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บทคัดยอ 

 

การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑนมพรอมดื่มและ

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชกลุม

ตัวอยางท้ังหมด 349 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และสถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูลไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนนักศึกษาเพศหญิง มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 3,000 - 5,000 บาท และนักศึกษาสวนใหญ

เคยดื่มนม แตไมนิยมดื่มเปนประจํา โดยสาเหตุท่ีดื่ม คือ ดื่มเพื่อรองทองหรือแทนม้ืออาหารบางม้ือ 

และดื่มเพื่อสุขภาพ ตรายี่หอท่ีนิยมดื่ม คือ โฟโมสต และดัชมิลล ขณะท่ีปจจัยท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือนมพรอมดื่มสวนใหญจะใหความสําคัญดานผลิตภัณฑ รองลงมา คือ ดานราคา

ของผลิตภัณฑ ดานสถานท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการขาย ตามลําดับ 

สมมติฐานท่ีไดคือ รายไดท่ีแตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือดานยี่หอท่ีแตกตางกัน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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เร่ืองเกี่ยวกับประมวลผลขอมูลในโปรแกรมSPSS ของงานวิจัยในคร้ังนี้ 

กกกกกกกกขอขอบพระคุณ อาจารยนพดล โตวิชัยกุล และผูชวยศาสตราจารยดาวลอย กาญจนมณี

เถียร ท่ีกรุณาสละเวลามาเปนกรรมการในการสอบสัมมนาปญหาทางธุรกิจในคร้ังนี้ 

กกกกกกกก ขอขอบพระคุณ ผูตอบแบบสอบถามทุกทานท่ีใหความรวมมือใหขอมูลการวิจัยโดย

การตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนท่ีใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจใน

การทําวิจัยในคร้ังนี้ 

กกกกกกกก สุดทายนี้ผูจัดทําวิจัยใครกราบขอขอบพระคุณ บิดามารดาท่ีใหความหวงใยและให

ความอนุเคราะหในเร่ืองคาใชจาย อีกท้ังยังเปนแรงบันดาลใจสําคัญท่ีทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไป

ไดดวยด ี
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

กกกกกกกกในยุคท่ีมีการรณรงคเร่ืองสุขภาพ  ใหประชาชนมีรางกายท่ีแข็งแรง  ดวยการรณรงคให

ออกกําลังกาย  หรือจะเปนการรณรงคเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพดวยการบริโภคอาหารท่ีมี

ประโยชน เชน ผัก ผลไม หรืออาหารท่ีประโยชนสุขภาพ   ท้ังกลุมเด็ก วัยรุน วัยทํางานหรือ วัย

ผูสูงอายุก็ตาม ดังนั้นเม่ือผูบริโภคหันมาใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพกันมากข้ึนส่ือสารไดถึง  

สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ  เลือกรับประทานมากข้ึนเชนกัน  หากกลาวถึงการบริโภคนมใน

ปจจุบันนั้นคงไมมีใครกลาท่ีจะปฏิเสธไดวานมเปนส่ิงท่ีเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยและเปน

ผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยมในการเลือกบริโภค เนื่องจากสาเหตุหลายๆประการ เชน การให

ความสําคัญดานสุขภาพมากข้ึน การเล็งเห็นถึงประโยชนและคุณคาทางสารอาหาร เปนตน นม

ไดรับการยอมรับวา  เปนเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพและมีสารอาหารท่ีเปนประโยชนตอผูคนทุกวัยเพราะ

นมเปนแหลงของสารอาหารตามธรรมชาติท่ีจําเปนตอการเสริมสรางและพัฒนาการของเด็กและ

ทารกและยังเปนอาหารอันทรงคุณคาสําหรับเด็ก ผูใหญและคนชรา เพราะยอยงาย อุดมไปดวย

โปรตีน วิตามินและแรธาตุตางๆ  ทําใหในขณะนี้มีผลิตภัณฑนมมากมายหลายประเภทโดยเฉพาะ

นมพรอมดื่มท่ีมีหลากหลายรูปแบบ ท้ังนมพาสเจอรไรส นมสเตอริไลส นมยูเอชที นมเปร้ียว และ

อ่ืนๆเชน นมผง นมขนหวาน เนย เปนตน  

กกกกกกกกการท่ีคนท่ัวไปหันมาใสใจและใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองมาก

ข้ึน เนื่องจากประชาชนการายไดและการศึกษามากข้ึน มีการเปดรับขอมูลขาวสารกันอยางกวาง

ขวางและมีการรณรงคใหประชาชนหันมาดื่มนมกันมากข้ึนท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีไมไดจํากัดอยูแค

ชวงอายุวัยใดวัยหนึ่ง โดยมีการชักชวนการดื่มนมภายใตคําขวัญท่ีวา “วันนี้คุณดื่มนมแลวหรือยัง ” 

จากนั้นรัฐบาลไดจัดดครงการสงเสริมการบริโภคนมของเด็กโดยจัดตั้งโครงการ “นมโรงเรียน” ข้ึน 

และมีดครงการเกิดข้ึนอีกมากมายท่ีเปนรูจักกันคือ “โครงการ รักใคร ใหดื่มนม ” โครงการนี้เพื่อ

เสริมสรางสุขภาพและ 
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อนามัยของคนไทยตั้งแตวัยเด็ก วัยรุน จนถึงวัยผูสูงอายุ สงผลใหมีการบริโภคนมเพิ่มข้ึนและสงผล

ใหพฤติกรรมผูบริโภคนมเปล่ียนแปลงไป 

กกกกกกกก อยางไรก็ตามนับไดวาตลาดนมพรอมดื่มมีแนวโนมการเติบโตท่ีดีข้ึนและยังมีการ

คาดการณวาอัตราการบริโภคนมเฉล่ียของคนไทยยังมีแนวโนมสูงในฐานะเปนอาหารบํารุงสุขภาพ 

ผลักดันใหปริมาณการดื่มนมของคนไทยสูงข้ึนเปน 11.5 ลิตรตอป จากปจจุบันท่ีคนไทยมีอัตราการ

บริโภคนม 10 ลิตรตอป (ปญญภัทร ธาระวานิช  2547)   สงผลใหผูประกอบการไดปรับปรุงและ

พัฒนานมพรอมดื่มใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคและตอบสนองกับการเปล่ียนแปลง

ของพฤติกรรมและรสนิยม นมพรอมดื่มในปจจุบันมีการปรับปรุงคุณภาพในนมพรอมดื่มมีลักษณะ

ใกลเคียงกับนมสดจริงๆ และยังปรับปรุงรสชาติใหมีความหลากหลาย อีกท้ังสามารถดื่มไดอยาง

สะดวก หาซ้ืองายและสามารถเก็บไวไดนาน จึงทําใหผูบริโภคหันมาใหความสนใจผลิตภัณฑนม

พรอมดื่มกันอยางแพรหลาย 

 

 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

กกกกกกกก 1. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกกก2. ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑนมพรอมดื่มของ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

สมมติฐานการวจัิย 

กกกกกกกก1. เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือนมพรอมดื่มดานรสชาติท่ีแตกตาง

กัน 

กกกกกกกก2. รายไดท่ีแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือนมพรอมดื่มดานยี่หอท่ีแตกตาง

กัน 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

กกกกกกกก 1.ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกก2.ทราบถึงปจจัยท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนมพรอมดื่มของนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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ขอบเขตของการวจัิย 

กกกกกกกกงานวิจัยนี้จะศึกษาครอบคลุมเฉพาะพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑนมพรอม

ดื่มของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมี

ขอบเขตศึกษาดังนี้ 

กกกกกกกก ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน  2,736 คน (มหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักงานวิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 2552) ศึกษาในเร่ืองสวนบุคคลของผูบริโภค ไดแก เพศ รายได เกรดเฉล่ีย ช้ันป 

เปนตน และดานพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภค เชน ความถ่ีในการดื่มนม  ประเภทของนม

พรอมดื่มและรสชาติของนมพรอมดื่ม เปนตน 

กกกกกกกก ประชากรหรือกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  กําหนดขนาดดวยวิธี ทาโร ยามาเน ( Yamane 

1973 : 125, อางถึงใน จิตราภรณ กุณฑลบุตร 2550 : 120)  ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 349 คน 
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กรอบแนวคดิ 

กกกกกกกกการวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มและปจจัย

ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑนมพรอมดื่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จากการคนควาทฤษฎี และ

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ แลวนํามารวบรวมและสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแผนภาพท่ี 1  

 

 

 กกกตัวแปรต้น 

 

 

        ตัวแปรตาม 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มและปจจัยท่ีสงผลตอ 

การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑนมพรอมดื่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยา 

การจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. ช้ันป 

3. รายได 

4. เกรดเฉล่ีย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1. ผลิตภัณฑ 

2. ราคา 

3. ชองทางการจัดจําหนาย 

4. การสงเสริมการตลาด 

พฤติกรรมการบริโภคและซ้ือ 

1. ยี่หอท่ีเลือกซ้ือ 

2. สถานท่ีเลือกซ้ือ 

3. รสชาติท่ีเลือกบริโภค 
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นิยามคาํศัพท์ 

กกกกกกกกนมพรอมดื่ม หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีทํามาจากน้ํานมดิบหรือนมผงขาดมันเนยแปรรูปโดย

ผานกรรมวิธีการฆาเช้ือดวยความรอนหลายรูปแบบ จึงแบงประเภทนมพรอมดื่มตามกรรมวิธีการ

ฆาเช่ือ ประกอบดวย นมยูเอชที นมพลาสเจอรไรซ และนมสเตอริไรซ 

 

หกกกกกกก พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การแสดงออกของผูบริโภคในการเลือกซ้ือและดื่มนม

พรอมดื่ม ประกอบดวย ผูท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือและการดื่ม ความถ่ีในการซ้ือและการดื่ม ปริมาณใน

การซ้ือและการดื่มตอคร้ัง รวมถึงเหตุผลในการดื่มนมพรอมดื่ม 

 

กกกกกกกก การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค หมายถึง การประเมินผลทางเลือกท่ีผูบริโภคได

เรียงลําดับทางเลือกตางๆไวแลว โดยตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งจากหลายๆทาง โดยผูบริโภค

ตัดสินใจซ้ือผานการเลือกท่ีดีท่ีสุดของตนเอง 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

กกกกกกกกการศึกษางานวิจัยเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มและปจจัยท่ีสงผล

ตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ผูวิจัยไดศึกษา คนควา เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

กกกกกกกก1. การบริโภคนมของคนไทย 

กกกกกกกก2. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

กกกกกกกก3. แนวคิดสวนประสมทางการตลาด 

กกกกกกกก4. ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

กกกกกกกก5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

กกกกกกกก1. การบริโภคนมของคนไทย 

กกกกกกกกจากการท่ีคนไทยดื่มนมคอนขางนอย  กระทรวงเกษตรและสหกรณเห็นวาควรมีการ

รณรงคใหคนไทยหันมาดื่มนมเพิ่มข้ึน  เพื่อเสริมสรางสุขภาพและพลานามัย รวมท้ังจะเปนการชวย

ผูเล้ียงโคนมในประเทศ  และไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการรณรงคสงเสริมการบริโภคนมข้ึน  โดยมี

ตัวแทนทุกฝายท่ีเกี่ยวของเปนกรรมการ คือ  ฝายเกษตรกรฝายผูประกอบการแปรรูปนม ฝายผูผลิต

บรรจุภัณฑ และฝายราชการ  มีเปาหมายจะเพิ่มการบริโภคนมอีกรอยละ 15 ตอป ในการรณรงค

บริโภคนมไดมีการระดมทุนจากภาคเอกชน และเกษตรกรรวมเปนเงิน 35 ลานบาท  โดยฝาย

เกษตรกรสนับสนุนรอยละ 30 ฝายผูประกอบการแปรรูปนม  และฝายผูผลิตบรรจุภัณฑสนับสนุน

ฝายละ รอยละ 35 ลักษณะการจัดรณรงคจะเปนภาพยนตรส้ันท่ีจะเผยแพรทางโทรทัศน  และบท

เพลงท่ีจะเผยแพรทางส่ือวิทยุ รวมท้ังการจัดพิมพภาพโปสเตอรและสติคเกอร  และกระทรวงเกษตร

และสหกรณไดมีการจัดงานแถลงขาวการเปด 

โครงการรณรงคสงเสริมการบริโภคนมไปแลวเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2547 ตลาดนมในปจจุบันมี 
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มูลคาอยูท่ี 3 หม่ืนลานบาท แบงเปนนมยูเอชที  7,500 ลานบาท นมถ่ัวเหลือง 7,000 ลานบาท นมสด

พาสเจอไรซ 2,500 ลานบาท คัพโยเกิรต 2,000 ลานบาท นมเปร้ียวผสมจุลินทรีย ( cultured yogurt) 

3,500 ลานบาท นมเปร้ียวพรอมดื่ม (พาสเจอไรซ) 1,200 ลานบาท นมเปร้ียวพรอมดื่ม (ยูเอชที) 

