ยังสามารถจัดกลุ่มผูบ้ ริโภคได้เป็น 3
กลุ่มคือ กลุ่มผูบ้ ริโภคพิถพี ถิ นั กลุ่มผูร้ กั สุขภาพ
และกลุ่มผูบ้ ริโภคทีม่ แี รงกระตุน้ น้อ กลุ่มเป้าหมาย
แรกในการทาการตลาดได้แก่ กลุ่มผูซ้ อ้ื พิถพี ถิ นั
ซึง่ มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องใส่ใจปจั จัยทาง
การตลาดทีส่ าคัญตามทีผ่ บู้ ริโภคต้องการ และต้อง
แก้ไขทัศนคติในแง่ลบต่อสินค้าและการใส่ใจต่อ
สุขภาพของผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้ให้ถูกต้อง รองลงมา
คือกลุ่มผูร้ กั สุขภาพควรทาการวิจยั เพื่อหาสาเหตุ
ทีผ่ บู้ ริโภคซึง่ มีทศั นคติทด่ี ตี ่อสินค้าและสุขภาพ
และพฤติกรรมการซือ้ เฉพาะกลุ่มทีส่ ่งผลให้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ในปริมาณน้อย ส่วนกลุ่มผูบ้ ริโภคทีม่ ี
แรงกระตุน้ น้อย ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้
เข้าใจถึงประโยชน์และความจาเป็นของสินค้า
มากกว่าทาการตลาดในปจั จัยทางการตลาดอื่นๆ
และปรับแก้ทศั นคติเชิงลบต่อสินค้าและสุขภาพให้
ถูกต้อง
บดิน สุนิภาษา, เบญญาภัทร พรมปญั ญา และ
เนาวคุณ เลอเลิศวณิชย์ (2554) ศึกษาเรือ่ ง การ
ยอมรับผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มออแกนิกส์ของ
ผูบ้ ริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การยอมรับผลิตภัณฑ์
นมพร้อมดื่มออแกนิกส์ของผูบ้ ริโภควัยทางานใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปจั จัย
ทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์นม
พร้อมดื่มออแกนิกส์ ได้แก่ ระดับความสนใจใน
การดูแลสุขภาพ และกิจกรรมทีผ่ ตู้ อแบบสอบถาม
สนใจเกีย่ วกับกิจกรรมการดูแลสุขภาพ ซึง่ ระดับ
ความสนใจดูแลสุขภาพและเหตุผลทีเ่ ลือกทาน
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม มีความสัมพันธ์กบั การ
ยอมรับนมพร้อมดื่มออแกนิกส์ในทิศทางเดียวกัน

และสถานทีเ่ ลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มมี
ความสัมพันธ์กบั การยอมรับนมพร้อมดื่มออแกนิกส์ในทิศทางตรงกันข้าม ในด้านรูปแบบการ
ดาเนินชีวติ ด้านกิจกรรมนัน้ ผูบ้ ริโภคทีย่ อมรับนม
พร้อมดื่มออแกนิกส์จะเป็นผูท้ ม่ี คี วามสนใจดูแล
สุขภาพ มีการทากิจกรรมทีด่ แู ลสุขภาพ และ
เหตุผลในการเลือกดื่มนมพร้อมดื่มเพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านประโยชน์ต่าง ๆ ดังนัน้ ผล
การศึกษาจึงสรุปได้ว่ากลุ่มเป้าหมายขอนมพร้อม
ดื่มออแกนิกส์งเป็นผูท้ ด่ี แู ลสุขภาพ และกิจการ
ควรเลือกจาหน่ายสินค้าในร้านค้าทีเ่ หมาะสม
สราญรัตน์ ไพทักษ์ศรี (2556) ศึกษาเรือ่ ง การ
บริโภคน้านมควายพันธุม์ รู า่ ห์ของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พฤติกรรมการบริโภคนมควาย
พันธุม์ รู า่ ห์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ความรูแ้ ละทัศนคติการบริโภคน้านมควายพันธุม์ ู
ร่าห์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ความ
คิดเห็นการบริโภคน้านมควายพันธุม์ รู า่ ห์ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปญั หาและ
ข้อเสนอแนะในการบริโภคน้านมควายพันธุม์ รู า่ ห์
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา คือผูท้ บ่ี ริโภคน้านม
ควายจานวน 303 คน ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบ
พบโดยบังเอิญ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือ
ในการวิจยั สถิตทิ ใ่ี ช้คอื ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่รอ้ ยละ 60.7 เป็นเพศชาย อายุ
