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12490010: สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
คําสําคัญ: พฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่ม
ขนิษฐา เกื้อหนุน
: การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่ม กรณีศึกษา นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี.อาจารยที่ปรึกษา : อาจารย
ภาวิณี กาญจนาภา.46 หนา
บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑนมพรอมดื่มและ
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชกลุม
ตัวอยางทั้งหมด 349 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนนักศึกษาเพศหญิง มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 3,000 - 5,000 บาท และนักศึกษาสวนใหญ
เคยดื่มนม แตไมนิยมดื่มเปนประจํา โดยสาเหตุที่ดื่ม คือ ดื่มเพื่อรองทองหรือแทนมื้ออาหารบางมื้อ
และดื่มเพื่อสุขภาพ ตรายี่หอที่นิยมดื่ม คือ โฟโมสต และดัชมิลล ขณะที่ปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อนมพรอมดื่มสวนใหญจะใหความสําคัญดานผลิตภัณฑ รองลงมา คือ ดานราคา
ของผลิตภัณฑ ดานสถานที่จัดจําหนายผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการขาย ตามลําดับ
สมมติฐานที่ไดคือ รายไดที่แตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อดานยี่หอที่แตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา
ลายมือชื่อนักศึกษา............................................................................
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา................................................................
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กิตติกรรมประกาศ
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การทําวิจัยในครั้งนี้
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
กกกกกกกกในยุคที่มีการรณรงคเรื่องสุขภาพ ใหประชาชนมีรางกายที่แข็งแรง ดวยการรณรงคให
ออกกําลังกาย หรือจะเปนการรณรงคเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพดวยการบริโภคอาหารที่มี
ประโยชน เชน ผัก ผลไม หรืออาหารที่ประโยชนสุขภาพ ทั้งกลุมเด็ก วัยรุน วัยทํางานหรือ วัย
ผูสูงอายุก็ตาม ดังนั้นเมื่อผูบริโภคหันมาใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพกันมากขึ้นสื่อสารไดถึง
สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ เลือกรับประทานมากขึ้นเชนกัน หากกลาวถึงการบริโภคนมใน
ปจจุบันนั้นคงไมมีใครกลาที่จะปฏิเสธไดวานมเปนสิ่งที่เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยและเปน
ผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมในการเลือกบริโภค เนื่องจากสาเหตุหลายๆประการ เชน การให
ความสําคัญดานสุขภาพมากขึ้น การเล็งเห็นถึงประโยชนและคุณคาทางสารอาหาร เปนตน นม
ไดรับการยอมรับวา เปนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและมีสารอาหารที่เปนประโยชนตอผูคนทุกวัยเพราะ
นมเปนแหลงของสารอาหารตามธรรมชาติที่จําเปนตอการเสริมสรางและพัฒนาการของเด็กและ
ทารกและยังเปนอาหารอันทรงคุณคาสําหรับเด็ก ผูใหญและคนชรา เพราะยอยงาย อุดมไปดวย
โปรตีน วิตามินและแรธาตุตางๆ ทําใหในขณะนี้มีผลิตภัณฑนมมากมายหลายประเภทโดยเฉพาะ
นมพรอมดื่มที่มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งนมพาสเจอรไรส นมสเตอริไลส นมยูเอชที นมเปรี้ยว และ
อื่นๆเชน นมผง นมขนหวาน เนย เปนตน
กกกกกกกกการที่คนทั่วไปหันมาใสใจและใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองมาก
ขึ้น เนื่องจากประชาชนการายไดและการศึกษามากขึ้น มีการเปดรับขอมูลขาวสารกันอยางกวาง
ขวางและมีการรณรงคใหประชาชนหันมาดื่มนมกันมากขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชนที่ไมไดจํากัดอยูแค
ชวงอายุวัยใดวัยหนึ่ง โดยมีการชักชวนการดื่มนมภายใตคําขวัญที่วา “วันนี้คุณดื่มนมแลวหรือยัง ”
จากนั้นรัฐบาลไดจัดดครงการสงเสริมการบริโภคนมของเด็กโดยจัดตั้งโครงการ “นมโรงเรียน” ขึ้น
และมีดครงการเกิดขึ้นอีกมากมายที่เปนรูจักกันคือ “โครงการ รักใคร ใหดื่มนม ” โครงการนี้เพื่อ
เสริมสรางสุขภาพและ
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อนามัยของคนไทยตั้งแตวัยเด็ก วัยรุน จนถึงวัยผูสูงอายุ สงผลใหมีการบริโภคนมเพิ่มขึ้นและสงผล
ใหพฤติกรรมผูบริโภคนมเปลี่ยนแปลงไป
กกกกกกกก อยางไรก็ตามนับไดวาตลาดนมพรอมดื่มมีแนวโนมการเติบโตที่ดีขึ้นและยังมีการ
คาดการณวาอัตราการบริโภคนมเฉลี่ยของคนไทยยังมีแนวโนมสูงในฐานะเปนอาหารบํารุงสุขภาพ
ผลักดันใหปริมาณการดื่มนมของคนไทยสูงขึ้นเปน 11.5 ลิตรตอป จากปจจุบันที่คนไทยมีอัตราการ
บริโภคนม 10 ลิตรตอป (ปญญภัทร ธาระวานิช 2547) สงผลใหผูประกอบการไดปรับปรุงและ
พัฒนานมพรอมดื่มใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคและตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมและรสนิยม นมพรอมดื่มในปจจุบันมีการปรับปรุงคุณภาพในนมพรอมดื่มมีลักษณะ
ใกลเคียงกับนมสดจริงๆ และยังปรับปรุงรสชาติใหมีความหลากหลาย อีกทั้งสามารถดื่มไดอยาง
สะดวก หาซื้องายและสามารถเก็บไวไดนาน จึงทําใหผูบริโภคหันมาใหความสนใจผลิตภัณฑนม
พรอมดื่มกันอยางแพรหลาย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
กกกกกกกก 1. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกกก2. ศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑนมพรอมดื่มของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
สมมติฐานการวิจัย
กกกกกกกก1. เพศที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อนมพรอมดื่มดานรสชาติที่แตกตาง
กัน
กกกกกกกก2. รายไดที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อนมพรอมดื่มดานยี่หอที่แตกตาง
กัน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
กกกกกกกก 1.ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกก2.ทราบถึงปจจัยที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนมพรอมดื่มของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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ขอบเขตของการวิจัย
กกกกกกกกงานวิจัยนี้จะศึกษาครอบคลุมเฉพาะพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑนมพรอม
ดื่มของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมี
ขอบเขตศึกษาดังนี้
กกกกกกกก ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 2,736 คน (มหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 2552) ศึกษาในเรื่องสวนบุคคลของผูบริโภค ไดแก เพศ รายได เกรดเฉลี่ย ชั้นป
เปนตน และดานพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภค เชน ความถี่ในการดื่มนม ประเภทของนม
พรอมดื่มและรสชาติของนมพรอมดื่ม เปนตน
กกกกกกกก ประชากรหรือกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กําหนดขนาดดวยวิธี ทาโร ยามาเน ( Yamane
1973 : 125, อางถึงใน จิตราภรณ กุณฑลบุตร 2550 : 120) ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 349 คน
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กรอบแนวคิด
กกกกกกกกการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มและปจจัย
ที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑนมพรอมดื่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จากการคนควาทฤษฎี และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ แลวนํามารวบรวมและสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแผนภาพที่ 1

กกกตัวแปรต้ น
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. ชั้นป
3. รายได
4. เกรดเฉลี่ย

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ
2. ราคา
3. ชองทางการจัดจําหนาย
4. การสงเสริมการตลาด

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการบริโภคและซื้อ
1. ยี่หอที่เลือกซื้อ
2. สถานที่เลือกซื้อ
3. รสชาติที่เลือกบริโภค