3,000 ลานบาท นมสเตอริไรซ 1,500 ลานบาท และเคร่ืองดื่มมอลตสกัด (โอวัลติน , ไมโล) 2,500 

ลานบาท 

 

2. ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 

กกกกกกกก1. ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 

กกกกกกกกพฤติกรรมผูบริโภค (ศุภร เสรีรัตน 2540: 6) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีเกี่ยวของ

กับการซ้ือและการใชสินคาและบริการ  (ผลิตภัณฑ) โดยผานการแลกเปล่ียนท่ีบุคคลตองมีการ

ตัดสินใจท้ังกอนและหลังการกระทําดังกลาว  โดยบุคคลท่ีจะถือวาเปนผูบริโภคในท่ีนี้คือ  “บุคคลผู

ซ่ึงมีสิทธิในการไดมาและใชไปซ่ึงสินคาและบริการท่ีไดมีการเสนอขายโดยสถาบันทางการตลาด ” 

พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) พฤติกรรมซ่ึงผูบริโภคทําการคนหา  การซ้ือ การใช การ

ประเมิน  การใชสอยผลิตภัณฑ  และการบริการ  ซ่ึงคาดวาจะสนองความตองการของเขาหรือ  

หมายถึง การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภค  เพื่อจัดส่ิงกระตุนหรือกล

ยุทธทางการตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได (ศิริวรรณ เสรีรัตน 2541: 124)  

 

กกกกกกกก2. ลักษณะของผูบริโภค 

กกกกกกกกผูบริโภค (Consumer) คือ ผูท่ีมีความตองการซ้ือ  (Need) มีอํานาจซ้ือ (Purchasing 

Power) ทําใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือ (Purchasing Behavior) และพฤติกรรมการใช  (Using Behavior) 

ดังนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก(2.1) ผูบริโภคเปนบุคคลท่ีมีความตองการ  (Needs) การท่ีบุคคลนั้นจะตอง

มีความตองการผลิตภัณฑซ่ึงบางคนถาไมมีความตองการก็ถือวาไมใชผูบริโภค  ดังนั้น ถาจะวัดวา

ใครเปนผูบริโภคตองวัดท่ีความตองการ และความตองการมิใชรูปธรรม แตเปนนามธรรม 

กกกกกกกกกกกกกกกก(2.2) ผูบริโภคเปนผูท่ีมีอํานาจซ้ือ  (Purchasing Behavior) ผูบริโภคจะมีแค

เพียงความตองการอยางเดียวไมไดแตจะตองมีอํานาจซ้ือดวย 

กกกกกกกกกกกกกกกก(2.3) การเกิดพฤติกรรมการซ้ือ (Purchasing Behavior) เม่ือผูบริโภคมีความ

ตองการและมีอํานาจซ้ือแลวก็จะเกิดพฤติกรรมการซ้ือ  เชน ซ้ือท่ีไหน เม่ือใด ใครเปนคนซ้ือ ใช

มาตรการอะไรในการตัดสินใจซ้ือ ซ้ือมากนอยแคไหน 
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กกกกกกกกกกกกกกกก (2.4) พฤติกรรมการใช  (Using Behavior) ผูบริโภคมีพฤติกรรมการใช

อยางไร 

 

3. แนวคดิส่วนประสมทางการตลาด 

กกกกกกกกสวนประสมทางการตลาด ( Marketing mix หรือ 4 Ps ) หมายถึง  เคร่ืองมือทาง

การตลาดท่ีธุรกิจตองใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการตลาดในตลาดเปาหมายหรือเปน

สวนประกอบท่ีสําคัญของกลุยุทธการตลาด 4 ประการ ( ศิริวรรณ 2546 : 17 ) 

 

กกกกกกกก1. ผลิตภัณฑ 

กกกกกกกกผลิตภัณฑ ( Product ) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปน

หรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยส่ิงท่ีสัมผัสได และสัมผัสไมได เชน

บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและช่ือเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา

บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน ( Utility ) คุณคา (Value ) ใน

สายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได  

 

กกกกกกกก2. ราคา 

กกกกกกกกราคา ( Price ) หมายถึง จํานวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ  ท่ีมีความจําเปนตองจาย เพื่อใหได

ผลิตภัณฑหรือ หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา(  

Value ) ของผลิตภัณฑกับราคา ( Price ) ของผลิตภัณฑนั้น  ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาจึงตอง

คํานึงถึงคุณคาท่ีรับรู ( Perceived value ) ในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาการยอมรับของลูกคา

ในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑ ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ และการ

แขงขัน 

 

กกกกกกกก3. การสงเสริมทางการตลาด 

กกกกกกกกการสงเสริมการตลาด ( Promotion )  เปนเคร่ืองมือการส่ือสาร เพื่อสรางความพึงพอใจ

ตอตราสินคาหรือบริการหรือความคิดหรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการ เพื่อเตือน

ความทรงจําในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ 

หรือเปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูซ้ือกับผูขาย เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการ

ซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย ( Personal selling ) ทําการขาย และการติดตอส่ือสารโดย

ไมใชคน ( Non-personal selling ) เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการ องคการอาจ
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เลือกใชหนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือ ซ่ึงตองใชหลักการเลือกใชเคร่ืองการส่ือสารการตลาดแบบประสม

ประสานกัน 

 

กกกกกกกก4. การจัดจําหนาย 

กกกกกกกกการจัดจําหนาย ( Place ) หมายถึง โครงสรางของชองทาง ซ่ึงประกอบดวยสถาบันและ

กิจกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาดสถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออก

สูตลาดเปาหมายคือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมท่ีชวยในการกระจายสินคา ประกอบดวย การ

ขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 

 

กกกกกกกกจากการศึกษาแนวคิดสวนประสมทางการตลาดแลวผูวิจัยพบวาตัวแปรท่ีจะผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม คือ  

กกกกกกกกดานผลิตภัณฑ หมายถึง นมพรอมดื่มทุกยี่หอ ทุกรสชาติ ทุกรูปแบบ 

กกกกกกกกดานราคา หมายถึง คาสินคาผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม 

กกกกกกกกดานชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง รานคาท่ัวไปท่ีมีการจัดจําหนายนมพรอมดื่ม 

กกกกกกกกการสงเสริมการตลาด หมายถึง การโฆษณา การประชาสัมพันธ 

 

4. ทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจ 

กกกกกกกกความหมายของการตัดสินใจ 

กกกกกกกก ไดมีนักวิชาการหลายทานท้ังนักวิชาการชาวไทยและชาวตางประเทศ ไดใหคํานิยาม

และหรือความหมายของคําวา “การตัดสินใจ” (decision) ไวตางกัน ดังนี้ 

กกกกกกกกแสวง รัตนมงคลมาศ (2537: 73) ไดใหความหมายของคําวา “การตัดสินใจ” คือ การ

เลือกบนทางเลือก (choice of alternative) ซ่ึงทางเลือกนั้นจะตองมี 

กกกกกกกก1. เปาหมายหรือจุดประสงค (goals) ความมุงหมายเพื่อใหบรรลุผลนั้น ผูกระทําตองมี

การกําหนดเปาหมายไวกอนลวงหนา และพยายามท่ีจะกระทําทุกวิถีทางเพื่อใหบรรลุเปาประสงค

นั้น ๆ 

กกกกกกกก2. ความเช่ือ (belief orientation) เกิดจากความคิด ความรูในเร่ืองนั้น ท่ีจะมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจ และการเลือกการกระทําทางสังคม 

กกกกกกกก3. คานิยม (value standard) คือ ส่ิงท่ีบุคคลยึดถือเปนเคร่ืองชวยในการตัดสินใจ และ

กําหนดการกระทําของตนเอง คานิยมนั้นเปนลักษณะความเช่ืออยางหนึ่งแตมีลักษณะถาวรโดยเช่ือ
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วาวิธีปฏิบัติบางอยางเปนส่ิงท่ีตัวเองหรือสังคมเห็นดี เห็นชอบ สมควรท่ีจะยึดถือและปฏิบัติ

มากกวาวิธีปฏิบัติอยางอ่ืน 

กกกกกกกก4. นิสัยและธรรมเนียม (habits and customs) คือ แบบอยางพฤติกรรมท่ีสังคมกําหนดไว

แลวสืบตอกันมาดวยประเพณี 

กกกกกกกก5. การคาดหวัง (expectation) คือ ทาทีของบุคคลอ่ืนท่ีมีผลตอพฤติกรรมของบุคคลท่ี

เกี่ยวของกับตัว โดยคาดหวังหรือตองการใหบุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีตนตองการ 

 

กกกกกกกก ภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช ( 2541: 9) นําเสนอวา การตัดสินใจ คือ การพิจารณาไตรตรอง

จริงใจตัดสินใจ หรือตกลงใจของบุคคลหรือกลุมบุคคลในการเลือกปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งท่ี

เล็งเห็นวาดีท่ีสุดเหมาะท่ีสุด หรือไดประโยชนมากท่ีสุด จากบรรดาทางเลือกตาง ๆ ท่ีมีอยูหลาย

ทางเลือก เพื่อท่ีจะใชเปนแนวทางปฏิบัติอันจะนําไปสูเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยาง

สัมฤทธ์ิผล   

 

กกกกกกกกประชุม รอดประเสริฐ (2535: 253, อ้างถึงใน ภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช  2541: 9) กลาวถึง การ

ตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในการสรางทางเลือกการดําเนินงานใด ๆ ไวหลาย ๆ ทางแลว

พิจารณาตรวจสอบประเมินผลทางเลือกนั้น เพื่อเลือกทางท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเลือกเดียว และนําไป

ดําเนินงาน  

 

กกกกกกกกโกวทิย์ สิงสนันท์ (2539: 3) ไดใหขอสรุปเกี่ยวกับการตัดสินใจวา การตัดสินใจเปนการ

สะทอนใหเห็นสภาวะท่ีผูตัดสินใจมีตัวเลือกหลาย ๆ ตัว และเขาจะตองทําการเปรียบเทียบผลท่ีเกิด

จากตัวเลือกตาง ๆ กอนท่ีจะตัดสินใจทางเลือกทางใดทางหนึ่งเพื่อนําไปลงมือปฏิบัติใหบรรลุ

เปาหมายหรือวัตถุประสงคบางอยางท่ีเขาตองการ 

 

กกกกกกกก จากความหมายของการตัดสินใจ ผูวิจัยไดสรุปวา การตัดสินใจ หมายถึง การเลือก

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากทางเลือกท่ีมีอยูหลายทางเลือก เพื่อท่ีจะทําใหสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคท่ี

ผูทําการตัดสินใจตั้งไว  ซ่ึงการเลือกของแตละคนนั้นจะมีการเลือกท่ีไมเหมือนกันบางคนเลือก

เพราะความเช่ือ บางคนเลือกเพราะคานิยม ตามทัศนคติของแตละบุคคลท่ีมีตอส่ิงนั้นๆ 
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กกกกกกกกลักษณะของการตัดสินใจ 

กกกกกกกกไพลนิ ผ่องใส(2536: 155) ไดกลาววา การตัดสินใจภายใตสถานการณหรือสภาวการณ

ตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยางยิ่งจึงตองนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ สภาวการณ

หรือสถานการณของการตัดสินใจสามารถแบงไดเปน 3 แบบ ดังนี้ 

กกกกกกกก1. การตัดสินใจภายใตสถานการณท่ีแนนอน ( Decision-making under certainty) การ

ตัดสินใจท่ีทราบผลลัพธการตัดสินใจลวงหนาอยางแนนอนแลววา ถาเลือกทางเลือกอยางใดอยาง

หนึ่งผลลัพธจะเปนอยางไร  

กกกกกกกกกกกกกกกก 1. ผูตัดสินใจมีขอมูลอยางเพียงพอในการตัดสินใจ และทราบถึงผลลัพธ

ของแตละทางเลือก 

กกกกกกกกกกกกกกกก2. ผลลัพธจะเกิดข้ึนแนนอนคือเกือบไมมีการเส่ียงใด ๆ เลย  

กกกกกกกกกกกกกกกก3. การตัดสินใจจะเลือกทางเลือกท่ีใหผลตอบแทนสูงท่ีสุด 

กกกกกกกก2.การตัดสินใจภายใตความเส่ียง คือ การตัดสินใจท่ีทราบผลลัพธของการตัดสินใจนอย

กวาการตัดสินใจภายใตสถานการณท่ีแนนอน แตพอจะคาดคะเนความนาจะเปนหรือโอกาสท่ีนาจะ

เกิดข้ึน (probability) ลักษณะสําคัญของการตัดสินใจประเภทนี้ไดแก  

กกกกกกกกกกกกกกกก1. ผูตัดสินใจมีขอมูลสําหรับการตัดสินใจไมเพียงพอ  

กกกกกกกกกกกกกกก2. การตัดสินใจอยูภายใตความเส่ียงคือผูตัดสินใจจะตองคาดคะเนถึงโอกาส

หรือความนาจะเกิดข้ึนโดยอาศัยประสบการณรวมดวย  

กกกกกกกกกกกกกกกก3. การตัดสินใจจะพิจารณาเลือกทางเลือกท่ีผลตอบแทนสูงสุดและโอกาสท่ี

จะเกิดข้ึนของทางเลือกดวย 

 

กกกกกกกก3. การตัดสินใจภายใตความไมแนนอน คือ การตัดสินใจท่ีไมสามารถคาดการณผลลัพธ

และโอกาส หรือความนาจะเปนท่ีเกิดข้ึนไดเลย การตัดสินใจภายใตความไมแนนอนจะมีลักษณะ

ใหญๆ ดังนี้คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก 1. ผูตัดสินใจไมทราบผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนของแตละทางเลือก เพราะไมมี

ขอมูลท่ีจะใชประกอบในการตัดสินใจ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2. ผูตัดสินใจไมทราบถึงโอกาสท่ีจะเปนไปได  

กกกกกกกกกกกกกกกก3. มีสภาวะนอกบังคับ (State of Nature) หรือตัวแปรท่ีควบคุมไมได หรือ

ตัวแปรท่ีผูตัดสินใจไมอาจคาดการณได แตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเกิดข้ึน 
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กกกกกกกกจากลักษณะของการตัดสินใจผูวิจัยพบวา การตัดสินใจภายใตภาวะการณท่ีแตกตางกัน

จะทําใหผลของการตัดสินใจตางกันผูตัดสินใจคนใดมีการตัดสินใจภายใตภาวะความแนนอนจะทํา

ใหผูตัดสินใจนั้นไดผลลัพธท่ีตองการเปนท่ีนาพึงพอใจมากท่ีสุด 

กกกกกกกกกระบวนการตัดสินใจ 

กกกกกกกกกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคสามารถแบงไดเปนลําดับข้ันตางๆมี 5 ข้ันตอน 

ดังตอไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 : แสดงกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

ท่ีมา : อดุลย จาตุรงคกุล และคณะ อางถึงใน พฤติกรรมผูบริโภค. 