เฉลีย่ 31.61 ปี เป็นนักศึกษา จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนเฉลีย่ 34,928.71 บาท
มีผบู้ ริโภคนมควายในครอบครัวเฉลีย่ 1.70 คน
อายุผบู้ ริโภคในครัวเรือนเฉลีย่ 30.22 ปี
พฤติกรรมการบริโภคน้านมควายพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความถีใ่ นการบริโภคสูงสุด เฉลีย่ 5.18

วันต่อสัปดาห์ จานวนครัง้ ทีบ่ ริโภคเฉลีย่ 1.11
ครัง้ /วัน ร้อยละ 56.8 ดื่มช่วงเช้า ร้อยละ 66.3 มี
การบริโภคน้านมควายสม่าเสมอเท่ากันทุกวัน
ร้อยละ 72.9 ได้แหล่งข้อมูลเกีย่ วกับนมควาย
พันธุม์ รู า่ ห์จากเพื่อน ร้อยละ 80.9 เลือกบริโภค
นมควายพันธุม์ รู า่ ห์เพื่อสุขภาพ ร้อยละ 60.4
บุคคล หรือแหล่งทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้
นมควายพันธุม์ รู า่ ห์ คือ ตัวเอง ค่าใช้จา่ ยในการ
บริโภคเฉลีย่ ต่อคน 277.26 บาทต่อคนต่อสัปดาห์
ค่าใช้จา่ ยในครอบครัวเฉลีย่ 1,503.10 บาทต่อ
เดือน ความรูส้ กึ หลังจากทีไ่ ด้ด่มื นมควายพันธุ์
มูรา่ ห์ คือ ดื่มแล้วสุขภาพดีขน้ึ ส่วนใหญ่รอ้ ยละ
89.2 ซือ้ ผลิตภัณฑ์นมควายจากร้านมูรา่ ห์เฮ้าส์
ร้อยละ 55.4 เห็นว่าความสะดวกในการเดินทาง
มาซือ้ อยูใ่ นระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 57.1 มีความรูเ้ กีย่ วกับการบริโภคนม
สดประเภทต่าง ๆ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด มี
ทัศนคติต่อการบริโภคนมควายอยูใ่ นระดับมาก
ทีส่ ุด ค่าเฉลีย่ 4.46 สาหรับความคิดเห็นต่อการ
บริโภคนมควายพันธุม์ รู า่ ห์ทเ่ี ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั
พบว่า มีความคิดเห็นมากทีส่ ุดในด้านผลิตภัณฑ์
(ค่าเฉลีย่ 4.33) ด้านราคา (ค่าเฉลีย่ 4.29) ด้าน
การส่งเสริมการขาย (ค่าเฉลีย่ 3.97) และด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย (ค่าเฉลีย่ 3.86) ส่วน
ปญั หาในการบริโภคน้ านมควายพันธุม์ รู า่ ห์ พบว่า
ด้านน้านม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รอ้ ยละ 88.5
ประสบปญั หาในเรือ่ ง มีอายุในการเก็บได้ไม่นาน
ด้านราคา มีปญั หาจากราคาค่อนข้างสูงกว่านม
ชนิดอื่น ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ประสบ
ปญั หาร้านค้าจาหน่ ายมีน้อยและไม่มกี ารขายใน
ซุปเปอร์มาเก็ต ด้านการส่งเสริมการขาย ประสบ
ปญั หา ไม่มกี ารกระจายสินค้าทางช่องทางการ
ขายตามห้างร้านมินิมาร์ททัวๆไป
่
กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่

ร้อยละ 89.2 เสนอว่า ควรประชาสัมพันธ์ ในเรือ่ ง
ของคุณประโยชน์ของน้านมควายที่มผี ลต่อ
สุขภาพ
รูปแบบการวิ จยั
การศึกษาในครัง้ นี้เป็นการวิจยั เชิงสารวจ
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) จานวน 400 ชุด เป็นเครือ่ งมือ
ในการรวบรวมข้อมูล และใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิตเิ พื่อหาค่าของตารางแจกแจ งความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบ
ไคสแควร์ (Chi Square)
ผลการวิ จยั
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ
61.5) อยูใ่ นช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี (ร้อยละ 27)
สถานภาพโสด (ร้อยละ 51.75) ไม่มบี ุตร-ธิดามี
(ร้อยละ 56.50) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อย
ละ 37.25) อาชีพนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ
26.5) มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001-20,000
บาท (ร้อยละ 28.75)
2. โดยเฉลีย่ ใน 1 เดือนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
นิยมซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่มจานวน 6-10
ครัง้ (ร้อยละ 40) โดยนิยมซื้อจากร้านสะดวกซือ้
มินิมาร์ทมากทีส่ ุด (ร้อยละ33.29) กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ซอ้ื ยีห่ อ้ โฟร์โมสต์ (ร้อยละ 28.46) ซือ้
ซ้ายีห่ อ้ เดิมตลอด (ร้อยละ 46.75) รสชาติทน่ี ิยม
ซือ้ มากทีส่ ุดคือรสจืด (ร้อยละ 25.28) และซือ้
ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่มต่ากว่า 100 บาทต่อ
ครัง้ (ร้อยละ 36)
3. ในส่วนของปจั จัยทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่ม
ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาคัญด้าน
ยีห่ อ้ หรือชื่อเสียงของบริษทั (ร้อยละ 29.70)
รองลงมาได้แก่มขี องแถม/ส่วนลดและคุณภาพ
เหมาะสมกับราคาสินค้า โดยแหล่งข้อมูลทีส่ าคัญ
ทีส่ ุดทีท่ าให้รจู้ กั ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่มคือ
โทรทัศน์ /วิทยุ (ร้อยละ 37.59) รองลงมาได้แก่ส่อื
สิง่ พิมพ์ และแผ่นพับของห้าง แหล่งข้อมูลสาคัญ
ทีส่ ุดทีก่ ลุ่มตัวอย่างใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่มคือคนใน
ครอบครัว/พีน่ ้อง/เพื่อน (ร้อยละ 33.18)
รองลงมาได้แก่โฆษณาทางโทรทัศน์ /วิทยุ และ
โฆษณาแผ่นพับของห้าง
4. จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความ
สัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่มโดยใช้สถิติ
ทดสอบไคสแคว์วเิ คราะห์ทดสอบความเป็นอิสระ
ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95 สามารถสรุปผลการศึกษา
ได้ว่า ปจั จัยส่วนบุคคลทางด้าน เพศ อายุ
สถานภาพ จานวนบุตร-ธิดา ระดับการศึกษา และ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความถี่
โดยเฉลีย่ ของการซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่ม
ในรอบ 1 เดือน ส่วนปจั จัยทางด้านอาชีพมี
ความสัมพันธ์กบั ความถีโ่ ดยเฉลีย่ ของการซือ้
ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่มในรอบ 1 เดือน
ปจั จัยส่วนบุคคลทางด้าน เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่มด้านจานวน
เงินทีซ่ อ้ื ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่มโดยเฉลีย่ ต่อ
ครัง้ ส่วนปจั จัยทางด้านสถานภาพ จานวนบุตรธิดา และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่ม
ด้านจานวนเงินทีซ่ อ้ื ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่ม
โดยเฉลีย่ ต่อครัง้

5. การหาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยทาง
การตลาด กับพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโค
สดพร้อมดื่มโดยใช้สถิตทิ ดสอบไคสแคว์วเิ คราะห์
ทดสอบความเป็นอิสระ ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่าปจั จัยทางการ
ตลาดทางด้านคุณภาพเหมาะสมกับราคา และ
ปจั จัยทางด้านมีของแถม/ส่วนลดมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่ม
ด้านความถีโ่ ดยเฉลีย่ ของการซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโค
สดพร้อมดื่มในรอบ 1 เดือน แต่ปจั จัยทางด้าน
ยีห่ อ้ /ชื่อเสียงของบริษทั ปจั จัยทางด้านมีรสชาติ
และขนาดของสินค้าให้เลือกซือ้ มาก ปจั จัย
ทางด้านมีการจัดวางสินค้าทีส่ ะดุดตา และปจั จัย
ทางด้านการตลาดอื่นๆไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่ม
ด้านความถีโ่ ดยเฉลีย่ ของการซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโค
สดพร้อมดื่มในรอบ 1 เดือน
ปจั จัยทางการตลาดทางด้านคุณภาพเหมาะสม