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มและปจจัยที่สงผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑนมพรอมดื่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยา
การจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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นิยามคําศัพท์
กกกกกกกกนมพรอมดื่ม หมายถึง ผลิตภัณฑที่ทํามาจากน้ํานมดิบหรือนมผงขาดมันเนยแปรรูปโดย
ผานกรรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอนหลายรูปแบบ จึงแบงประเภทนมพรอมดื่มตามกรรมวิธีการ
ฆาเชื่อ ประกอบดวย นมยูเอชที นมพลาสเจอรไรซ และนมสเตอริไรซ
หกกกกกกก พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การแสดงออกของผูบริโภคในการเลือกซื้อและดื่มนม
พรอมดื่ม ประกอบดวย ผูที่มีอิทธิพลตอการซื้อและการดื่ม ความถี่ในการซื้อและการดื่ม ปริมาณใน
การซื้อและการดื่มตอครั้ง รวมถึงเหตุผลในการดื่มนมพรอมดื่ม
กกกกกกกก การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค หมายถึง การประเมินผลทางเลือกที่ผูบริโภคได
เรียงลําดับทางเลือกตางๆไวแลว โดยตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งจากหลายๆทาง โดยผูบริโภค
ตัดสินใจซื้อผานการเลือกที่ดีที่สุดของตนเอง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกกการศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มและปจจัยที่สงผล
ตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ผูวิจัยไดศึกษา คนควา เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
กกกกกกกก1. การบริโภคนมของคนไทย
กกกกกกกก2. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
กกกกกกกก3. แนวคิดสวนประสมทางการตลาด
กกกกกกกก4. ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
กกกกกกกก5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กกกกกกกก1. การบริโภคนมของคนไทย
กกกกกกกกจากการที่คนไทยดื่มนมคอนขางนอย กระทรวงเกษตรและสหกรณเห็นวาควรมีการ
รณรงคใหคนไทยหันมาดื่มนมเพิ่มขึ้น เพื่อเสริมสรางสุขภาพและพลานามัย รวมทั้งจะเปนการชวย
ผูเลี้ยงโคนมในประเทศ และไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการรณรงคสงเสริมการบริโภคนมขึ้น โดยมี
ตัวแทนทุกฝายที่เกี่ยวของเปนกรรมการ คือ ฝายเกษตรกรฝายผูประกอบการแปรรูปนม ฝายผูผลิต
บรรจุภัณฑ และฝายราชการ มีเปาหมายจะเพิ่มการบริโภคนมอีกรอยละ 15 ตอป ในการรณรงค
บริโภคนมไดมีการระดมทุนจากภาคเอกชน และเกษตรกรรวมเปนเงิน 35 ลานบาท โดยฝาย
เกษตรกรสนับสนุนรอยละ 30 ฝายผูประกอบการแปรรูปนม และฝายผูผลิตบรรจุภัณฑสนับสนุน
ฝายละ รอยละ 35 ลักษณะการจัดรณรงคจะเปนภาพยนตรสั้นที่จะเผยแพรทางโทรทัศน และบท
เพลงที่จะเผยแพรทางสื่อวิทยุ รวมทั้งการจัดพิมพภาพโปสเตอรและสติคเกอร และกระทรวงเกษตร
และสหกรณไดมีการจัดงานแถลงขาวการเปด
โครงการรณรงคสงเสริมการบริโภคนมไปแลวเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 ตลาดนมในปจจุบันมี
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มูลคาอยูที่ 3 หมื่นลานบาท แบงเปนนมยูเอชที 7,500 ลานบาท นมถั่วเหลือง 7,000 ลานบาท นมสด
พาสเจอไรซ 2,500 ลานบาท คัพโยเกิรต 2,000 ลานบาท นมเปรี้ยวผสมจุลินทรีย (cultured yogurt)
3,500 ลานบาท นมเปรี้ยวพรอมดื่ม (พาสเจอไรซ) 1,200 ลานบาท นมเปรี้ยวพรอมดื่ม (ยูเอชที)
3,000 ลานบาท นมสเตอริไรซ 1,500 ลานบาท และเครื่องดื่มมอลตสกัด (โอวัลติน , ไมโล) 2,500
ลานบาท
2. ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
กกกกกกกก1. ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค
กกกกกกกกพฤติกรรมผูบริโภค (ศุภร เสรีรัตน 2540: 6) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของ
กับการซื้อและการใชสินคาและบริการ (ผลิตภัณฑ ) โดยผานการแลกเปลี่ยนที่บุคคลตองมีการ
ตัดสินใจทั้งกอนและหลังการกระทําดังกลาว โดยบุคคลที่จะถือวาเปนผูบริโภคในที่นี้คือ “บุคคลผู
ซึ่งมีสิทธิในการไดมาและใชไปซึ่งสินคาและบริการที่ไดมีการเสนอขายโดยสถาบันทางการตลาด ”
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) พฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทําการคนหา การซื้อ การใช การ
ประเมิน การใชสอยผลิตภัณฑ และการบริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของเขาหรือ
หมายถึง การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภค เพื่อจัดสิ่งกระตุนหรือกล
ยุทธทางการตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได (ศิริวรรณ เสรีรัตน 2541: 124)
กกกกกกกก2. ลักษณะของผูบริโภค
กกกกกกกกผูบริโภค (Consumer) คือ ผูที่มีความตองการซื้อ (Need) มีอํานาจซื้อ (Purchasing
Power) ทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ (Purchasing Behavior) และพฤติกรรมการใช (Using Behavior)
ดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก(2.1) ผูบริโภคเปนบุคคลที่มีความตองการ (Needs) การที่บุคคลนั้นจะตอง
มีความตองการผลิตภัณฑซึ่งบางคนถาไมมีความตองการก็ถือวาไมใชผูบริโภค ดังนั้น ถาจะวัดวา
ใครเปนผูบริโภคตองวัดที่ความตองการ และความตองการมิใชรูปธรรม แตเปนนามธรรม
กกกกกกกกกกกกกกกก(2.2) ผูบริโภคเปนผูที่มีอํานาจซื้อ (Purchasing Behavior) ผูบริโภคจะมีแค
เพียงความตองการอยางเดียวไมไดแตจะตองมีอํานาจซื้อดวย
กกกกกกกกกกกกกกกก(2.3) การเกิดพฤติกรรมการซื้อ (Purchasing Behavior) เมื่อผูบริโภคมีความ
ตองการและมีอํานาจซื้อแลวก็จะเกิดพฤติกรรมการซื้อ เชน ซื้อที่ไหน เมื่อใด ใครเปนคนซื้อ ใช
มาตรการอะไรในการตัดสินใจซื้อ ซื้อมากนอยแคไหน
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กกกกกกกกกกกกกกกก (2.4) พฤติกรรมการใช (Using Behavior) ผูบริโภคมีพฤติกรรมการใช
อยางไร
3. แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาด
กกกกกกกกสวนประสมทางการตลาด ( Marketing mix หรือ 4 Ps ) หมายถึง เครื่องมือทาง
การตลาดที่ธุรกิจตองใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการตลาดในตลาดเปาหมายหรือเปน
สวนประกอบที่สําคัญของกลุยุทธการตลาด 4 ประการ ( ศิริวรรณ 2546 : 17 )
กกกกกกกก1. ผลิตภัณฑ
กกกกกกกกผลิตภัณฑ ( Product ) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปน
หรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสได และสัมผัสไมได เชน
บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา
บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน ( Utility ) คุณคา (Value ) ใน
สายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได
กกกกกกกก2. ราคา
กกกกกกกกราคา ( Price ) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอื่นๆ ที่มีความจําเปนตองจาย เพื่อใหได