 

 

 

 

 

 

 

เล็งเห็นปญหา หรือตระหนัก

ถึงความตองการ 

การประเมินหลังการบริโภค 

                  ซ้ือ 

ประเมินคาทางเลือกกอนซ้ือ 

เสาะแสวงหาขาวสาร 
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กกกกกกกก1. การเล็งเห็นปญหาหรือตระหนักถึงความตองการ (Need Recognition) เปนข้ันตอน

เร่ิมตนของกระบวนการตัดสินใจซ่ึงเกิดจากการท่ีบุคคลรูสึกถึงความแตกตางของส่ิงท่ีปรารถนาจะ

มีหรือใหเกิดข้ึนกับสภาพท่ีตนเปนอยู ณ เวลาหนึ่ง แลวมีความเห็นวาความแตกตางดังกลาวมี

ความสําคัญมากซ่ึงตนตองการจะแกไข แหลงสําคัญของการตระหนักถึงปญหาคือ มีความตื่นตัว

ของผูบริโภค ความตื่นตัวของผูบริโภคเกิดมาจากปจจัยจูงใจในหลายๆดาน ความตองการซ่ึงเกิดมา

จากภาพพจนของตัวบุคคลเอง ( Self-image) ก็มีแนวโนมท่ีจะทําใหผูบริโภคเกิดความตองการท่ีจะ

บรรลุหรือไปสูส่ิงท่ีมุงหวัง นักการตลาดสามารถใชปจจัยตางๆ เปนตัวกระตุนใหผูบริโภคเกิดความ

ตื่นตัวและตระหนักถึงความตองการได เชน การมีรูปรางสวยงาม มีสุขภาพดี การมีภาพลักษณของ

ผูนํา ทันสมัย เปนตน นอกจากนี้อิทธิพลของส่ิงแวดลอมยังสงผลตอการตระหนักถึงปญหาของ

บุคคลดวย 

 

กกกกกกกก2. การเสาะแสวงหาขาวสาร (Search for Information) เปนข้ันตอนเกี่ยวกับการแสวงหา

ขาวสารของผูบริโภค ซ่ึงจะทําโดยหาขาวสารจากแหลงภายในกอนโดยท่ีผูบริโภคจะพิจารณาวาตน

มีความรูหรือความทรงจําเกี่ยวกับทางเลือกตางๆ อันประกอบดวยลักษณะสินคามากพอหรือไมท่ีจะ

ทําการซ้ือสินคา ถาขาวสารในความทรงจําไมพอก็จะทําการเสาะหาจากแหลงภายนอกตอไป ซ่ึงใน

การแสวงหาขาวสารจากแหลงภายนอกนั้นยังไดรับอิทธิพลจากปจจัยอ่ืนๆ อีกมากมาย เชน ความ

แตกตางระหวางบุคคล อิทธิพลของส่ิงแวดลอม อิทธิพลของครอบครัว เปนตน  

 

กกกกกกกก3. การประเมินคาทางเลือกกอนซ้ือ (Pre-purchase Alternative Evaluation) การประเมิน

ทางเลือกเพื่อตัดสินใจใชบริการสถานออกกําลังกาย ผูบริโภคอาจจะตองพิจารณาเปรียบเทียบ

มาตรฐานกับรูปแบบ ( Specification-ลักษณะเฉพาะ) เชน ลักษณะและความหลากหลายของ

เคร่ืองมือในแตละสถานบริการ คาใชจายในการใชบริการ ทําเลท่ีตั้ง ความสะดวกในการไปใช

บริการ เปนตน 

 

กกกกกกกก4. การซ้ือ (Purchase) มักจะเกิดในรานคาปลีก หรือชองทางการจําหนายอ่ืนๆข้ึนอยูกับ

ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ สําหรับผลิตภัณฑบางประเภท การจําหนายตองอาศัยพนักงานท่ีมี

ความรูและความชํานาญสูง 
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กกกกกกกก5. การประเมินทางเลือกหลังการซ้ือ  (Post-Purchase Alternative Evaluation) ความ

พอใจในการบริโภคสินคา และการประเมินผลการใชสินคา เปนส่ิงท่ีมีความสัมพันธกันอยาง

ใกลชิด ถาการบริโภคสินคาใหผลตามท่ีผูซ้ือคาดหวัง ผูซ้ือก็จะมีความพอใจในการซ้ือสินคาและ

บริการนั้น แตถามีความไมพอใจเกิดข้ึน หรือพิจารณาเห็นวาตรายี่หออ่ืนสามารถใหความพอใจได

ดีกวา การซ้ือซํ้าก็อาจไมเกิดข้ึนได (อดุลย จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล 2550)  

 

กกกกกกกกผูวิจัยไดสรุปวา กระบวนการตัดสินใจ เปนกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ในการเลือก

แนวทางปฏิบัติท่ีถูกตองเหมาะสม หรือพอใจ เพื่อท่ีจะไดนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคท่ีตองการ หรือแกไขปญหาได ซ่ึงจะข้ึนอยูกับสถานการณ ทรัพยากรและบุคคลจาก

ความหมายดังกลาว จึงสามารถจําแนกองคประกอบท่ีสําคัญของการตัดสินใจได 3 ประการ คือ 

 1. การตัดสินใจตองมีทางเลือก และการเลือกท่ีจะกระทําอยางใดอยางหนึ่งนั้น จะตองมี

มากกวาหนึ่งทางเลือก จึงตองกระทําการตัดสินใจ ถามีทางเลือกเดียวก็จะไมมีการตัดสินใจ 

 2. การตัดสินใจจะตองมีจุดหมาย หรือวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางท่ี

ตองการบรรลุผล และเราเองไมแนใจวา หนทางเลือกตาง ๆ นั้น ทางเลือกใดท่ีจะทําใหบรรลุ

วัตถุประสงคไดดีกวากัน 

 3. การตัดสินใจเปนเร่ืองของกระบวนการ การใชหลักของเหตุผล และความพอใจเปน

เกณฑในการประเมินทางเลือก หลักเกณฑท่ีนํามาใชในการประเมินทางเลือกท่ีสําคัญ คือ 

ความสามารถของทางเลือกในการสนองตอบตอวัตถุประสงคท่ีตองการ 

 

 จากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจแลวผูวิจัยพบวาตัวแปรท่ีจะผลตอปจจัยท่ีมี

การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑนมพรอมดื่มของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  คือ  คานิยม หมายถึง ความเช่ือ ทัศนคติของบุคคลท่ีเปน

เคร่ืองชวยในการตัดสินใจและกําหนดการกระทําของตนเอง คานิยมนั้นเปนลักษณะความเช่ืออยาง

หนึ่งแตมีลักษณะถาวรโดยเช่ือวาวิธีปฏิบัติบางอยางเปนส่ิงท่ีตนเองหรือสังคมเห็นดี เห็นชอบ 

สมควรท่ีจะยึดถือปฏิบัติมากกวาวิธีการปฏิบัติอยางอ่ืน 

 

 

 

 

 



15 

 

5.งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กกกกกกกก จิตติมา ศรีหาภูธร( 2552) ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการดื่มนมพาสเจอรไรซและ

สเตอรไลซของประชากรในกรุงเทพมหานคร การบริโภคอาหารเสริมตางๆ  เพื่อชวยใหรางกาย

ไดรับสารอาหารอยางเพียงพอตอความตองการ แตในความเปนจริงการบริโภคอาหารจากธรรมชาติ

ก็มีประโยชนในตัวเอง  และมีคุณคาทางโภชนาการ สูง  และนมก็เปนผลิตภัณฑหนึ่งท่ีกําลังไดรับ

ความนิยมอยางมาก ไมวาจะเปนเด็ก วัยรุน หรือวัย ทํางานก็นิยมดื่มนม เพราะสะดวกในการบริโภค 

และสามารถดื่มนมเพี่อทดแทนอาหารเชาได การวิจัยในคร้ังนี้  ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

ทัศนคติและพฤติกรรม และปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ  การเลือกดื่มนมพาสเจอรไรซและ สเตอริ

ไลซ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัย ถึงพฤติกรรมการดื่หนมนมพาสเจอรไรซ

และนมสเตอริไลซพรอมดื่มของ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

กกกกกกกก1. จากการสํารวจจากกลุมตัวอยางพบวา  เพศชายเเละเพศหญิงมีพฤติกรรมการดื่มนม

พาส เจอรไรซและนมสเตอริไลซพรอมดื่ม โดยเลือก ดื่มดัชมิลล มากท่ีสุดเหมือนกัน  

กกกกกกกก2. จากการสํารวจจากกลุมตัวอยางพบวา  เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการดื่มนม

พาสเจอรไรซเเละนมสเตอริไลซพรอมดื่ม โดยเลือกดื่มนม ชนิดพาสเจอรไรซ มากท่ีสุดเหมือนกัน  

กกกกกกกก3. จากการสํารวจจากกลุมตัวอยางพบวา เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการดื่มนม

พาสเจอรไรซเเละนมสเตอริไลซพรอมดื่ม โดยเลือกดื่มตั้งเเตเวลา 6.00-9.00 น. มากท่ีสุดเหมือนกัน  

กกกกกกกก4. จากการสํารวจจากกลุมตัวอยางพบวา  เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการดื่มนม

พาสเจอรไรซเเละนมสเตอริไลซพรอมดื่มโดยเลือก ดืมทุกวัน มากท่ีสุดเหมือนกัน 

กกกกกกกก5. จากการสํารวจจากกลุมตัวอยางพบวา  เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการดื่มนม

พาสเจอรไรซเเละนมสเตอริไลซพรอมดื่ม โดยเลือกบรรจุภัณฑแบบขวด มากท่ีสุดเหมือนกัน  

กกกกกกกก6. จากการสํารวจจากกลุมตัวอยากพบวา  เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการดื่มนม

พาสเจอรไรซเเละนมสเตอริไลซพรอมดื่มโดยเลือกซ้ือท่ีรานสะดวกซ้ือ มากท่ีสุดเหมือนกัน  

กกกกกกกก7. จากการสํารวจจากกลุมตัวอยางพบวา เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการดื่มนม

พาสเจอรไรซเเละนมสเตอริไลซพรอมดื่ม โดยเลือกดื่มขนาดกลองเล็ก 120 มล. มากท่ีสุดเหมือนกัน  

กกกกกกกก8. จากการสํารวจจากกลุมตัวอยางพบวา  เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการดื่มนม

พาสเจอรไรซเเละนมสเตอริไลซพรอมดื่ม โดยเลือกทราบไมละเอียด มากท่ีสดเหมือนกัน 

กกกกกกกก9. จากการสํารวจจากกลุมตัวอยางพบวา  เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการดื่มนม

พาสเจอรไรซเเละนมสเตอริไลซพรอมดื่ม โดยเลือกคุณภาพท่ีแตกตางกัน มากท่ีสุดเหมือนกัน  

กกกกกกกก10. จากการสํารวจจากกลุมตัวอยางพบวา เพศชายเเละเพศหญิงมีพฤติกรรมการดื่มนม

พาสเจอรไรซเเละนมสเตอริไลซพรอมดื่ม โดยเลือกส่ือโทรทัศน มากท่ีสุดเหมือนกัน  
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กกกกกกกก11. จากการสํารวจจากกลุมตัวอยางพบวา เพศชายเเละเพศหญิงมีพฤติกรรมการดื่มนม