กับราคา มีรปู ลักษณ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ทด่ี ี มีของ
แถม/ส่วนลด มีรสชาติและขนาดของสินค้าให้
เลือกซือ้ มาก มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่มด้านจานวนเงินทีซ่ อ้ื
ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่มโดยเฉลีย่ ต่อครัง้
ในขณะทีป่ จั จัยทางด้านยีห่ อ้ /ชื่อเสียงของบริษทั
ปจั จัยทางด้านมีการจัดวางสินค้าทีส่ ะดุดตา และ
ปจั จัยทางด้านการตลาดอื่นๆไม่ม ีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่ม
ด้านจานวนเงินทีซ่ อ้ื ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่ม
โดยเฉลีย่ ต่อครัง้
6. การหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอ้างอิงใน
การซือ้ และการโฆษณากับพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่มโดยใช้สถิตทิ ดสอบ
ไคสแคว์วเิ คราะห์ทดสอบความเป็นอิสระ ทีร่ ะดับ
ความเชื่อมัน่ 95 สามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่า

คนในครอบครัว/ญาติพน่ี ้อง เพื่อน พนักงานขาย
โฆษณาทางโทรทัศน์ /วิทยุ โฆษณาแผ่นพับของ
ห้าง และอื่นๆไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่มด้านความถี่
โดยเฉลีย่ ของการซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่ม
ในรอบ 1 เดือน
คนในครอบครัว/ญาติพน่ี ้อง เพื่อน พนักงาน
ขาย โฆษณาทางโทรทัศน์ /วิทยุ โฆษณาแผ่นพับ
ของห้าง และอื่นๆไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่ม
ด้านจานวนเงินทีซ่ อ้ื ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่ม
โดยเฉลีย่ ต่อครัง้
การอภิ ปรายผลการวิ จยั
การศึกษาสามารถ นาผลการศึกษาเพื่อใช้เป็น
แนวทางสาหรับธุรกิจค้าปลีกทีผ่ ลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ นมโคสดพร้อมดื่ม ในการปรับปรุงกล
ยุทธ์ทางการตลาดเพื่อทีจ่ ะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างเหมาะสมดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับ
ยีห่ อ้ หรือชื่อเสียงของบริษทั เป็นอันดับแรก ตาม
ด้วยมีของแถม/ส่วนลด คุณภาพเหมาะสมกับ
ราคา และรูปลักษณ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ดี ตามลาดับ
ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับปจั จัย
ทางการตลาดเหล่านี้เพื่อทีจ่ ะพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดให้ตรงใจผูบ้ ริโภคมากทีส่ ุด
2. ผลการศึกษาพบว่าแหล่งข้อมูลทีส่ าคัญทีส่ ุด
ทีใ่ ช้ประกอบการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโคสด
พร้อมดื่มคือคนในครอบครัว/ญาติพน่ี ้อง/เพื่อน
ดังนัน้ หากผูป้ ระกอบการต้องการโฆษณาสินค้า
ควรใช้ช่องทางการบอกต่อแบบปากต่อปากจะมี
อิทธิพลต่อผูบ้ ริโภคมากทีส่ ุด

ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. การศึกษาครัง้ นี้มงุ่ เน้นทีก่ ลุ่มผูบ้ ริโภคใน
กรุงเทพมหานครเท่านัน้ ดังนัน้ จึงควรศึกษา
ผูบ้ ริโภคทีอ่ ยูใ่ นจังหวัดอื่นด้วย เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่ม นัน้ กาลังได้รบั ความ
นิยมบริโภคเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องและขนาดของ
ตลาดทีม่ มี ากกว่า 40,000 ล้านบาทต่อปี ดังนัน้
การศึกษาถึงปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการซือ้
ผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่ม ของผูบ้ ริโภคใน
จังหวัดอื่นจึงเป็นเรือ่ งทีน่ ่าสนใจในการศึกษา
ต่อไป
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