ผลิตภัณฑหรือ หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา(
Value ) ของผลิตภัณฑกับราคา ( Price ) ของผลิตภัณฑนั้น ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาจึงตอง
คํานึงถึงคุณคาที่รับรู ( Perceived value ) ในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาการยอมรับของลูกคา
ในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑ ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ และการ
แขงขัน
กกกกกกกก3. การสงเสริมทางการตลาด
กกกกกกกกการสงเสริมการตลาด ( Promotion ) เปนเครื่องมือการสื่อสาร เพื่อสรางความพึงพอใจ
ตอตราสินคาหรือบริการหรือความคิดหรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการ เพื่อเตือน
ความทรงจําในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ
หรือเปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูซื้อกับผูขาย เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการ
ซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย ( Personal selling ) ทําการขาย และการติดตอสื่อสารโดย
ไมใชคน ( Non-personal selling ) เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการ องคการอาจ
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เลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ซึ่งตองใชหลักการเลือกใชเครื่องการสื่อสารการตลาดแบบประสม
ประสานกัน
กกกกกกกก4. การจัดจําหนาย
กกกกกกกกการจัดจําหนาย ( Place ) หมายถึง โครงสรางของชองทาง ซึ่งประกอบดวยสถาบันและ
กิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาดสถาบันที่นําผลิตภัณฑออก
สูตลาดเปาหมายคือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายสินคา ประกอบดวย การ
ขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง
กกกกกกกกจากการศึกษาแนวคิดสวนประสมทางการตลาดแลวผูวิจัยพบวาตัวแปรที่จะผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม คือ
กกกกกกกกดานผลิตภัณฑ หมายถึง นมพรอมดื่มทุกยี่หอ ทุกรสชาติ ทุกรูปแบบ
กกกกกกกกดานราคา หมายถึง คาสินคาผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม
กกกกกกกกดานชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง รานคาทั่วไปที่มีการจัดจําหนายนมพรอมดื่ม
กกกกกกกกการสงเสริมการตลาด หมายถึง การโฆษณา การประชาสัมพันธ
4. ทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจ
กกกกกกกกความหมายของการตัดสินใจ
กกกกกกกก ไดมีนักวิชาการหลายทานทั้งนักวิชาการชาวไทยและชาวตางประเทศ ไดใหคํานิยาม
และหรือความหมายของคําวา “การตัดสินใจ” (decision) ไวตางกัน ดังนี้
กกกกกกกกแสวง รัตนมงคลมาศ (2537: 73) ไดใหความหมายของคําวา “การตัดสินใจ” คือ การ
เลือกบนทางเลือก (choice of alternative) ซึ่งทางเลือกนั้นจะตองมี
กกกกกกกก1. เปาหมายหรือจุดประสงค (goals) ความมุงหมายเพื่อใหบรรลุผลนั้น ผูกระทําตองมี
การกําหนดเปาหมายไวกอนลวงหนา และพยายามที่จะกระทําทุกวิถีทางเพื่อใหบรรลุเปาประสงค
นั้น ๆ
กกกกกกกก2. ความเชื่อ (belief orientation) เกิดจากความคิด ความรูในเรื่องนั้น ที่จะมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจ และการเลือกการกระทําทางสังคม
กกกกกกกก3. คานิยม (value standard) คือ สิ่งที่บุคคลยึดถือเปนเครื่องชวยในการตัดสินใจ และ
กําหนดการกระทําของตนเอง คานิยมนั้นเปนลักษณะความเชื่ออยางหนึ่งแตมีลักษณะถาวรโดยเชื่อ
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วาวิธีปฏิบัติบางอยางเปนสิ่งที่ตัวเองหรือสังคมเห็นดี เห็นชอบ สมควรที่จะยึดถือและปฏิบัติ
มากกวาวิธีปฏิบัติอยางอื่น
กกกกกกกก4. นิสัยและธรรมเนียม (habits and customs) คือ แบบอยางพฤติกรรมที่สังคมกําหนดไว
แลวสืบตอกันมาดวยประเพณี
กกกกกกกก5. การคาดหวัง (expectation) คือ ทาทีของบุคคลอื่นที่มีผลตอพฤติกรรมของบุคคลที่
เกี่ยวของกับตัว โดยคาดหวังหรือตองการใหบุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนตองการ
กกกกกกกก ภูมิจิตร ศรีวงษ์ ราช ( 2541: 9) นําเสนอวา การตัดสินใจ คือ การพิจารณาไตรตรอง
จริงใจตัดสินใจ หรือตกลงใจของบุคคลหรือกลุมบุคคลในการเลือกปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งที่
เล็งเห็นวาดีที่สุดเหมาะที่สุด หรือไดประโยชนมากที่สุด จากบรรดาทางเลือกตาง ๆ ที่มีอยูหลาย
ทางเลือก เพื่อที่จะใชเปนแนวทางปฏิบัติอันจะนําไปสูเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยาง
สัมฤทธิ์ผล
กกกกกกกกประชุ ม รอดประเสริฐ (2535: 253, อ้างถึงใน ภูมิจิตร ศรีวงษ์ ราช 2541: 9) กลาวถึง การ
ตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในการสรางทางเลือกการดําเนินงานใด ๆ ไวหลาย ๆ ทางแลว
พิจารณาตรวจสอบประเมินผลทางเลือกนั้น เพื่อเลือกทางที่ดีที่สุดเพียงทางเลือกเดียว และนําไป
ดําเนินงาน
กกกกกกกกโกวิทย์ สิ งสนันท์ (2539: 3) ไดใหขอสรุปเกี่ยวกับการตัดสินใจวา การตัดสินใจเปนการ
สะทอนใหเห็นสภาวะที่ผูตัดสินใจมีตัวเลือกหลาย ๆ ตัว และเขาจะตองทําการเปรียบเทียบผลที่เกิด
จากตัวเลือกตาง ๆ กอนที่จะตัดสินใจทางเลือกทางใดทางหนึ่งเพื่อนําไปลงมือปฏิบัติใหบรรลุ
เปาหมายหรือวัตถุประสงคบางอยางที่เขาตองการ
กกกกกกกก จากความหมายของการตัดสินใจ ผูวิจัยไดสรุปวา การตัดสินใจ หมายถึง การเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกที่มีอยูหลายทางเลือก เพื่อที่จะทําใหสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคที่
ผูทําการตัดสินใจตั้งไว ซึ่งการเลือกของแตละคนนั้นจะมีการเลือกที่ไมเหมือนกันบางคนเลือก
เพราะความเชื่อ บางคนเลือกเพราะคานิยม ตามทัศนคติของแตละบุคคลที่มีตอสิ่งนั้นๆ
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กกกกกกกกลักษณะของการตัดสินใจ
กกกกกกกกไพลิน ผ่ องใส(2536: 155) ไดกลาววา การตัดสินใจภายใตสถานการณหรือสภาวการณ
ตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยางยิ่งจึงตองนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ สภาวการณ
หรือสถานการณของการตัดสินใจสามารถแบงไดเปน 3 แบบ ดังนี้
กกกกกกกก1. การตัดสินใจภายใตสถานการณที่แนนอน ( Decision-making under certainty) การ
ตัดสินใจที่ทราบผลลัพธการตัดสินใจลวงหนาอยางแนนอนแลววา ถาเลือกทางเลือกอยางใดอยาง
หนึ่งผลลัพธจะเปนอยางไร
กกกกกกกกกกกกกกกก 1. ผูตัดสินใจมีขอมูลอยางเพียงพอในการตัดสินใจ และทราบถึงผลลัพธ
ของแตละทางเลือก
กกกกกกกกกกกกกกกก2. ผลลัพธจะเกิดขึ้นแนนอนคือเกือบไมมีการเสี่ยงใด ๆ เลย
กกกกกกกกกกกกกกกก3. การตัดสินใจจะเลือกทางเลือกที่ใหผลตอบแทนสูงที่สุด
กกกกกกกก2.การตัดสินใจภายใตความเสี่ยง คือ การตัดสินใจที่ทราบผลลัพธของการตัดสินใจนอย