พาสเจอรไรซเเละนมสเตอริไลซพรอมดื่ม โดยเลือกซ้ือเพราะความชอบ มากท่ีสุดเหมือนกัน 

 

กกกกกกกกณฏัฐา  ศศิธร(2549) การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ลักษณะทางสังคมและ

เศรษฐกิจของผูบริโภคน้ําผักผลไมพรอมดื่ม 2) พฤติกรรมการบริโภคน้ําผักผลไมพรอมดื่มของ

ผูบริโภค 3) ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการบริโภคน้ําผักผลไมพรอมดื่ม 4) ความสัมพันธระหวาง

ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ กับ พฤติกรรมการบริโภคน้ําผักผลไมพรอมดื่ม และ 5) ปญหาและ

ขอเสนอแนะของผูบริโภคน้ําผักผลไมพรอมดื่ม โดยรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากแหลงขอมูลตางๆ 

และขอมูลปฐมภูมิท่ีเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง 200 ราย โดยการใชแบบสอบถามเชิงโครงสราง 

และใชสถิติพรรณนาและการวิเคราะหไคสแควรในการวิเคราะหขอมูล ผลการศึกษา พบวา

ผูบริโภค สวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 20-30 ป สถานภาพโสด มีจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว 4-6 คน และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุดผูบริโภค เปนนักศึกษา คิดเปนรอยละ 

30 มีระดับรายไดตั้งแต 5,000 -10,000 บาท คิดเปนรอยละ 45.5 ซ่ึงมีลักษณะความเปนอยูแบบ

ครอบครัวเดี่ยว กิจกรรมยามวางท่ีนิยมมากท่ีสุด คือชมโทรทัศน ผูบริโภคบริโภคน้ําผักพรอมดื่ม 

คิดเปนรอยละ 68.5 ซ่ึงเหตุผลในการเลือกบริโภค คือ น้ําผักมีประโยชนตอสุขภาพ น้ําผักท่ีนิยม คือ 

น้ําแครอทผสมน้ําผลไมรวม น้ําผลไมพรอมดื่มมีผูนิยมบริโภค คิดเปนรอยละ 98.5 เหตุผลในการ

เลือกบริโภค คือ มีประโยชนตอสุขภาพ ชนิดน้ําผลไมท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ น้ําสม ประเภทของน้ําผัก

ผลไมพรอมดื่มท่ีนิยมบริโภคมากท่ีสุด คือ น้ําผักผลไมแท 100 % ชนิด UHT บรรจุกลอง รองลงมา

คือ น้ําผักผลไมแท 100% ชนิดพาสเจอรไรซคิดเปนรอยละ 31.5% นอกจากนี้ผูบริโภคเลือกบริโภค

แบบค้ันสดๆ ดวยเชนกัน ในขณะท่ีความถ่ีในการบริโภคน้ําผักผลไมพรอมดื่มสวนใหญบริโภค 2 – 

3 คร้ังตอสัปดาหมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46 ในการบริโภคในแตละคร้ังประมาณ 200 มล. คิดเปน

รอยละ 64 ขนาดบรรจุภัณฑท่ีนิยมซ้ือ คือ กลองเล็กบรรจุ ประมาณ 200 – 300 ปริมาณในการซ้ือแต

ละคร้ัง เม่ือแยกตามขนาดบรรจุภัณฑแลว นิยมซ้ือ 1 – 2 กลองเล็กมากท่ีสุด คาใชจายในการซ้ือแต

ละประมาณ 10 – 40 บาท รองลงมาคือ 1 – 2 กลองใหญ ผูบริโภคหาซ้ือจากหางสรรพสินคามาก

ท่ีสุด ปจจัยทางดานการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคมากท่ีสุด คือ ความสะอาด

และปลอดภัย รองลงมา คือ รสชาติ การรับรองคุณภาพ คุณคาทางโภชนาการความสดใหม ในดาน

รูปแบบบรรจุภัณฑนั้นแบบกลองและแบบขวดพลาสติกมีอิทธิพลตอการเลือกในระดับมาก 

ในขณะท่ีแบบถุงพลาสติกมีอิทธิพลการเลือกในระดับนอย ดานราคา ความสะดวกในการ ดาน

โฆษณาประชาสัมพันธและการรับรูขอมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมีอิทธิพลตอการเลือกในระดับ

มาก แตปจจัยของแถมเม่ือซ้ือปริมาณมาก มีอิทธิพลตอการเลือก ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ
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ระหวางปจจัยทางดานสังคมและเศรษฐกิจ กับ พฤติกรรมการบริโภค เพศ รายได มีความสัมพันธ

กับความถ่ีในการบริโภค ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% ระดับการศึกษา สถานภาพ มีความสัมพันธกับ

รูปแบบบรรจุภัณฑ ณ ระดับความเช่ือม่ัน 99% กิจกรรมยามวางการเลนเกมส มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% ปญหาสวนใหญท่ีผูบริโภค พบ

คือ มีราคาแพงและน้ําผักผลไมเนาเสียงาย 

 

กกกกกกกกศลรีา พนาพงศ์วศิน, ศุภสิทธ์ิ ไพโรจน์ธนชัย และวภิาวรรณ เปาระพนัธ์ุ(2539) การวิจัย

คร้ังนี้มีความมุงหมายท่ีจะศึกษาถึง อิทธิพลของรสชาติของนมเปร้ียว พรอมดื่มตอพฤติกรรมการ

เลือกดื่มของผูบริโภค กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปน นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป

การศึกษา 2538 จํานวน 30 คน โดยในข้ันแรก กลุมตัวอยางจะตองตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ประวัติการดื่มนมเปร้ียวฯ และยี่หอของ นมเปร้ียวฯ ท่ีดื่มบอยท่ีสุด จากนั้น ใหกลุมตัวอยางทําการ

ทําลองดื่มนมเปร้ียวฯ เปนชุด รวมท้ังส้ิน 3 ชุดจาก 6 ชุด ซ่ึงผูวิจัยเปนผูเลือกชุดของนมเปร้ียวฯ ให

กลุมตัวอยางแตละคน อยางสุม นมเปร้ียวฯ แตละชุดประกอบดวย 3 ยี่หอ ดังนี้ คือ นมเปร้ียวฯ ยี่หอ

โยโมสต, ดัชมิลลและดานอน จะบรรจุยี่หอละ 1 แกว หลังจากท่ีกลุมตัวอยางดื่มนมเปร้ียวฯ หมด 

ในแตละชุดแลว ใหเลือกวา นมเปร้ียวฯ แกวใดเปนแกวท่ีกลุมตัวอยางชอบมากท่ีสุด และ นมเปร้ียว

ฯ แกวใดเปนแกวท่ีระบุวาดื่มบอยท่ีสุดในแบบสอบถาม ผลการวิจัย ปรากฎวาสรุปไดดังนี้ 

กกกกกกกกจากจํานวนผูรับการทดลอง 30 คน มี 7 คน (23.3 เปอรเซ็นต) ท่ีไมสามารถ  ระบุนม

เปร้ียวฯ แกวท่ีตนเองดื่มเปนประจําได ในการทดลองท้ัง 3 คร้ัง มี 6 คน (20.0 เปอรเซ็นต) ท่ี

สามารถระบุไดถูกตอง 1 คร้ัง มี 7 คน (23.3 เปอรเซ็นต) ท่ีสามารถระบุ ไดถูกตอง 2 คร้ัง และมีผูรับ

การทดลอง 10 คน (33.3 เปอรเซ็นต) ท่ีสามารถระบุได ถูกตองท้ังหมด 

กกกกกกกกจากจํานวนผูรับการทดลอง 30 คน มี 7 คน (23.3 เปอรเซ็นต) ท่ีเลือกนม เปร้ียวฯ แกวท่ี

ชอบไมตรงกับท่ีระบุวาดื่มประจําท้ัง 3 คร้ัง มี 8 คน (26.7 เปอรเซ็นต) ท่ี เลือกไดตรง 1 คร้ัง มี 5 คน 

(16.7 เปอรเซ็นต) ท่ีเลือกไดตรง 2 คร้ัง และมีผูรับการ ทดลอง 10 คน (33.3 เปอรเซ็นต) ท่ีเลือกนม

เปร้ียวฯแกวท่ีชอบตรงกับท่ีระบุวาดื่มประจํา ท้ัง 3 คร้ัง 

กกกกกกกก เพศไมมีผลตอการท่ีผูรับการทดลองสามารถระบุนมเปร้ียวฯ ท่ีดื่มประจําได อยาง

ถูกตองหรือไม แสดงวา การรับรูรสชาดของนมเปร้ียว ฯท่ีแตกตางกันไมข้ึนอยูกับ เพศ 
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กกกกกกกก อายุมีความสัมพันธกับการท่ีผูรับการทดลองสามารถระบุนมเปร้ียวฯ ท่ีดื่ม ประจําได

อยางถูกตอง กลาวคือ ผูท่ีมีอายุนอยกวาสามารถ จดจํารสชาติของนมเปร้ียวได มากกวาผูท่ีมีอายุ

มาก 

กกกกกกกก ดานความถ่ีในการดื่มนมเปร้ียวฯ พบวา มีความสัมพันธกับการท่ีผูรับการทดลอง 

สามารถระบุนมเปร้ียวฯ ท่ีดื่มประจําไดอยางถูกตองหรือไม ผุมีประสบการณในการดื่ม นมเปร้ียวฯ 

มากมีโอกาสท่ีจะจํารสชาดไดดีกวาผูมีประสบการณในการดื่มนมเปร้ียวฯ นอย 

กกกกกกกก ดานการโฆษณา พบวา มีความสัมพันธกับยี่หอนมเปร้ียวฯ ท่ีผูรับการทดลอง นึกถึง 

และยี่หอนมเปร้ียวฯ ท่ีผูรับการทดลองนึกถึง มีความสัมพันธกับยี่หอนมเปร้ียวฯ ท่ี ผูรับการทดลอง

ดื่มประจํา แสดงวา การโฆษณาเปนปจจัยตัวหนึ่งท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือก ดื่มนมเปร้ียวฯ ของ

ผูบริโภค 

กกกกกกกกยี่หอนมเปร้ียวฯ ท่ีระบุวาดื่มประจําในแบบสอบถามมีความสัมพันธกับนมเปร้ียวฯ ยี่หอ

ท่ีเลือกวาดื่มประจํา และมีความสัมพันธกับนมเปร้ียวฯ ท่ีเลือกวาชอบจากการทดลอง แสดงวา 

รสชาดเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกดื่มนมเปร้ียวฯของผูบริโภค 

กกกกกกกกผูท่ีดื่มนมเปร้ียวฯ ยี่หอดัชมิลลเปนประจํา สามารถจํารสชาติไดดีกวาผูท่ีดื่ม นมเปร้ียวฯ 

ยี่หอโยโมสตเปนประจํา 

กกกกกกกกผูท่ีดื่มนมเปร้ียวฯ ยี่หอดัชมิลลเปนประจํา เม่ือทดลองแลวพบวา ชอบรสชาด  ของนม

เปร้ียวฯ ยี่หอดัชมิลลมากกวา ผูท่ีดื่มนมเปร้ียวฯ ยี่หอโยโมสตเปนประจําชอบรสชาดของนมเปร้ียว

ฯ ยี่หอโยโมสต จากการทดลอง ผูท่ีดื่มนมเปร้ียวฯ ยี่หอโยโมสต เปนประจํา หันไปชอบรสชาติของ

นมเปร้ียวฯ ยี่หอดัชมิลลถึง 38.9 เปอรเซ็นต 
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กกกกกกกกพรรณราย ภาคอีสิระ (2547)  การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมาย ( 1) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรม

การซ้ือผลิตภัณฑนมพรอมดื่มของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ( 2) เพื่อ

เปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม ตามสถานภาพกสวนบุคคลของผูบริโภคท่ี

แตกตางกัน ( 3) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลพฤติกรรมการซ้ือ ผลิตภัณฑนม

พรอมดื่มของผูบริโภคเปนการวิจัยเชิงวิเคราะหแลวนํามาพรรณนา โดยใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัย

สรางข้ึนเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูบริโภคท่ีซ้ือผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม ในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 400 คน (จากขอมูลผูท่ีซ้ือผลิตภัณฑนมพรอมดื่มจากรานจําหนายหรือ

หางสรรพสินคาโดยตรง) และนําขอมูลมาทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS For 

Windows V.11 เพื่อหาคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และความสัมพันธของพฤติกรรม

การซ้ือผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม กับสวนประสมทางการตลาด  โดยใชสถิติ Chi-Square ผลการวิจัย

พบวา กลุมผูบริโภคสวนใหญเลือกซ้ือผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม ยู.เอช.ที. ( Ultra Hight Temperature) 

ตราไทยเดนมารก รสจืดท่ีเปนนมสดพรองไขมันเนย  ซ่ึงส่ังซ้ือประจําเพราะคุนเคยมานาน และจะ

เลือกซ้ือจากรานสะดวกซ้ือท่ัวไป ในการซ้ือจะซ้ือปริมาณคร้ังละ 1 กลอง 1 ขวด หรือ 1 กระปอง 

โดยผูบริโภคสวนใหญจะคํานึงถึงคุณคาทางโภชนการของนมพรอมดื่ม และคํานึงวานมเปนอาหาร

เสริมของคนทุกวัย ตลอดจนการดื่มนมนั้นสามารถดื่มทดแทนอาหารบางม้ือได โดยจะซ้ือนมพรอม

ดื่มแบบบรรจุกลองกระดาษ สวนราคาของนมพรอมดื่มควรมีความเหมาะสมกับปริมาณการบรรจุ

ของนมและคุณภาพของนมพรอมดื่ม หากราคาของนมพรอมดื่มถูกลงผูบริโภคอาจซ้ือนมพรอมดื่ม

มากข้ึน การประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ  โดยเฉพาะส่ือโฆษณาทางโทรทัศนก็เปนส่ิงกระตุนการ

ซ้ือของผูบริโภคใหซ้ือนมพรอมดื่มมากข้ึนกลุมผูบริโภคเพศหญิงสวนใหญมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ซ้ือนมพรอมดื่มรสจืดเพราะวาเปนนมท่ีมีไขมันต่ํา ดื่มแลวไมทําใหมีสวนเกินตาม

รางกาย ในขณะท่ีกลุมบริโภคเพศชายท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี เชนกันชอบนมพรอมดื่มรส

หวาน เพราะคุนเคยกับรสชาติเนื่องจากเปนรสชาติดั้งเดิมท่ีผลิตในประเทศไทยมานาน ดังนั้น การ

ผลิตนมพรอมดื่มจะตองเนนปริมาณการบรรจุของน้ํานม และคุณภาพของนมพรอมดื่มมีการ

ตรวจสอบคุณภาพของการผลิต และผูผลิตควรผลิตนมพรอมดื่มรสจืดและรสหวานซ่ึงเปนรสชาติท่ี

ผูบริโภคสวนใหญนิยม 2 อันดับแรก  
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   บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

กกกกกกกกงานวิจัยคร้ังนีผู้วิจัยไดทําการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงไดกําหนดวิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชใน

การวิจัย ประกอบไปดวยประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ความ

นาเช่ือถือของขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

กกกกกกกก ประชากรท่ีผูวิจัยทําการศึกษา ในคร้ังนี้  คือ กลุมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด 2,736 คน (วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี สํานักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 2552) โดยการใชสูตรคํานวณขนาดกลุมจาก

สูตร Taro Yamane (1975) กําหนดคาความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางเปน 0.05 จะไดขนาด

กลุมตัวอยางจํานวน349 คน การคํานวณกลุมตัวอยางใชสูตรดังนี้ 

 สูตร   

 

 

 

        เม่ือ  n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

            N แทน ขนาดของประชากร 

            e แทน ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง 

ddddddddแทนคาได n   =   2,736/ [1+2,736(0.05)] 

   n ~ 349 คน 

การสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางเปนแบบชั้นภูมิโดยใชสัดสวน (Proportional Stratified 

Sampling) โดยใชจํานวนประชากรแบงตามสาขาและช้ันป มาเปนฐานในการคิดสัดสวนใหไดกลุม

ตัวอยาง 349 คน แบงผลไดดังนี้   
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ตารางที ่1  แสดงจํานวนของกลุมตัวอยางแยกตามสาขาและช้ันป 

สาขา ช้ันปี จํานวน (n=349) 

การจัดการธุรกิจท่ัวไป 1 154 

การจัดการธุรกิจท่ัวไป 2 131 

การจัดการธุรกิจท่ัวไป 3 113 

การจัดการธุรกิจท่ัวไป 4 69 

การจัดการทองเท่ียว 1 145 

การจัดการทองเท่ียว 2 134 

การจัดการทองเท่ียว 3 120 

การจัดการทองเท่ียว 4 88 

การจัดการชุมชน 1 98 

การจัดการชุมชน 2 101 

การจัดการชุมชน 3 100 

การจัดการชุมชน 4 78 

การตลาด 1 136 

การตลาด 2 105 

การตลาด 3 75 

การตลาด 4 35 

ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก 1 135 

ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก 2 122 

ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก 3 91 

ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก 4 46 

การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 1 144 

การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 2 107 

การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 3 83 

รัฐประศาสนศาสตร 1 195 

รัฐประศาสนศาสตร 2 131 
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 ท้ังนี้ สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ไดเปดการศึกษาเม่ือ 2550 จึงมีนักศึกษาช้ันป

ท่ี 1, 2 และ 3 และสาขารัฐประศาสนศาสตร เปดการศึกษาเม่ือ 2551 จึงมีนักศึกษาเพียงช้ันปท่ี 1 

และ 2 เทานั้น 

 

ตัวแปรทีศึ่กษา 

กกกกกกกกตัวแปรท่ีผูวิจัยสนใจมี 2 ตัวแปร ไดแก ตัวแปร ตน คือ ปจจัยดานประชากรศาสตร  เชน 

เพศ อายุ ภูมิลําเนา รายไดเฉล่ียของครอบครัวตอเดือน   ปจจัยทางดาน อ่ืนๆ เชน คานิยม ปจจัย

ทางดานการตลาด เชน หลักสูตร คาใชจาย สถานท่ีตั้ง การประชาสัมพันธ ตัวแปรตาม คือ ปจจัยท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนมพรอมดื่มของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

กกกกกกกก เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบง

ออกเปน    3 สวน ดังนี้ 

 

 สวนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูล ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ช้ันป  รายได 

เกรดเฉล่ีย ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

โดยคําถามเปนแบบตรวจรายการ(Check List) 

 

 สวนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มเพื่อแสดง

ถึงปจจัยการเลือกบริโภคนมพรอมดื่มของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดยคําถามเปนแบบตรวจรายการ(Check List) 

 

กกกกกกกกสวนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอปจจัยทางดานการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑนมพรอมดื่มของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี โดยเปนคําถามแบบใหเลือกตอบโดยแตละขอมีคําตอบใหเลือกประเมินคา 5 

ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ1 โดยมีความหมายดังนี้ 
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                                     ระดับความสําคัญ                 คะแนน 

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมากท่ีสุด    5    

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาก    4  

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจปานกลาง   3    

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจนอย   2 

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจนอยท่ีสุด   1 

 

การแปลความหมายของข้อมูล    

กกกกกกกกโดยการหาคาเฉล่ียของระดับคะแนน แบงเปน   5  ชวง  ตามระดับความเห็นดวยดังนี้ 

กกกกกกกกคาเฉล่ีย 4.50-5.00   หมายความวา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

กกกกกกกกคาเฉล่ีย 3.50-4.49   หมายความวา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก 

กกกกกกกกคาเฉล่ีย 2.50-3.49   หมายความวา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง 

กกกกกกกกคาเฉล่ีย 1.50-2.50   หมายความวา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยูในระดับนอย 

กกกกกกกกคาเฉล่ีย 1.00-1.49   หมายความวา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 

กกกกกกกกสวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวของกับการใหขอเสนอแนะโดยเปนคําถามปลายเปด 

(Open End Question)   

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกกงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชประกอบการวิจัยจาก 2 

วิธี คือ ขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

กกกกกกกก ขอมูลปฐมภูมิ  เปนขอมูลท่ีไดจากการออกแบบสอบถามในการศึกษาปจจัย ท่ีมีผลตอ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑนมพรอมดื่มของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี  

 

กกกกกกกก ขอมูลทุติยภูมิ  เปนขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมเอกสาร การคนหาหนังสือ วารสาร 

บทความในนิตยสาร วิทยานิพนธและรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของตางๆ รวมไปถึงขอมูลของ

หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเผยแพรทางอินเทอรเน็ต เพื่อใหไดขอมูลท่ีกวางข้ึน  
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ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกกคณะผูวิจัยทําการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เร่ิมตั้งแตวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ถึง 10 มกราคม

พ.ศ. 2553 

 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากแบบสอบถาม พรอมกับตรวจสอบ

ความถูกตอง จากนั้นนําแบบสอบถามมาลงรหัส และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปใช

การวิเคราะหขอมูลโดยระเบียบวิธีทางสถิติ ประกอบดวย ความถ่ี ( Frequency) รอยละ (Percentage) 

คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) และจัดทําตารางขอมูลเพื่อหา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆและ สรุปขอเสนอแนะท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกผลการวิเคราะหขอมูลของงานวิจัย เร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่ม

และปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดวยวิธีการสํารวจดวยแบบสอบถามจํานวน  

349 ชุด ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ผลของการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 4 หัวขอไดแก 

1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา 

2. ขอมูลพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่ม 

3. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือนมพรอมดื่ม 

4. การทดสอบสมมติฐาน 

 

กกกกกกกก1.ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา 

กกกกกกกก ตัวอยางของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้มีท้ังส้ิน 349 คน สอบถามขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับ

ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา ไดแกรายละเอียดในเร่ือง เพศ ช้ันป  รายได เกรดเฉล่ีย มี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามเพศ 

 

ขอมูลประชากรของกลุม

ตัวอยาง 

จํานวน(คน) รอยละ(Valid) 

           เพศ       ชาย 

                       หญิง 

148 

201 

42.00 

58.00 

กกกกกกกก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายโดยเพศหญิงมี

จํานวนคนท้ังหมด 201 คน คิดเปนรอยละ 58.00 และเพศชายมีจํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 42.00 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามช้ันป 

 

ขอมูลประชากรของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ(Valid) 

ช้ันป                 1 

2 

3 

4 

66 

123 

96 

64 

18.91 

35.24 

27.51 

18.34 

ก 

กกกกกกกจากตารางท่ี 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉล่ียสูงสุดอยูช้ันปท่ี 2 จํานวนท้ังหมด 123 

คน คิดเปนรอยละ 35.2 4 รองลงมาช้ันปท่ี 3  จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 27.51 ช้ันปท่ี1จํานวน66 

คน คิดเปนรอยละ 18.91 ช้ันปท่ี4  จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 18.34 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามรายได 

 

ขอมูลประชากรของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ(Valid) 

ต่ํากวา 3,000บาท 

3,000-5,000 

5,001-7,000 

7,001-10,000 

มากกวา 10,000 

41 

280 

25 

3 

0 

11.75 

80.23 

7.16 

0.86 

0 

ก 

กกกกกกกจากตารางท่ี 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉล่ียสูงสุดมีรายไดเฉล่ียอยูท่ี 3,000-5,000 

จํานวนท้ังหมด 280 คน คิดเปนรอยละ 80.2 3 รองลงมามีรายไดเฉล่ีย ต่ํากวา 3,000 บาท  จํานวน 41 

คน คิดเปนรอยละ 11.75 รายไดท่ี 5,001-7,000 บาท มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 7.16 รายไดท่ี  

7,001-10,000 บาท จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.86 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 5 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามเกรดเฉล่ีย 

 

ขอมูลประชากรของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ(Valid) 

ต่ํากวา 2.00 

2.00-2.50 

2.51-3.00 

3.01-3.50 

3.51-4.00 

9 

100 

124 

80 

36 

2.58 

28.65 

35.53 

22.92 

10.32 

 

กกกกกกกก จากตารางท่ี  5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉล่ียมีเกรดเฉล่ียสูงสุดท่ี 2.51-3.00 

จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 35.53 รองลงมามีเกรดเฉล่ีย 2.00-2.50 จํานวน 100 คนคิดเปนรอย

ละ 28.65 เกรดเฉล่ีย  3.01-3.50 จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 22.92 เกรดเฉล่ีย  3.51-4.00 มีจํานวน 

36 คน คิดเปนรอยละ 10.32 เกรดเฉล่ียต่ํากวา 2.00 จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.58 ตามลําดับ 

 

 

2.พฤติกรรมการบริโภคนมพร้อมดื่ม 

 

ตารางท่ี 6 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามลักษณะการดื่มนม 

    พรอมดื่ม 

 

ขอมูลประชากรของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ(Valid) 

เคยดื่ม 

ไมเคยดื่ม 

344 

5 

98.57 

1.43 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี  6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉล่ียเคยดื่มนมพรอมดื่มมากกวาไมเคย

ดื่มนมพรอมดื่ม โดยผูเคยดื่มนมพรอมดื่มจํานวน 344 คน คิดเปนรอยละ 98.57 และผูท่ีไมเคยดื่มนม

พรอมดื่มจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.43 
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ตารางท่ี 7 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามความถ่ีในการดื่มนม 

   พรอมดื่ม 

 

ขอมูลประชากรของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ(Valid) 

ดื่มประจํา 

ดื่มไมประจํา 

160 

189 

45.85 

54.15 

 

กกกกกกกจากตารางท่ี 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉล่ียดื่มนมพรอมดื่มไมประจํามากกวาผูท่ี