กวาการตัดสินใจภายใตสถานการณที่แนนอน แตพอจะคาดคะเนความนาจะเปนหรือโอกาสที่นาจะ
เกิดขึ้น (probability) ลักษณะสําคัญของการตัดสินใจประเภทนี้ไดแก
กกกกกกกกกกกกกกกก1. ผูตัดสินใจมีขอมูลสําหรับการตัดสินใจไมเพียงพอ
กกกกกกกกกกกกกกก2. การตัดสินใจอยูภายใตความเสี่ยงคือผูตัดสินใจจะตองคาดคะเนถึงโอกาส
หรือความนาจะเกิดขึ้นโดยอาศัยประสบการณรวมดวย
กกกกกกกกกกกกกกกก3. การตัดสินใจจะพิจารณาเลือกทางเลือกที่ผลตอบแทนสูงสุดและโอกาสที่
จะเกิดขึ้นของทางเลือกดวย
กกกกกกกก3. การตัดสินใจภายใตความไมแนนอน คือ การตัดสินใจที่ไมสามารถคาดการณผลลัพธ
และโอกาส หรือความนาจะเปนที่เกิดขึ้นไดเลย การตัดสินใจภายใตความไมแนนอนจะมีลักษณะ
ใหญๆ ดังนี้คือ
กกกกกกกกกกกกกกกก 1. ผูตัดสินใจไมทราบผลลัพธที่จะเกิดขึ้นของแตละทางเลือก เพราะไมมี
ขอมูลที่จะใชประกอบในการตัดสินใจ
กกกกกกกกกกกกกกกก2. ผูตัดสินใจไมทราบถึงโอกาสที่จะเปนไปได
กกกกกกกกกกกกกกกก3. มีสภาวะนอกบังคับ (State of Nature) หรือตัวแปรที่ควบคุมไมได หรือ
ตัวแปรที่ผูตัดสินใจไมอาจคาดการณได แตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเกิดขึ้น
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กกกกกกกกจากลักษณะของการตัดสินใจผูวิจัยพบวา การตัดสินใจภายใตภาวะการณที่แตกตางกัน
จะทําใหผลของการตัดสินใจตางกันผูตัดสินใจคนใดมีการตัดสินใจภายใตภาวะความแนนอนจะทํา
ใหผูตัดสินใจนั้นไดผลลัพธที่ตองการเปนที่นาพึงพอใจมากที่สุด
กกกกกกกกกระบวนการตัดสินใจ
กกกกกกกกกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคสามารถแบงไดเปนลําดับขั้นตางๆมี 5 ขั้นตอน
ดังตอไปนี้
เล็งเห็นปญหา หรือตระหนัก
ถึงความตองการ
เสาะแสวงหาขาวสาร
ประเมินคาทางเลือกกอนซื้อ
ซื้อ
การประเมินหลังการบริโภค
ภาพที่ 2 : แสดงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ที่มา : อดุลย จาตุรงคกุล และคณะ อางถึงใน พฤติกรรมผูบริโภค.
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กกกกกกกก1. การเล็งเห็นปญหาหรือตระหนักถึงความตองการ (Need Recognition) เปนขั้นตอน
เริ่มตนของกระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดจากการที่บุคคลรูสึกถึงความแตกตางของสิ่งที่ปรารถนาจะ
มีหรือใหเกิดขึ้นกับสภาพที่ตนเปนอยู ณ เวลาหนึ่ง แลวมีความเห็นวาความแตกตางดังกลาวมี
ความสําคัญมากซึ่งตนตองการจะแกไข แหลงสําคัญของการตระหนักถึงปญหาคือ มีความตื่นตัว
ของผูบริโภค ความตื่นตัวของผูบริโภคเกิดมาจากปจจัยจูงใจในหลายๆดาน ความตองการซึ่งเกิดมา
จากภาพพจนของตัวบุคคลเอง ( Self-image) ก็มีแนวโนมที่จะทําใหผูบริโภคเกิดความตองการที่จะ
บรรลุหรือไปสูสิ่งที่มุงหวัง นักการตลาดสามารถใชปจจัยตางๆ เปนตัวกระตุนใหผูบริโภคเกิดความ
ตื่นตัวและตระหนักถึงความตองการได เชน การมีรูปรางสวยงาม มีสุขภาพดี การมีภาพลักษณของ
ผูนํา ทันสมัย เปนตน นอกจากนี้อิทธิพลของสิ่งแวดลอมยังสงผลตอการตระหนักถึงปญหาของ
บุคคลดวย
กกกกกกกก2. การเสาะแสวงหาขาวสาร (Search for Information) เปนขั้นตอนเกี่ยวกับการแสวงหา
ขาวสารของผูบริโภค ซึ่งจะทําโดยหาขาวสารจากแหลงภายในกอนโดยที่ผูบริโภคจะพิจารณาวาตน
มีความรูหรือความทรงจําเกี่ยวกับทางเลือกตางๆ อันประกอบดวยลักษณะสินคามากพอหรือไมที่จะ
ทําการซื้อสินคา ถาขาวสารในความทรงจําไมพอก็จะทําการเสาะหาจากแหลงภายนอกตอไป ซึ่งใน
การแสวงหาขาวสารจากแหลงภายนอกนั้นยังไดรับอิทธิพลจากปจจัยอื่นๆ อีกมากมาย เชน ความ
แตกตางระหวางบุคคล อิทธิพลของสิ่งแวดลอม อิทธิพลของครอบครัว เปนตน
กกกกกกกก3. การประเมินคาทางเลือกกอนซื้อ (Pre-purchase Alternative Evaluation) การประเมิน
ทางเลือกเพื่อตัดสินใจใชบริการสถานออกกําลังกาย ผูบริโภคอาจจะตองพิจารณาเปรียบเทียบ
มาตรฐานกับรูปแบบ ( Specification-ลักษณะเฉพาะ) เชน ลักษณะและความหลากหลายของ
เครื่องมือในแตละสถานบริการ คาใชจายในการใชบริการ ทําเลที่ตั้ง ความสะดวกในการไปใช
บริการ เปนตน
กกกกกกกก4. การซื้อ (Purchase) มักจะเกิดในรานคาปลีก หรือชองทางการจําหนายอื่นๆขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ สําหรับผลิตภัณฑบางประเภท การจําหนายตองอาศัยพนักงานที่มี
ความรูและความชํานาญสูง
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กกกกกกกก5. การประเมินทางเลือกหลังการซื้อ (Post-Purchase Alternative Evaluation) ความ
พอใจในการบริโภคสินคา และการประเมินผลการใชสินคา เปนสิ่งที่มีความสัมพันธกันอยาง
ใกลชิด ถาการบริโภคสินคาใหผลตามที่ผูซื้อคาดหวัง ผูซื้อก็จะมีความพอใจในการซื้อสินคาและ
บริการนั้น แตถามีความไมพอใจเกิดขึ้น หรือพิจารณาเห็นวาตรายี่หออื่นสามารถใหความพอใจได
ดีกวา การซื้อซ้ําก็อาจไมเกิดขึ้นได (อดุลย จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล 2550)
กกกกกกกกผูวิจัยไดสรุปวา กระบวนการตัดสินใจ เปนกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ในการเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสม หรือพอใจ เพื่อที่จะไดนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ตองการ หรือแกไขปญหาได ซึ่งจะขึ้นอยูกับสถานการณ ทรัพยากรและบุคคลจาก
ความหมายดังกลาว จึงสามารถจําแนกองคประกอบที่สําคัญของการตัดสินใจได 3 ประการ คือ
1. การตัดสินใจตองมีทางเลือก และการเลือกที่จะกระทําอยางใดอยางหนึ่งนั้น จะตองมี
มากกวาหนึ่งทางเลือก จึงตองกระทําการตัดสินใจ ถามีทางเลือกเดียวก็จะไมมีการตัดสินใจ
2. การตัดสินใจจะตองมีจุดหมาย หรือวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางที่
ตองการบรรลุผล และเราเองไมแนใจวา หนทางเลือกตาง ๆ นั้น ทางเลือกใดที่จะทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคไดดีกวากัน
3. การตัดสินใจเปนเรื่องของกระบวนการ การใชหลักของเหตุผล และความพอใจเปน
เกณฑในการประเมินทางเลือก หลักเกณฑที่นํามาใชในการประเมินทางเลือกที่สําคัญ คือ
ความสามารถของทางเลือกในการสนองตอบตอวัตถุประสงคที่ตองการ
จากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจแลวผูวิจัยพบวาตัวแปรที่จะผลตอปจจัยที่มี
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑนมพรอมดื่มของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คือ คานิยม หมายถึง ความเชื่อ ทัศนคติของบุคคลที่เปน
เครื่องชวยในการตัดสินใจและกําหนดการกระทําของตนเอง คานิยมนั้นเปนลักษณะความเชื่ออยาง
หนึ่งแตมีลักษณะถาวรโดยเชื่อวาวิธีปฏิบัติบางอยางเปนสิ่งที่ตนเองหรือสังคมเห็นดี เห็นชอบ
สมควรที่จะยึดถือปฏิบัติมากกวาวิธีการปฏิบัติอยางอื่น
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5.งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกก จิตติมา ศรีหาภูธร( 2552) ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการดื่มนมพาสเจอรไรซและ