ดื่มเปนประจํา โดยผูท่ีดื่มนมพรอมดื่มไมเปนประจําจํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 54. 15 และผูท่ี

ดื่มนมพรอมดื่มเปนประจําจํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 45.85 

 

ตารางท่ี 8 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามเหตุผลท่ีดื่มนมพรอมดื่ม 

 

ขอมูลประชากรของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ(Valid) 

ดื่มเพื่อรองทองหรือแทนม้ืออาหาร 

ดื่มตั้งแตวัยเด็ก 

ดื่มเพื่อสุขภาพ 

ดื่มตามบุคคลใกลชิด 

อ่ืนๆ 

121 

68 

113 

15 

32 

34.67 

19.48 

32.38 

4.30 

9.17 

กก 

กกกกกกจากตารางท่ี 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉล่ียมีเหตุผลสูงสุด คือ ดื่มเพื่อรองทองหรือ

แทนม้ืออาหาร จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 34.67 รองลงมาคือ ดื่มเพื่อสุขภาพ  จํานวน113 คน 

คิดเปนรอยละ 32.38  ดื่มตั้งแตวัยเด็ก จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 19.48 อ่ืนๆ เชน ดื่มเพราะความ

เคยชิน, อยากดื่ม เปนตน  จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 9.17  ดื่มตามบุคคลใกลชิด จํานวน 15 คน 

คิดเปนรอยละ 4.30 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 9 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามชวงเวลาท่ีดื่มนมพรอม 

   ดื่ม 

 

ขอมูลประชากรของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ(Valid) 

ชวงเชา 

ชวงสาย 

ชวงเท่ียง 

ชวงบาย 

ชวงเย็น 

ชวงคํ่า-ดึก 

145 

39 

0 

15 

61 

89 

41.55 

11.17 

0 

4.30 

17.48 

25.50 

 

กกกกกกก จากตารางท่ี  9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉล่ียดื่มนมพรอมดื่มสูงสุดในชวงเชา

จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 41.55 รองลงมาคือ ชวงคํ่า-ดึก  จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 25.50

ชวงเย็น จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 17.48 ชวงสาย จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 11.17 ชวงบาย 

จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 4.30 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 10 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามยี่หอนมพรอมดื่ม 

 

ขอมูลประชากรของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ(Valid) 

โฟโมสต 

ดัชมิลล 

หนองโพ 

เมจ ิ

ไทยเดนมารค 

อ่ืนๆ 

164 

79 

5 

24 

77 

0 

46.99 

22.64 

1.43 

6.88 

22.06 

0 

 

กกกกกกจากตารางท่ี  10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉล่ียดื่มนมพรอมดื่มสูงสุดยี่หอโฟโมสต 

จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 46.99 รองลงมาคือ ดัชมิลล  จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 22.64 

ไทยเดนมารค จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 6.88 เมจิ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.88  หนองโพ 

จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.43 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 11 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามความถ่ีการซ้ือนมพรอม 

    ดื่ม 

ขอมูลประชากรของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ(Valid) 

วันละคร้ัง 

3-4 วัน/คร้ัง 

สัปดาหละคร้ัง 

เดือนละคร้ัง 

107 

139 

79 

24 

30.65 

39.83 

22.64 

6.88 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 11 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉล่ียสูงสุดซ้ือนมพรอมดื่ม 3-4 วัน/คร้ัง 

จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 39.83 รองลงมาคือ วันละคร้ัง จํานวน 107 คน คิดเปน30.65 สัปดาห

ละคร้ัง  จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 22.64 เดือนละคร้ัง จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.8 8 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 12 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามรสชาติของนมพรอมดื่ม 

 

ขอมูลประชากรของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ(Valid) 

รสจืด 

รสหวาน 

รสช็อคโกแล็ค 

รสกาแฟ 

อ่ืนๆ 

199 

25 

72 

6 

47 

57.02 

7.16 

20.63 

1.72 

13.47 

ก 

กกกกกกกจากตารางท่ี 12 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉล่ียสูงสุดดื่มนมพรอมดื่มรสจืด จํานวน 

199 คน คิดเปนรอยละ 57.02 รองลงมาคือ รสช็อคโกแล็ค จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 20.63 อ่ืนๆ

เชน รสสตอเบอร่ี รสผลไมรวม เปนตน  จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 13.47  รสหวาน จํานวน  25 

คน คิดเปนรอยละ 7.16 รสกาแฟ จํานวน 6 คนตามลําดับ คิดเปนรอยละ 1.72 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 13 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกซ้ือ 

 

ขอมูลประชากรของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ(Valid) 

ราคาถูก 

รสชาติ 

โปรโมช่ัน 

ส่ือโฆษณา 

อ่ืนๆ 

38 

283 

16 

32 

65 

10.89 

81.09 

4.58 

9.17 

18.62 

                   หมายเหตุ : เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

กกกกกกกก จากตารางท่ี  13 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉล่ียสูงสุดเลือกซ้ือเพราะรสชาติ 

จํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 81.09 รองลงมาคือ อ่ืนๆ เชน แชไดนาน  สะดวก  กินคูกับเฮอเบอ

ไรท เปนตน จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 18.62 , ราคาถูก จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 10.89  ส่ือ

โฆษณา  จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 9.17  โปรโมช่ัน จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.58 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 14 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามสถานท่ีเลือกซ้ือ 

 

ขอมูลประชากรของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ(Valid) 

รานสะดวกซ้ือ 

ซุปเปอรมารเก็ต 

รานขายของชํา 

อ่ืนๆ 

233 

208 

154 

8 

66.76 

59.60 

44.13 

2.29 

กกกกกกกกกหมายเหตุ : เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

กกกกกกกจากตารางท่ี  14 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉล่ียสูงสุดเลือกซ้ือตามรานสะดวกซ้ือ 

จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 66.76 รองลงมาคือ ซุปเปอรมารคเก็ต  จํานวน 208 คน คิดเปนรอย

ละ 59.60 รานขายของชํา จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 44.13  อ่ืนๆ เชน ตัวแทนจัดจําหนาย  เปน

ตน จํานวน 8  คน คิดเปนรอยละ 2.29 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 15 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามส่ือโฆษณาตางๆ 

 

ขอมูลประชากรของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน) รอยละ(Valid) 

โทรทัศน 

วิทย ุ

ปายโฆษณา 

หนังสือพิมพ,นิตยสาร 

เพื่อนแนะนํา 

อ่ืนๆ 

282 

32 

119 

43 

115 

30 

80.80 

9.17 

34.10 

12.32 

32.95 

8.60 

กกกกกกกกหมายเหตุ : เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

กกกกกกกก จากตารางท่ี  15 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉล่ียสูงสุดเลือกซ้ือตามโทรทัศน 

จํานวน 282 คน คิดเปนรอยละ 80.80 รองลงมาคือ ปายโฆษณา  จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 

34.10  เพื่อนแนะนํา จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 32.95 หนังสือพิมพและนิตยสาร จํานวน 43 คน 

คิดเปนรอยละ 12.23  วิทยุ จํานวน  32 คน คิดเปนรอยละ 9.17 อ่ืนๆ เชน จัดอีเวนทตางๆ เปนตน 

จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 8.60 ตามลําดับ 
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3. ปัจจัยต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือนมพร้อมดื่ม 

ตารางท่ี 16 รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑนม 

    พรอมดื่มดานผลิตภัณฑ 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความคดิเห็น 

รว
ม(

n)
 

ค่า
เฉ

ลีย่
 

S.
D

. 

ระ
ดบั

คว
าม

สํา
คญั

 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ีสุ่ด

 

1.ตรายี่หอ 
110 

(31.52) 

146 

(41.82) 

81 

(23.21) 

11 

(3.15) 

1 

(0.29) 

349 

(100) 
4.01 0.83 มาก 

2.รสชาติของนมพรอมด่ืม 
190 

(54.44) 

103 

(29.51) 

42 

(12.03) 

9 

(2.58) 

5 

(1.43) 

349 

(100) 
4.30 0.88 มาก 

3.สีสรรของนมพรอมด่ืม 
72 

(20.63) 

102 

(29.23) 

133 

(38.11) 

22 

(6.30) 

20 

(5.73) 

349 

(100) 
3.52 1.06 มาก 

4.กลิ่นของนมพรอมด่ืม 
120 

(34.38) 

153 

(43.84) 

64 

(18.34) 

8 

(2.29) 

4 

(1.15) 

349 

(100) 
4.08 0.84 มาก 

5.รูปแบบของนมพรอมด่ืม 
81 

(23.21) 

152 

(43.55) 

97 

(27.79) 

16 

(4.58) 

3 

(0.86) 

349 

(100) 
3.83 0.86 มาก 

6.ความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ 

98 

(28.08) 

122 

(34.96) 

112 

(32.09) 

13 

(3.72) 

4 

(1.15) 

349 

(100) 
3.85 0.91 มาก 

รวม 3.96 0.94 มาก 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 1 6 เปนการแสดงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ เลือกซ้ือนมพรอมดื่ม ดาน

ผลิตภัณฑ พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจท่ีมีความสําคัญอยูในระดับมากประกอบดวย   รสชาติ

ของนมพรอมดื่ม ( X = 4.30 ) รองลงมา คือ กล่ินของนมพรอมดื่ม ( X = 4.08) ตรายี่หอ ( X = 

4.01) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ ( X = 3.85)  รูปแบบของนมพรอมดื่ม ( X = 3.83) สีสรรของ

นมพรอมดื่ม ( X = 3.52) คาเฉล่ียโดยรวมของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ เลือกซ้ือนมพรอมดื่ม อยู

ในระดับมาก ( X = 3.96 ) 
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ตารางท่ี 17 รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑนม 

     พรอมดื่มดานราคา 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ 

ด้านราคา 

ระดบัความคดิเห็น 

รว
ม(

n)
 

ค่า
เฉ

ลีย่
 

S.
D

. 

ระ
ดบั

คว
าม

สํา
คญั

 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ีสุ่ด

 

7.ราคาของแตละยี่หอ 
76 

(21.78) 

135 

(38.68) 

120 

(34.38) 

5 

(1.43) 

13 

(3.72) 

349 

(100) 
3.73 0.94 มาก 

8.ราคาในแตละรูปแบบ เชน 

ขวด กลอง 

77 

(22.06) 

141 

(40.40) 

101 

(28.94) 

25 

(7.16) 

5 

(1.43) 

349 

(100) 
3.74 0.92 มาก 

9.คุณภาพเหมาะสมกับราคา 
119 

(34.10) 

140 

(40.11) 

68 

(19.48) 

13 

(3.72) 

9 

(2.58) 

349 

(100) 
3.99 0.95 มาก 

รวม 3.82 0.95 มาก 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 1 7 เปนการแสดงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ เลือกซ้ือนมพรอมดื่ม ดาน

ราคา พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจท่ีมีความสําคัญอยูในระดับมากประกอบดวย   คุณภาพ

เหมาะสมกับราคา ( X = 3.99 ) รองลงมา คือ ราคาในแตละรูปแบบ เชน ขวด กลอง ( X = 3.74) 

ราคาของแตละยี่หอ ( X = 3.73) คาเฉล่ียโดยรวมของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือนมพรอม

ดื่ม อยูในระดับมาก ( X = 3.82 ) 
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ตารางท่ี 18 รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑนม 

     พรอมดื่มดานสถานท่ีจัดจําหนาย 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ 

ด้านสถานทีจ่ัดจําหน่าย 

ระดบัความคดิเห็น 

รว
ม(

n)
 

ค่า
เฉ

ลีย่
 

S.
D

. 

ระ
ดบั

คว
าม

สํา
คญั

 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ีสุ่ด

 

10.สถานที่จําหนายอยูใกลที่

อยูอาศัย 

124 

(35.53) 

120 

(34.38) 

88 

(25.21) 

6 

(1.72) 

11 

(3.15) 

349 

(100) 
3.97 0.98 มาก 

11.หาซื้อไดงาย 
123 

(35.24) 

123 

(35.24) 

79 

(22.64) 

13 

(3.72) 

11 

(3.15) 

349 

(100) 
3.95 1.00 มาก 

12.มีรถเข็นขายตามสถานที่

ตางๆ 

82 

(23.50) 

72 

(20.63) 

134 

(38.40) 

21 

(6.02) 

40 

(11.46) 

349 

(100) 
3.38 1.23 มาก 

รวม 3.77 1.11 มาก 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 1 8 เปนการแสดงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ เลือกซ้ือนมพรอมดื่ม ดาน

สถานท่ีจัดจําหนาย พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจท่ีมีความสําคัญอยูในระดับมากประกอบดวย   

สถานท่ีจําหนายอยูใกลท่ีอยูอาศัย ( X = 3.97 ) รองลงมา คือ หาซ้ืองาย ( X = 3.95) มีรถเข็นตาม

สถานท่ีตางๆ ( X = 3.38) คาเฉล่ียโดยรวมของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือนมพรอมดื่ม อยู

ในระดับมาก ( X =3.77) 
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ตารางท่ี 19 รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑนม 

     พรอมดื่มดานการสงเสริมการขาย 

 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ 

ด้านการส่งเสริมการขาย 

ระดบัความคดิเห็น 

รว
ม(

n)
 

ค่า
เฉ

ลีย่
 

S.
D

. 