สเตอรไลซของประชากรในกรุงเทพมหานคร การบริโภคอาหารเสริมตางๆ เพื่อชวยใหรางกาย
ไดรับสารอาหารอยางเพียงพอตอความตองการ แตในความเปนจริงการบริโภคอาหารจากธรรมชาติ
ก็มีประโยชนในตัวเอง และมีคุณคาทางโภชนาการ สูง และนมก็เปนผลิตภัณฑหนึ่งที่กําลังไดรับ
ความนิยมอยางมาก ไมวาจะเปนเด็ก วัยรุน หรือวัย ทํางานก็นิยมดื่มนม เพราะสะดวกในการบริโภค
และสามารถดื่มนมเพี่อทดแทนอาหารเชาได การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ทัศนคติและพฤติกรรม และปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอ การเลือกดื่มนมพาสเจอรไรซและ สเตอริ
ไลซ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัย ถึงพฤติกรรมการดื่หนมนมพาสเจอรไรซ
และนมสเตอริไลซพรอมดื่มของ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
กกกกกกกก1. จากการสํารวจจากกลุมตัวอยางพบวา เพศชายเเละเพศหญิงมีพฤติกรรมการดื่มนม
พาส เจอรไรซและนมสเตอริไลซพรอมดื่ม โดยเลือก ดื่มดัชมิลล มากที่สุดเหมือนกัน
กกกกกกกก2. จากการสํารวจจากกลุมตัวอยางพบวา เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการดื่มนม
พาสเจอรไรซเเละนมสเตอริไลซพรอมดื่ม โดยเลือกดื่มนม ชนิดพาสเจอรไรซ มากที่สุดเหมือนกัน
กกกกกกกก3. จากการสํารวจจากกลุมตัวอยางพบวา เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการดื่มนม
พาสเจอรไรซเเละนมสเตอริไลซพรอมดื่ม โดยเลือกดื่มตั้งเเตเวลา 6.00-9.00 น. มากที่สุดเหมือนกัน
กกกกกกกก4. จากการสํารวจจากกลุมตัวอยางพบวา เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการดื่มนม
พาสเจอรไรซเเละนมสเตอริไลซพรอมดื่มโดยเลือก ดืมทุกวัน มากที่สุดเหมือนกัน
กกกกกกกก5. จากการสํารวจจากกลุมตัวอยางพบวา เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการดื่มนม
พาสเจอรไรซเเละนมสเตอริไลซพรอมดื่ม โดยเลือกบรรจุภัณฑแบบขวด มากที่สุดเหมือนกัน
กกกกกกกก6. จากการสํารวจจากกลุมตัวอยากพบวา เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการดื่มนม
พาสเจอรไรซเเละนมสเตอริไลซพรอมดื่มโดยเลือกซื้อที่รานสะดวกซื้อ มากที่สุดเหมือนกัน
กกกกกกกก7. จากการสํารวจจากกลุมตัวอยางพบวา เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการดื่มนม
พาสเจอรไรซเเละนมสเตอริไลซพรอมดื่ม โดยเลือกดื่มขนาดกลองเล็ก 120 มล. มากที่สุดเหมือนกัน
กกกกกกกก8. จากการสํารวจจากกลุมตัวอยางพบวา เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการดื่มนม
พาสเจอรไรซเเละนมสเตอริไลซพรอมดื่ม โดยเลือกทราบไมละเอียด มากที่สดเหมือนกัน
กกกกกกกก9. จากการสํารวจจากกลุมตัวอยางพบวา เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการดื่มนม
พาสเจอรไรซเเละนมสเตอริไลซพรอมดื่ม โดยเลือกคุณภาพที่แตกตางกัน มากที่สุดเหมือนกัน
กกกกกกกก10. จากการสํารวจจากกลุมตัวอยางพบวา เพศชายเเละเพศหญิงมีพฤติกรรมการดื่มนม
พาสเจอรไรซเเละนมสเตอริไลซพรอมดื่ม โดยเลือกสื่อโทรทัศน มากที่สุดเหมือนกัน
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กกกกกกกก11. จากการสํารวจจากกลุมตัวอยางพบวา เพศชายเเละเพศหญิงมีพฤติกรรมการดื่มนม
พาสเจอรไรซเเละนมสเตอริไลซพรอมดื่ม โดยเลือกซื้อเพราะความชอบ มากที่สุดเหมือนกัน
กกกกกกกกณัฏฐา ศศิธร(2549) การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ลักษณะทางสังคมและ
เศรษฐกิจของผูบริโภคน้ําผักผลไมพรอมดื่ม 2) พฤติกรรมการบริโภคน้ําผักผลไมพรอมดื่มของ
ผูบริโภค 3) ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคน้ําผักผลไมพรอมดื่ม 4) ความสัมพันธระหวาง
ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ กับ พฤติกรรมการบริโภคน้ําผักผลไมพรอมดื่ม และ 5) ปญหาและ
ขอเสนอแนะของผูบริโภคน้ําผักผลไมพรอมดื่ม โดยรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากแหลงขอมูลตางๆ
และขอมูลปฐมภูมิที่เก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง 200 ราย โดยการใชแบบสอบถามเชิงโครงสราง
และใชสถิติพรรณนาและการวิเคราะหไคสแควรในการวิเคราะหขอมูล ผลการศึกษา พบวา
ผูบริโภค สวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 20-30 ป สถานภาพโสด มีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 4-6 คน และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดผูบริโภค เปนนักศึกษา คิดเปนรอยละ
30 มีระดับรายไดตั้งแต 5,000 -10,000 บาท คิดเปนรอยละ 45.5 ซึ่งมีลักษณะความเปนอยูแบบ
ครอบครัวเดี่ยว กิจกรรมยามวางที่นิยมมากที่สุด คือชมโทรทัศน ผูบริโภคบริโภคน้ําผักพรอมดื่ม
คิดเปนรอยละ 68.5 ซึ่งเหตุผลในการเลือกบริโภค คือ น้ําผักมีประโยชนตอสุขภาพ น้ําผักที่นิยม คือ
น้ําแครอทผสมน้ําผลไมรวม น้ําผลไมพรอมดื่มมีผูนิยมบริโภค คิดเปนรอยละ 98.5 เหตุผลในการ
เลือกบริโภค คือ มีประโยชนตอสุขภาพ ชนิดน้ําผลไมที่นิยมมากที่สุด คือ น้ําสม ประเภทของน้ําผัก
ผลไมพรอมดื่มที่นิยมบริโภคมากที่สุด คือ น้ําผักผลไมแท 100 % ชนิด UHT บรรจุกลอง รองลงมา
คือ น้ําผักผลไมแท 100% ชนิดพาสเจอรไรซคิดเปนรอยละ 31.5% นอกจากนี้ผูบริโภคเลือกบริโภค
แบบคั้นสดๆ ดวยเชนกัน ในขณะที่ความถี่ในการบริโภคน้ําผักผลไมพรอมดื่มสวนใหญบริโภค 2 –
3 ครั้งตอสัปดาหมากที่สุด คิดเปนรอยละ 46 ในการบริโภคในแตละครั้งประมาณ 200 มล. คิดเปน
รอยละ 64 ขนาดบรรจุภัณฑที่นิยมซื้อ คือ กลองเล็กบรรจุ ประมาณ 200 – 300 ปริมาณในการซื้อแต
ละครั้ง เมื่อแยกตามขนาดบรรจุภัณฑแลว นิยมซื้อ 1 – 2 กลองเล็กมากที่สุด คาใชจายในการซื้อแต
ละประมาณ 10 – 40 บาท รองลงมาคือ 1 – 2 กลองใหญ ผูบริโภคหาซื้อจากหางสรรพสินคามาก
ที่สุด ปจจัยทางดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคมากที่สุด คือ ความสะอาด
และปลอดภัย รองลงมา คือ รสชาติ การรับรองคุณภาพ คุณคาทางโภชนาการความสดใหม ในดาน
รูปแบบบรรจุภัณฑนั้นแบบกลองและแบบขวดพลาสติกมีอิทธิพลตอการเลือกในระดับมาก
ในขณะที่แบบถุงพลาสติกมีอิทธิพลการเลือกในระดับนอย ดานราคา ความสะดวกในการ ดาน
โฆษณาประชาสัมพันธและการรับรูขอมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมีอิทธิพลตอการเลือกในระดับ
มาก แตปจจัยของแถมเมื่อซื้อปริมาณมาก มีอิทธิพลตอการเลือก ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ
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ระหวางปจจัยทางดานสังคมและเศรษฐกิจ กับ พฤติกรรมการบริโภค เพศ รายได มีความสัมพันธ
กับความถี่ในการบริโภค ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับการศึกษา สถานภาพ มีความสัมพันธกับ
รูปแบบบรรจุภัณฑ ณ ระดับความเชื่อมั่น 99% กิจกรรมยามวางการเลนเกมส มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% ปญหาสวนใหญที่ผูบริโภค พบ
คือ มีราคาแพงและน้ําผักผลไมเนาเสียงาย
กกกกกกกกศลีรา พนาพงศ์ วศิน, ศุภสิ ทธิ์ ไพโรจน์ ธนชัย และวิภาวรรณ เปาระพันธุ์( 2539) การวิจัย
ครั้งนี้มีความมุงหมายที่จะศึกษาถึง อิทธิพลของรสชาติของนมเปรี้ยว พรอมดื่มตอพฤติกรรมการ
เลือกดื่มของผูบริโภค กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปน นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป
การศึกษา 2538 จํานวน 30 คน โดยในขั้นแรก กลุมตัวอยางจะตองตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ประวัติการดื่มนมเปรี้ยวฯ และยี่หอของ นมเปรี้ยวฯ ที่ดื่มบอยที่สุด จากนั้น ใหกลุมตัวอยางทําการ
ทําลองดื่มนมเปรี้ยวฯ เปนชุด รวมทั้งสิ้น 3 ชุดจาก 6 ชุด ซึ่งผูวิจัยเปนผูเลือกชุดของนมเปรี้ยวฯ ให
กลุมตัวอยางแตละคน อยางสุม นมเปรี้ยวฯ แตละชุดประกอบดวย 3 ยี่หอ ดังนี้ คือ นมเปรี้ยวฯ ยี่หอ
โยโมสต, ดัชมิลลและดานอน จะบรรจุยี่หอละ 1 แกว หลังจากที่กลุมตัวอยางดื่มนมเปรี้ยวฯ หมด
ในแตละชุดแลว ใหเลือกวา นมเปรี้ยวฯ แกวใดเปนแกวที่กลุมตัวอยางชอบมากที่สุด และ นมเปรี้ยว
ฯ แกวใดเปนแกวที่ระบุวาดื่มบอยที่สุดในแบบสอบถาม ผลการวิจัย ปรากฎวาสรุปไดดังนี้
กกกกกกกกจากจํานวนผูรับการทดลอง 30 คน มี 7 คน (23.3 เปอรเซ็นต) ที่ไมสามารถ ระบุนม
เปรี้ยวฯ แกวที่ตนเองดื่มเปนประจําได ในการทดลองทั้ง 3 ครั้ง มี 6 คน (20.0 เปอรเซ็นต) ที่
สามารถระบุไดถูกตอง 1 ครั้ง มี 7 คน (23.3 เปอรเซ็นต) ที่สามารถระบุ ไดถูกตอง 2 ครั้ง และมีผูรับ
การทดลอง 10 คน (33.3 เปอรเซ็นต) ที่สามารถระบุได ถูกตองทั้งหมด
กกกกกกกกจากจํานวนผูรับการทดลอง 30 คน มี 7 คน (23.3 เปอรเซ็นต) ที่เลือกนม เปรี้ยวฯ แกวที่
ชอบไมตรงกับที่ระบุวาดื่มประจําทั้ง 3 ครั้ง มี 8 คน (26.7 เปอรเซ็นต) ที่ เลือกไดตรง 1 ครั้ง มี 5 คน
(16.7 เปอรเซ็นต) ที่เลือกไดตรง 2 ครั้ง และมีผูรับการ ทดลอง 10 คน (33.3 เปอรเซ็นต) ที่เลือกนม
เปรี้ยวฯแกวที่ชอบตรงกับที่ระบุวาดื่มประจํา ทั้ง 3 ครั้ง
กกกกกกกก เพศไมมีผลตอการที่ผูรับการทดลองสามารถระบุนมเปรี้ยวฯ ที่ดื่มประจําได อยาง
ถูกตองหรือไม แสดงวา การรับรูรสชาดของนมเปรี้ยว ฯที่แตกตางกันไมขึ้นอยูกับ เพศ
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กกกกกกกกอายุมีความสัมพันธกับการที่ผูรับการทดลองสามารถระบุนมเปรี้ยวฯ ที่ดื่ม ประจําได
อยางถูกตอง กลาวคือ ผูที่มีอายุนอยกวาสามารถ จดจํารสชาติของนมเปรี้ยวได มากกวาผูที่มีอายุ
มาก
กกกกกกกก ดานความถี่ในการดื่มนมเปรี้ยวฯ พบวา มีความสัมพันธกับการที่ผูรับการทดลอง
สามารถระบุนมเปรี้ยวฯ ที่ดื่มประจําไดอยางถูกตองหรือไม ผุมีประสบการณในการดื่ม นมเปรี้ยวฯ
มากมีโอกาสที่จะจํารสชาดไดดีกวาผูมีประสบการณในการดื่มนมเปรี้ยวฯ นอย
กกกกกกกก ดานการโฆษณา พบวา มีความสัมพันธกับยี่หอนมเปรี้ยวฯ ที่ผูรับการทดลอง นึกถึง
และยี่หอนมเปรี้ยวฯ ที่ผูรับการทดลองนึกถึง มีความสัมพันธกับยี่หอนมเปรี้ยวฯ ที่ ผูรับการทดลอง
ดื่มประจํา แสดงวา การโฆษณาเปนปจจัยตัวหนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือก ดื่มนมเปรี้ยวฯ ของ
ผูบริโภค
กกกกกกกกยี่หอนมเปรี้ยวฯ ที่ระบุวาดื่มประจําในแบบสอบถามมีความสัมพันธกับนมเปรี้ยวฯ ยี่หอ
ที่เลือกวาดื่มประจํา และมีความสัมพันธกับนมเปรี้ยวฯ ที่เลือกวาชอบจากการทดลอง แสดงวา
รสชาดเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกดื่มนมเปรี้ยวฯของผูบริโภค
กกกกกกกกผูที่ดื่มนมเปรี้ยวฯ ยี่หอดัชมิลลเปนประจํา สามารถจํารสชาติไดดีกวาผูที่ดื่ม นมเปรี้ยวฯ
ยี่หอโยโมสตเปนประจํา
กกกกกกกกผูที่ดื่มนมเปรี้ยวฯ ยี่หอดัชมิลลเปนประจํา เมื่อทดลองแลวพบวา ชอบรสชาด ของนม
เปรี้ยวฯ ยี่หอดัชมิลลมากกวา ผูที่ดื่มนมเปรี้ยวฯ ยี่หอโยโมสตเปนประจําชอบรสชาดของนมเปรี้ยว
ฯ ยี่หอโยโมสต จากการทดลอง ผูที่ดื่มนมเปรี้ยวฯ ยี่หอโยโมสต เปนประจํา หันไปชอบรสชาติของ
นมเปรี้ยวฯ ยี่หอดัชมิลลถึง 38.9 เปอรเซ็นต
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กกกกกกกกพรรณราย ภาคีอสิ ระ (2547) การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย ( 1) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑนมพรอมดื่มของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ( 2) เพื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม ตามสถานภาพกสวนบุคคลของผูบริโภคที่
แตกตางกัน ( 3) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลพฤติกรรมการซื้อ ผลิตภัณฑนม
พรอมดื่มของผูบริโภคเปนการวิจัยเชิงวิเคราะหแลวนํามาพรรณนา โดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูบริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 400 คน (จากขอมูลผูที่ซื้อผลิตภัณฑนมพรอมดื่มจากรานจําหนายหรือ
หางสรรพสินคาโดยตรง) และนําขอมูลมาทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS For
Windows V.11 เพื่อหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความสัมพันธของพฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม กับสวนประสมทางการตลาด โดยใชสถิติ Chi-Square ผลการวิจัย
พบวา กลุมผูบริโภคสวนใหญเลือกซื้อผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม ยู.เอช.ที. ( Ultra Hight Temperature)
ตราไทยเดนมารก รสจืดที่เปนนมสดพรองไขมันเนย ซึ่งสั่งซื้อประจําเพราะคุนเคยมานาน และจะ
เลือกซื้อจากรานสะดวกซื้อทั่วไป ในการซื้อจะซื้อปริมาณครั้งละ 1 กลอง 1 ขวด หรือ 1 กระปอง
โดยผูบริโภคสวนใหญจะคํานึงถึงคุณคาทางโภชนการของนมพรอมดื่ม และคํานึงวานมเปนอาหาร
เสริมของคนทุกวัย ตลอดจนการดื่มนมนั้นสามารถดื่มทดแทนอาหารบางมื้อได โดยจะซื้อนมพรอม
ดื่มแบบบรรจุกลองกระดาษ สวนราคาของนมพรอมดื่มควรมีความเหมาะสมกับปริมาณการบรรจุ
ของนมและคุณภาพของนมพรอมดื่ม หากราคาของนมพรอมดื่มถูกลงผูบริโภคอาจซื้อนมพรอมดื่ม
มากขึ้น การประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ โดยเฉพาะสื่อโฆษณาทางโทรทัศนก็เปนสิ่งกระตุนการ
ซื้อของผูบริโภคใหซื้อนมพรอมดื่มมากขึน้ กลุมผูบริโภคเพศหญิงสวนใหญมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ซื้อนมพรอมดื่มรสจืดเพราะวาเปนนมที่มีไขมันต่ํา ดื่มแลวไมทําใหมีสวนเกินตาม
รางกาย ในขณะที่กลุมบริโภคเพศชายที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เชนกันชอบนมพรอมดื่มรส
หวาน เพราะคุนเคยกับรสชาติเนื่องจากเปนรสชาติดั้งเดิมที่ผลิตในประเทศไทยมานาน ดังนั้น การ
ผลิตนมพรอมดื่มจะตองเนนปริมาณการบรรจุของน้ํานม
และคุณภาพของนมพรอมดื่มมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของการผลิต และผูผลิตควรผลิตนมพรอมดื่มรสจืดและรสหวานซึ่งเปนรสชาติที่
ผูบริโภคสวนใหญนิยม 2 อันดับแรก