ระ
ดบั

คว
าม

สํา
คญั

 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ีสุ่ด

 

13.มีบริการใหชิมรสชาติฟรี 
72 

(20.63) 

105 

(30.09) 

110 

(31.52) 

31 

(8.88) 

31 

(8.88) 

349 

(100) 
3.44 1.17 

ปาน

กลาง 

14.โฆษณาตามสื่อตางๆ เชน 

โทรทัศน หนังสือพิมพ ฯลฯ 

68 

(19.48) 

124 

(35.53) 

115 

(32.95) 

26 

(7.45) 

16 

(4.58) 

349 

(100) 
3.57 1.02 มาก 

15.จัดโปรโมช่ัน ลด แลก 

แจก แถม 

79 

(22.64) 

130 

(37.25) 

84 

(24.07) 

32 

(9.17) 

24 

(6.88) 

349 

(100) 
3.59 1.13 มาก 

16.มีการจัดอีเวนทตางๆ 
63 

(18.05) 

106 

(30.37) 

109 

(31.23) 

55 

(15.76) 

16 

(4.58) 

349 

(100) 
3.41 1.09 

ปาน

กลาง 

17.มีการสงชิงโชค 
55 

(15.76) 

102 

(29.23) 

105 

(30.09) 

42 

(12.03) 

45 

(12.89) 

349 

(100) 
3.22 1.22 

ปาน

กลาง 

รวม 3.45 1.14 
ปาน

กลาง 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 19 เปนการแสดงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือนมพรอมดื่มดานการ

สงเสริมการขาย  พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจท่ีมีความสําคัญอยูในระดับมากประกอบดวย   

จัดโปรโมช่ัน ลด แลก แจก แถม ( X = 3.59 ) รองลงมา คือ โฆษณาตามส่ือตางๆ เชน โทรทัศน 

หนังสือพิมพ ฯลฯ ( X = 3.57) มีบริการใหชิมรสชาติฟรี ( X = 3.44) มีการจัดอีเวนทตางๆ ( X = 

3.41) มีการสงชิงโชค  ( X = 3.22) คาเฉล่ียโดยรวมของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ เลือกซ้ือนม

พรอมดื่ม อยูในระดับมาก ( X = 3.45 ) 
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4. การทดสอบสมมติฐาน 

กกกกกกกกตอนท่ี 4 ทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย 

กกกกกกกก1. เพศที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อนมพรอมด่ืมดานรสชาติที่แตกตาง

กัน 

กกกกกกกก2. รายไดที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อนมพรอมด่ืมดานยี่หอที่แตกตาง

กัน 

สมมติฐานท่ี 1 เพศท่ีแตกตางกันมีผลทําใหพฤติกรรมการเลือกซ้ือนมพรอมดื่มดานรสชาติท่ี

แตกตางกัน 

กกกกกกกกH0  :  เพศท่ีแตกตางกันมีผลทําใหพฤติกรรมการเลือกซ้ือนมพรอมดื่มดานรสชาติไม

แตกตางกัน 

กกกกกกกกH1 :  เพศท่ีแตกตางกันมีผลทําใหพฤติกรรมการเลือกซ้ือนมพรอมดื่มดานรสชาติท่ี

แตกตางกัน 

 

 ตารางท่ี 20 Man-Whitney U แสดงคาความแตกตางระหวางเพศ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือดาน 

     รสชาติ 

 

 

 

 

กกกกกกกก จากการทดสอบสมมติฐานโดยใชวิธี Man-Whitney U พบวา คา P-value ของ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือดานรสชาติ มีคาเทากับ 0.46 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 นั้นหมายความวายอมรับ

สมมติฐานหลัก แสดงวา เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือนมพรอมดื่มดานรสชาติ

ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 

 

 

 

 

คาสถิติ 14259.50 

P-value 0.46 
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สมมติฐานท่ี 2 รายไดท่ีแตกตางกันมีผลทําใหพฤติกรรมการเลือกซ้ือนมพรอมดื่มดานยี่หอท่ี

แตกตางกัน 

กกกกกกกกH0  :  รายไดท่ีแตกตางกันมีผลทําใหพฤติกรรมการเลือกซ้ือนมพรอมดื่มดานยี่หอไม

แตกตางกัน 

กกกกกกกกH1 :  รายไดท่ีแตกตางกันมีผลทําใหพฤติกรรมการเลือกซ้ือนมพรอมดื่มดานยี่หอท่ี

แตกตางกัน 

 

 ตารางท่ี 21 Kruskal Wallis Test  แสดงคาความแตกตางระหวางรายได กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือ 

     ดานยี่หอ 

 

 

 

 

กกกกกกกกจากการทดสอบสมมติฐานโดยใชวิธี Kruskal Wallis Test  พบวา คา P-value ของ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือดานรสชาติ มีคาเทากับ 0.002 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 นั้นหมายความวาปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก แสดงวา รายไดท่ีแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือนมพรอมดื่มดานยี่หอท่ี

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คาสถิติ 14.390 

P-value 0.002 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

กกกกกกกก การวิจัยเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มและปจจัยท่ีสงผลตอการ

เลือกผลิตภัณฑของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มของนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ศึกษาปจจัยท่ีผูบริโภคใชในการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท้ังหมด 349 คน ซ่ึงใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบ

ตามสะดวก เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แบบสอบถาม ซ่ึงแบงไดเปน 3 ตอน ไดแก 

กกกกกกกกตอนท่ี 1  เปนขอมูลของผูตอบแบบสอบถามท่ัวไป ประกอบดวย เพศ ช้ันป เกรดเฉล่ีย 

รายได ซ่ึงลักษณะคําถามเปนตัวเลือกใหตอบ (Check List)  

กกกกกกกกตอนท่ี 2  เปนขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและพฤติกรรมการบริโภคของผูตอบ

แบบสอบถาม ประกอบดวย คําถามเปนลักษณะตัวเลือกใหตอบ (Check List) และเติมขอความใน

ชองวาง 

กกกกกกกกตอนท่ี 3  เปนขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือนมพรอมดื่มของผูตอบ

แบบสอบถาม ประกอบดวย ปจจัยท่ีมีผลการตัดสินใจเลือกซ้ือดานผลิตภัณฑ ปจจัยท่ีมีผลการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือดานราคา ปจจัยท่ีมีผลการตัดสินใจเลือกซ้ือดานสถานท่ีจัดจําหนาย และปจจัยท่ีมี

ผลการตัดสินใจเลือกซ้ือการสงเสริมการขาย ซ่ึงลักษณะขอความเปนตัวเลือกใหตอบโดยมีการ

กําหนดใหความสําคัญตอพฤติกรรมตางๆ แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
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สรุปผลการวจัิย 

 

กกกกกกกกตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ ช้ันป เกรดเฉล่ีย และ

รายไดของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

จํานวนกลุมตัวอยาง 349 คน พบวา นักศึกษาท่ีเปนเพศหญิงมีจํานวนมากกวาเพศชาย เพศหญิงรอย

ละ 58.00 สวนใหญเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 2 รอยละ 35.24 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูในระหวาง 

3,000 – 5,000 บาท  รอยละ 80.23  

 

กกกกกกกกตอนท่ี 2 ความคิดเห็นและพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มของผูตอบแบบสอบถาม 

พบวา นักศึกษาสวนใหญเคยดื่มพรอมดื่ม รอยละ 98.57 โดยจะบริโภคนมพรอมดื่มไมเปนประจํา 

เหตุผลของการเลือกดื่มนมพรอมดื่มมากท่ีสุด คือ ดื่มเพื่อรองทองหรือแทนม้ืออาหารบางม้ือ รอยละ 

34.67 รองลงมา คือดื่มเพื่อสุขภาพ ดื่มตั้งแตวัยเด็ก อ่ืนๆ เชนดื่มเพราะหิว อยากดื่ม ดื่มตามบุคคล

ใกลชิด ตามลําดับ ยี่หอท่ีมีการเลือกดื่มมากท่ีสุด คือ โฟโมสต รอยละ 46.99 รองลงมาคือ ดัชมิลล 

ไทยเดนมารค เมจิ หนองโพ ตามลําดับ รสชาติท่ีเลือกดื่มมากท่ีสุดคือ รสจืด รอยละ 57.02  

 

กกกกกกกกความถ่ีในการซ้ือนมพรอมดื่มนักศึกษาสวนใหญโดยเฉล่ีย จะซ้ือ 3-4 วันตอคร้ัง รอยละ 

39.83รองลงมาวันละคร้ัง รอยละ 30.65 สัปดาหละคร้ัง รอยละ 22.64 และเดือนละคร้ัง รอยละ 6.88 

ตามลําดับ 

 

กกกกกกกกเหตุผลท่ีเลือกซ้ือนมพรอมดื่มนักศึกษาสวนใหญโดยเฉล่ียซ้ือตามรสชาติของนมพรอม

ดื่ม คิดเปนรอยละ 81.09  รองลงมา คือ อ่ืนๆ เชน แชไดนาน, สะดวก, กินคูกับเฮอเบอไรท  เปนตน 

คิดเปนรอยละ 18.62 ราคาถูก รอยละ 10.89 ส่ือโฆษณา รอยละ 9.17 และโปรโมช่ัน  รอยละ 4.58 

ตามลําดับ 

 

กกกกกกกกสถานท่ีเลือกซ้ือนมพรอมดื่มนักศึกษาสวนใหญโดยเฉล่ียจะซ้ือตามรานสะดวกซ้ือ คิด

เปนรอยละ 66.76  รองลงมา คือ ซุปเปอรมารคเก็ต คิดเปนรอยละ 59.60 รานขายของชําท่ัวไป รอย

ละ 44.13 และตัวแทนจําหนาย  รอยละ 2.29 ตามลําดับ 

 

กกกกกกกกส่ือโฆษณาท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือนมพรอมดื่มนักศึกษาสวนใหญโดยเฉล่ียเลือกซ้ือตาม

ส่ือโทรทัศน คิดเปนรอยละ 80.80 รองลงมา คือ ปายโฆษณา คิดเปนรอยละ 34.10 เพื่อนแนะนํา 
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รอยละ 32.95 หนังสือพิมพ,นิตยสาร รอยละ 12.32 วิทยุ รอยละ 9.17  และจัดอีเวนทตางๆ รอยละ 

8.60 ตามลําดับ 

 

กกกกกกกก ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือนมพรอมดื่มของผูตอบ

แบบสอบถาม ประกอบดวย ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือดานผลิตภัณฑ ปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือดานราคา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือดานสถานท่ีจัดจําหนาย ปจจัยท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือดานการสงเสริมการขาย  จากผลการศึกษากลุมตัวอยางนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ 349 คน สรุปผลไดดังนี้ 

 

กกกกกกกกปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือดานผลิตภัณฑ โดยนักศึกษาใหความสําคัญกับทุก

ปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก ตามลําดับ ไดแก ตรายี่หอ รสชาติของนมพรอมดื่ม สีสรร

ของนมพรอมดื่ม กล่ินของนมพรอมดื่ม รูปแบบผลิตภัณฑของนมพรอมดื่ม ความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนมพรอมดื่มของนักศึกษา ผลการวิจัย พบวา ปจจัย

สวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มของนักศึกษาดานผลิตภัณฑ 

นักศึกษาจะใหความสําคัญกับรสชาติของนมพรอมดื่มมากท่ีสุดคิดเปนคาเฉล่ียเทากับ 4.30 

รองลงมาคือ กล่ินของนมพรอมดื่ม ตรายี่หอ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ รูปแบบของนมพรอม

ดื่ม และสีสรรของนมพรอมดื่มตามลําดับ 

 

กกกกกกกกปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือดานราคา โดยนักศึกษาใหความสําคัญกับทุกปจจัย

ท่ีมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก ตามลําดับ ไดแก ราคาของแตละยี่หอ ราคาในตละรูปแบบ เชน 

ขวด กลอง คุณภาพเหมาะสมกับราคา ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนมพรอมดื่มของ

นักศึกษา ผลการวิจัย พบวา  ปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคนมพรอม

ดื่มของนักศึกษาดานราคา นักศึกษาจะใหความสําคัญกับคุณภาพเหมาะสมกับราคามากท่ีสุดคิดเปน

คาเฉล่ียเทากับ 3.99 รองลงมาคือ ราคาแตละรูปแบบ เชน ขวด กลอง  และราคาของแตละยี่หอ

ตามลําดับ 

 

กกกกกกกก ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือดานสถานท่ีจัดจําหนาย โดยนักศึกษาให

ความสําคัญกับทุกปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมากตามลําดับ ไดแก สถานท่ีจัดจําหนายอยู