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
กกกกกกกกงานวิจัยครั้งนีผ้ ูวิจัยไดทําการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งไดกําหนดวิธีการและเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย ประกอบไปดวยประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ความ
นาเชื่อถือของขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
กกกกกกกก ประชากรที่ผูวิจัยทําการศึกษา ในครั้งนี้ คือ กลุมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 2,736 คน (วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี สํานักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 2552) โดยการใชสูตรคํานวณขนาดกลุมจาก
สูตร Taro Yamane (1975) กําหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางเปน 0.05 จะไดขนาด
กลุมตัวอยางจํานวน349 คน การคํานวณกลุมตัวอยางใชสูตรดังนี้
สูตร

n=

N
1 + Ne 2

เมื่อ

n
แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
N
แทน ขนาดของประชากร
e
แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง
ddddddddแทนคาได n = 2,736/ [1+2,736(0.05)]
n ~ 349 คน
การสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางเปนแบบชั้นภูมิโดยใชสัดสวน (Proportional Stratified
Sampling) โดยใชจํานวนประชากรแบงตามสาขาและชั้นป มาเปนฐานในการคิดสัดสวนใหไดกลุม
ตัวอยาง 349 คน แบงผลไดดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนของกลุมตัวอยางแยกตามสาขาและชั้นป
สาขา
ชั้นปี
การจัดการธุรกิจทั่วไป
1
การจัดการธุรกิจทั่วไป
2
การจัดการธุรกิจทั่วไป
3
การจัดการธุรกิจทั่วไป
4
การจัดการทองเที่ยว
1
การจัดการทองเที่ยว
2
การจัดการทองเที่ยว
3
การจัดการทองเที่ยว
4
การจัดการชุมชน
1
การจัดการชุมชน
2
การจัดการชุมชน
3
การจัดการชุมชน
4
การตลาด
1
การตลาด
2
การตลาด
3
การตลาด
4
ธุรกิจโรงแรมและที่พัก
1
ธุรกิจโรงแรมและที่พัก
2
ธุรกิจโรงแรมและที่พัก
3
ธุรกิจโรงแรมและที่พัก
4
การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
1
การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
2
การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
3
รัฐประศาสนศาสตร
1
รัฐประศาสนศาสตร
2

จํานวน (n=349)
154
131
113
69
145
134
120
88
98
101
100
78
136
105
75
35
135
122
91
46
144
107
83
195
131
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ทั้งนี้ สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ไดเปดการศึกษาเมื่อ 2550 จึงมีนักศึกษาชั้นป
ที่ 1, 2 และ 3 และสาขารัฐประศาสนศาสตร เปดการศึกษาเมื่อ 2551 จึงมีนักศึกษาเพียงชั้นปที่ 1
และ 2 เทานั้น
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
กกกกกกกกตัวแปรที่ผูวิจัยสนใจมี 2 ตัวแปร ไดแก ตัวแปร ตน คือ ปจจัย ดานประชากรศาสตร เชน
เพศ อายุ ภูมิลําเนา รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน ปจจัยทางดาน อื่นๆ เชน คานิยม ปจจัย
ทางดานการตลาด เชน หลักสูตร คาใชจาย สถานที่ตั้ง การประชาสัมพันธ ตัวแปรตาม คือ ปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนมพรอมดื่มของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กกกกกกกก เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบง
ออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูล ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ชั้นป รายได
เกรดเฉลี่ย ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
โดยคําถามเปนแบบตรวจรายการ(Check List)
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มเพื่อแสดง
ถึงปจจัยการเลือกบริโภคนมพรอมดื่มของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยคําถามเปนแบบตรวจรายการ(Check List)
กกกกกกกกสวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอปจจัยทางดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑนมพรอมดื่มของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี โดยเปนคําถามแบบใหเลือกตอบโดยแตละขอมีคําตอบใหเลือกประเมินคา 5
ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ1 โดยมีความหมายดังนี้
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ระดับความสําคัญ
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมากที่สุด
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาก
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจปานกลาง
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจนอย
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจนอยที่สุด

คะแนน
5
4
3
2
1

การแปลความหมายของข้ อมูล
กกกกกกกกโดยการหาคาเฉลี่ยของระดับคะแนน แบงเปน 5 ชวง ตามระดับความเห็นดวยดังนี้
กกกกกกกกคาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายความวา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยูในระดับมากที่สุด
กกกกกกกกคาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายความวา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก
กกกกกกกกคาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายความวา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง
กกกกกกกกคาเฉลี่ย 1.50-2.50 หมายความวา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยูในระดับนอย
กกกกกกกกคาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายความวา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยูในระดับนอยที่สุด
กกกกกกกกสวนที่ 3 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับการใหขอเสนอแนะโดยเปนคําถามปลายเปด
(Open End Question)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กกกกกกกกงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชประกอบการวิจัยจาก 2
วิธี คือ ขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
กกกกกกกกขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการออกแบบสอบถามในการศึกษาปจจัย ที่มีผลตอ
เลือกซื้อผลิตภัณฑนมพรอมดื่มของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกก ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการรวบรวมเอกสาร การคนหาหนังสือ วารสาร
บทความในนิตยสาร วิทยานิพนธและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ รวมไปถึงขอมูลของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เผยแพรทางอินเทอรเน็ต เพื่อใหไดขอมูลที่กวางขึ้น
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ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
กกกกกกกกคณะผูวิจัยทําการศึกษาวิจัยครั้งนี้เริ่มตั้งแตวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ถึง 10 มกราคม
พ.ศ. 2553
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกกผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดที่ไดจากแบบสอบถาม พรอมกับตรวจสอบ
ความถูกตอง จากนั้นนําแบบสอบถามมาลงรหัส และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปใช
การวิเคราะหขอมูลโดยระเบียบวิธีทางสถิติ ประกอบดวย ความถี่ ( Frequency) รอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และจัดทําตารางขอมูลเพื่อหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆและ สรุปขอเสนอแนะที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกกผลการวิเคราะหขอมูลของงานวิจัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่ม
และปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดวยวิธีการสํารวจดวยแบบสอบถามจํานวน
349 ชุด ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ผลของการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 4 หัวขอไดแก
1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา
2. ขอมูลพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่ม
3. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อนมพรอมดื่ม
4. การทดสอบสมมติฐาน
กกกกกกกก1.ข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลของนักศึกษา
กกกกกกกก ตัวอยางของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งสิ้น 349 คน สอบถามขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา ไดแกรายละเอียดในเรื่อง เพศ ชั้นป รายได เกรดเฉลี่ย มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ 2 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามเพศ
ขอมูลประชากรของกลุม
จํานวน(คน)
รอยละ(Valid)
ตัวอยาง
เพศ ชาย
148
42.00
หญิง
201
58.00
กกกกกกกก
กกกกกกกกจากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายโดยเพศหญิงมี
จํานวนคนทั้งหมด 201 คน คิดเปนรอยละ 58.00 และเพศชายมีจํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 42.00
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามชั้นป
ขอมูลประชากรของกลุมตัวอยาง
ชั้นป