ใกลท่ีอยูอาศัย หาซ้ือไดงาย มีรถเข็นขายตามสถานท่ีตางๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนม

พรอมดื่มของนักศึกษา ผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ
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บริโภคนมพรอมดื่มของนักศึกษาดานสถานท่ีจัดจําหนาย นักศึกษาจะใหความสําคัญกับสถานท่ี

จําหนายท่ีใกลท่ีอยูอาศัยมากท่ีสุดคิดเปนคาเฉล่ียเทากับ 3.97 รองลงมาคือ หาซ้ือไดงาย และรถเข็น

ขายตามสถานท่ีตางๆ ตามลําดับ 

 

กกกกกกกก ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือดานการสงเสริมการขาย โดยนักศึกษาให

ความสําคัญกับทุกปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับปานกลางตามลําดับ ไดแก บริการใหชิม

รสชาติ โฆษณาตามส่ือตางๆ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ ฯลฯ จัดโปรโมช่ัน ลด แลก แจก แถม 

ฯลฯ จัดโปรโมช่ัน ลด แลก แจก แถม การจัดอีเวนทตางๆ มีการสงชิงโชค ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือผลิตภัณฑนมพรอมดื่มของนักศึกษา ผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มของนักศึกษาดานการสงเสริมการขาย นักศึกษาจะให

ความสําคัญกับการจัดโปรโมช่ัน ลด แลก แจก แถมมากท่ีสุดคิดเปนคาเฉล่ียเทากับ 3.59 รองลงมา

คือ โฆษณาตามส่ือตางๆ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ ฯลฯ มีบริการใหชิมรสชาติ การจัดอีเวนท

ตางๆ มีการสงชิงโชค ตามลําดับ 

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

กกกกกกกกจากสมมติฐานท่ี 1 เพศที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือนมพรอมดื่มดาน

รสชาติท่ีแตกตางกัน สรุปไดดังนี้ จากการใชสถิติวิธี Man-Whitney U พบวาคา P-value ของ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือดานรสชาติ มีคาเทากับ 0.46 แสดงวา เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรม

การเลือกซ้ือนมพรอมดื่มดานรสชาติไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

กกกกกกกกจากสมมติฐานท่ี 2 รายไดที่แตกตางกันมีผลทําใหพฤติกรรมการเลือกซ้ือนมพรอมดื่ม

ดานยี่หอท่ีแตกตางกัน สรุปไดดังนี้ จากการใชสถิติวิธี  Kruskal Wallis Test พบวา คา P-value ของ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือดานรสชาติ  มีคาเทากับ  0.002 แสดงวา  รายไดท่ีแตกตางกันมีผลตอ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือนมพรอมดื่มดานยี่หอท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05กก  
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อภิปรายผลการศึกษา 

 

กกกกกกกก จากการศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มและปจจัยท่ีสงผลตอ

การเลือกผลิตภัณฑของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรีสามารถอภิปรายผล โดยแบงตามรายดานดังนี้ 

 

ddddddddd1. ดานผลิตภัณฑ 

กกกกกกกกนักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือดาน

ผลิตภัณฑ โดยภาพรวมอยูในระดับการตัดสินใจในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีสวนประสม

ทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน และ คณะ 2541 :33) กลาวไววา ผลิตภัณฑ คือ ส่ิงท่ีเสนอขายโดย

ธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได 

ผลิตภัณฑประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑจะตองมี

อรรถประโยชน มีคุณคาในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได 

 

กกกกกกกก2. ดานราคา 

กกกกกกกกนักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือดาน

ราคา โดยภาพรวมอยูในระดับการตัดสินใจในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีสวนประสมทาง

การตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน และ คณะ 2541:33) กลาวไววา ราคา หมายถึง จํานวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ

ท่ีมีความจําเปนตองจายเพื่อใหไดผลิตภัณฑ หรือ หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ผูบริโภค

จะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑกับราคาของผลิตภัณฑนั้น 

 

กกกกกกกก3. ดานชองทางจําหนายสินคา 

กกกกกกกกนักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือดาน

ชองทางจําหนายสินคา โดยภาพรวมอยูในระดับการตัดสินใจในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี

สวนประสมทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน และ คณะ 2541 :33) กลาวไววา ชองทางจําหนาย

สินคา หมายถึง โครงสรางของชองทาง ซ่ึงประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยาย

ผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาดสถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย คือ สถาน

บันตลาด 

กกกกกก 
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กกกกกกกก4. ดานการสงเสริมการตลาด 

กกกกกกกกนักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือดาน

ราคา โดยภาพรวมอยูในระดับการตัดสินใจในระดับปานกลาง เนื่องจากการมีการสงเสริมการขาย 

เชน การโฆษณา การเผยแพรขาวสาร การลด แลก แจก แถม จะทําใหตนทุนสูงข้ึน ดังนั้นผูบริโภค

จึงไมนํามาประกอบการตัดสินใจซ้ือมากนัก 

 

อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

กกกกกกกกจากผลการวิจัยตามสมมติฐานขอท่ี 1 คือ เพศที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือนมพรอมดื่มดานรสชาติท่ีแตกตางกัน และจากการวิจัยพบวา เพศหญิงและเพศชายมีพฤติกรรม

การเลือกซ้ือนมพรอมดื่มดานรสชาติไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนจริงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เนื่องจาก

ปจจุบันนมพรอมดื่มมีการปรับปรุงดานรสชาติใหมีความคุนเคยและเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย 

โดยเลียนแบบรสชาติตามธรรมชาติ เชน รสจืด รสผลไมตางๆ รสหวาน รสช็อคโกแล็ต เปนตน 

 

กกกกกกกกจากผลการวิจัยตามสมมติฐานขอท่ี 2 คือ รายไดที่แตกตางกันมีผลทําใหพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือนมพรอมดื่มดานยี่หอท่ีแตกตางกัน และจากการวิจัยพบวา รายไดมีผลตอพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือนมพรอมดื่มดานยี่หอแตกตางกันจริงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงรายไดท่ีแตกตางกันสงผล

ทําใหพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มแตกตางกัน เนื่องจากยี่หอนมพรอมดื่มท่ีวางขายนั้นมีราคา

ท่ีแตกตางกันทําใหผูบริโภคเลือกซ้ือไมเหมือนกัน และจะใหความสําคัญกับรูปแบบบรรจุภัณฑท่ี

ทันสมัย สะดวก และพกพางาย 
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ข้อเสนอแนะ 

 

กกกกกกกก1. การทําวิจัยในอนาคต ผูวิจัยอาจจะเลือกการทําวิจัยเจาะลึกลงไปในบางประเด็นของ

งานวิจัยช้ินนี้เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกมากข้ึน อาจขยายขอบเขตงานวิจัยใหครอบคลุมกลุม

ผลิตภัณฑเคร่ืองดื่มประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม หรืออาจขยายของเขต

งานวิจัยใหครอบคลุมพื้นท่ีในระดับภูมิภาคหรือประเทศไทย ซ่ึงอาจจะใหผลการวิจัยท่ีแตกตาง

ออกไป อันเนื่องจากความแตกตางกันของความกาวหนาและลักษณทางดานประชากรโดยเฉพาะ

ระดับการศึกษา 

กกกกกกกก2. การทํางานในอนาคต ควรท่ีจะใหมีกลุมตัวอยางในจํานวนท่ีมากข้ึน เพื่อใหมีจํานวน

หนวยตัวอยางท่ีหลากหลาย และมากเพียงพอท่ีจะทําการทดสอบทางสถิติไดอยางถูกตองแมนยํา

มากข้ึน อันเปนผลใหสามารถตัดสินใจวางแผนกลยุทธทางการตลาดไดดียิ่งข้ึน 
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แบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑนมพรอมดื่มของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

วาเหตุจึงสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบริโภคนมพรอมดื่ม 

ตอนที ่1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชอง  (  )  หรือเติมขอความลงในชองวางใหตรงกับตัวทาน 

1. เพศ  (  ) หญิง  (  ) ชาย  

2. ช้ันป  (  ) ปท่ี 1  (  ) ปท่ี  2 (  ) ปท่ี 3  (  ) ปท่ี  4 

3. รายได   (  ) ต่ํากวา 3,000 บาท (  ) 3,000-5,000 บาท (  ) 5,001-7,000 บาท  

(  ) 7,001-10,000 บาท (  ) มากกวา 10,000 บาท 

4. เกรดเฉล่ีย (  )  ต่ํากวา 2.00  (  )  2.00-2.50  (  ) 2.51-3.00 

(  )  3.01- 3.50  (  )  3.51-4.00 

ตอนที ่2   ความคิดเห็นและพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่ม 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชอง  (  )  หรือเติมขอความลงในชองวางใหตรงกับสภาพความเปน

จริง 

1. ทานเคยดื่มนมพรอมดื่ม( U.H.T) หรือไม  

(  )  เคย   (  ) ไมเคย  

2. ทานดื่มนมพรอมดื่ม(U.H.T) เปนประจําหรือไม 

(  ) ประจํา  (   )  ไมประจํา  

3. เหตุผลสําคัญท่ีทานดื่มนมพรอมดื่ม 

(  ) ดื่มเพื่อรองทองหรือแทนม้ืออาหารบางม้ือ  (  ) ดื่มตั้งแตวัยเด็ก 

(  )  ดื่มเพื่อสุขภาพ     (  )  ดื่มตามบุคคลใกลชิด 

(  )  อ่ืนๆ(โปรดระบุ)………………………………………………. 
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4. ทานดื่มนมพรอมดื่ม(U.H.T) ชวงเวลาใดบอยท่ีสุด  

(  )  ชวงเชา  (  ) ชวงสาย  (  ) ชวงเท่ียง  

(  ) ชวงบาย  (  ) ชวงเย็น  (  )  ชวงคํ่า -ดึก 

5. ทานดื่มนมพรอมดื่ม(U.H.T) ยี่หอใดบอยท่ีสุด   

(  ) โฟโมสต  (  ) ดัชมิลล  (  ) หนองโพ  (  ) เมจิ  

(  ) ไทยเดนมารค  (  ) อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................................................................ 

6. ทานซ้ือนมพรอมดื่มบอยแคไหน 

(  ) วันละคร้ัง  (  ) 3-4 วัน/คร้ัง  (  ) สัปดาหละคร้ัง (  ) เดือนละคร้ัง  

7. ทานเลือกดื่มนมพรอมดื่มรสชาติใดมากท่ีสุด  

(  ) รสจืด    (  ) รสหวาน  

(  )  รสช็อคโกแล็ค   (  ) รสกาแฟ  

(  ) อ่ืนๆ(โปรดระบุ)..................................................................... 

8. เหตุใดทานจึงเลือกซ้ือนมพรอมดื่ม(U.H.T) ท่ีทานเลือกมากท่ีสุด (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(  ) ราคาถูก     (  )  รสชาติ  

(  )  โปรโมช่ัน    (  )  ส่ือโฆษณา  

(  )  อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................................................................... 

9. ทานซ้ือจากสถานท่ีใดบอยท่ีสุด (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(  ) รานสะดวกซ้ือ   (  )  ซุปเปอรมารเก็ตในหางสรรพสินคา 

             (  ) รานขายของชําท่ัวไป   (  ) อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................................................... 

10. ส่ือประเภทใดบางท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือนมพรอมดื่ม(U.H.T) ของทาน (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(  )  โทรทัศน    (  )  วิทยุ    

(  ) ปายโฆษณา    (  )  หนังสือพิมพ,นิตยสาร 

(  ) เพื่อนแนะนํา    (  )  อ่ืนๆ(โปรดระบุ)...................................................  
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ตอนที ่3 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือนมพรอมดื่ม 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ในชองวางใหตรงกับทานมากท่ีสุด โดยท่ีปจจัยในแตละขอมีผลการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือนมพรอมดื่มมากนอยเพียงใด 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือนมพร้อมดื่ม 
ระดับทีมี่ผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือนมพร้อมดื่ม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้านผลติภัณฑ์           

1. ตรายี่หอ           

2. รสชาติของนมพรอมดื่ม           

3. สีสรรของนมพรอมดื่ม           

4. กล่ินของนมพรอมดื่ม           

5. รูปแบบของนมพรอมดื่ม           

6. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ           

ด้านราคา           

7. ราคาของแตละยี่หอ           

8. ราคาในแตละรูปแบบ เชน ขวด กลอง           

9. คุณภาพเหมาะสมกับราคา           

ด้านสถานทีจั่ดจําหน่าย           

10.สถานท่ีจัดจําหนายอยูใกลท่ีอยูอาศัย           

11.หาซ้ืองาย           

12.มีรถเข็นตามสถานท่ีตางๆ           

ด้านการส่งเสริมการขาย           

13.มีบริการใหชิมรสชาต ิ           

14.โฆษณาตามส่ือตางๆ เชน โทรทัศน ฯลฯ           

15.จัดโปรโมช่ัน ลด แลก แจก แถม           

16.มีการจัดอีเวนท           

6. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ           

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ...................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
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