1
2
3
4

จํานวน(คน)

รอยละ(Valid)

66
123
96
64

18.91
35.24
27.51
18.34

ก
กกกกกกกจากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยสูงสุดอยูชั้นปที่ 2 จํานวนทั้งหมด 123
คน คิดเปนรอยละ 35.24 รองลงมาชั้นปที่ 3 จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 27.51 ชั้นปที่1จํานวน66
คน คิดเปนรอยละ 18.91 ชั้นปที่4 จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 18.34 ตามลําดับ
ตารางที่ 4 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามรายได
ขอมูลประชากรของกลุมตัวอยาง
ต่ํากวา 3,000บาท
3,000-5,000
5,001-7,000
7,001-10,000
มากกวา 10,000

จํานวน(คน)
41
280
25
3
0

รอยละ(Valid)
11.75
80.23
7.16
0.86
0

ก
กกกกกกกจากตารางที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยสูงสุดมีรายไดเฉลี่ยอยูที่ 3,000-5,000
จํานวนทั้งหมด 280 คน คิดเปนรอยละ 80.2 3 รองลงมามีรายไดเฉลี่ย ต่ํากวา 3,000 บาท จํานวน 41
คน คิดเปนรอยละ 11.75 รายไดที่ 5,001-7,000 บาท มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 7.16 รายไดที่
7,001-10,000 บาท จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.86 ตามลําดับ
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามเกรดเฉลี่ย
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 จากตารางที่ 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยมีเกรดเฉลี่ยสูงสุดที่ 2.51-3.00
จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 35.53 รองลงมามีเกรดเฉลี่ย 2.00-2.50 จํานวน 100 คนคิดเปนรอย
ละ 28.65 เกรดเฉลี่ย 3.01-3.50 จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 22.92 เกรดเฉลี่ย 3.51-4.00 มีจํานวน
36 คน คิดเปนรอยละ 10.32 เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.00 จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.58 ตามลําดับ

2.พฤติกรรมการบริโภคนมพร้ อมดื่ม
ตารางที่ 6 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามลักษณะการดื่มนม
พรอมดื่ม
ขอมูลประชากรของกลุมตัวอยาง

จํานวน(คน)

รอยละ(Valid)

เคยดื่ม
ไมเคยดื่ม

344
5

98.57
1.43

กกกกกกกกจากตารางที่ 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยเคยดื่มนมพรอมดื่มมากกวาไมเคย
ดื่มนมพรอมดื่ม โดยผูเคยดื่มนมพรอมดื่มจํานวน 344 คน คิดเปนรอยละ 98.57 และผูที่ไมเคยดื่มนม
พรอมดื่มจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.43
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามความถี่ในการดื่มนม
พรอมดื่ม
ขอมูลประชากรของกลุมตัวอยาง
ดื่มประจํา
ดื่มไมประจํา

จํานวน(คน)
160
189

รอยละ(Valid)
45.85
54.15

กกกกกกกจากตารางที่ 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยดื่มนมพรอมดื่มไมประจํามากกวาผูที่
ดื่มเปนประจํา โดยผูที่ดื่มนมพรอมดื่มไมเปนประจําจํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 54. 15 และผูที่
ดื่มนมพรอมดื่มเปนประจําจํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 45.85
ตารางที่ 8 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามเหตุผลที่ดื่มนมพรอมดื่ม
ขอมูลประชากรของกลุมตัวอยาง

จํานวน(คน)

รอยละ(Valid)

ดื่มเพื่อรองทองหรือแทนมื้ออาหาร
ดื่มตั้งแตวัยเด็ก
ดื่มเพื่อสุขภาพ
ดื่มตามบุคคลใกลชิด
อื่นๆ

121
68
113
15
32

34.67
19.48
32.38
4.30
9.17

กก
กกกกกกจากตารางที่ 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยมีเหตุผลสูงสุด คือ ดื่มเพื่อรองทองหรือ
แทนมื้ออาหาร จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 34.67 รองลงมาคือ ดื่มเพื่อสุขภาพ จํานวน113 คน
คิดเปนรอยละ 32.38 ดื่มตั้งแตวัยเด็ก จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 19.48 อื่นๆ เชน ดื่มเพราะความ
เคยชิน, อยากดื่ม เปนตน จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 9.17 ดื่มตามบุคคลใกลชิด จํานวน 15 คน
คิดเปนรอยละ 4.30 ตามลําดับ
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามชวงเวลาที่ดื่มนมพรอม
ดื่ม
ขอมูลประชากรของกลุมตัวอยาง
ชวงเชา
ชวงสาย
ชวงเที่ยง
ชวงบาย
ชวงเย็น
ชวงค่ํา-ดึก

จํานวน(คน)
145
39
0
15
61
89

รอยละ(Valid)
41.55
11.17
0
4.30
17.48
25.50

กกกกกกกจากตารางที่ 9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยดื่มนมพรอมดื่มสูงสุดในชวงเชา
จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 41.55 รองลงมาคือ ชวงค่ํา-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
ตารางที่ 10 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามยี่หอนมพรอมดื่ม
ขอมูลประชากรของกลุมตัวอยาง
โฟโมสต
ดัชมิลล
หนองโพ
เมจิ
ไทยเดนมารค
อื่นๆ

จํานวน(คน)
164
79
5
24
77
0

รอยละ(Valid)
46.99
22.64
1.43
6.88
22.06
0

กกกกกกจากตารางที่ 10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยดื่มนมพรอมดื่มสูงสุดยี่หอโฟโมสต
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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ตารางที่ 11 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามความถี่การซื้อนมพรอม
ดื่ม
ขอมูลประชากรของกลุมตัวอยาง
จํานวน(คน)
รอยละ(Valid)
วันละครั้ง
3-4 วัน/ครั้ง
สัปดาหละครั้ง
เดือนละครั้ง

107
139
79
24

30.65
39.83
22.64
6.88

กกกกกกกกจากตารางที่ 11 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยสูงสุดซื้อนมพรอมดื่ม 3-4 วัน/ครั้ง
จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 39.83 รองลงมาคือ วันละครั้ง จํานวน 107 คน คิดเปน30.65 สัปดาห
ละครั้ง จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 22.64 เดือนละครั้ง จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.8 8
ตามลําดับ
ตารางที่ 12 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามรสชาติของนมพรอมดื่ม
ขอมูลประชากรของกลุมตัวอยาง

จํานวน(คน)

รอยละ(Valid)

รสจืด
รสหวาน
รสช็อคโกแล็ค
รสกาแฟ
อื่นๆ

199
25
72
6
47

57.02
7.16
20.63
1.72
13.47

ก
กกกกกกกจากตารางที่ 12 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยสูงสุดดื่มนมพรอมดื่มรสจืด จํานวน
199 คน คิดเปนรอยละ 57.02 รองลงมาคือ รสช็อคโกแล็ค จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 20.63 อื่นๆ
เชน รสสตอเบอรี่ 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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ตารางที่ 13 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามสาเหตุที่เลือกซื้อ
ขอมูลประชากรของกลุมตัวอยาง

จํานวน(คน)

รอยละ(Valid)

ราคาถูก
รสชาติ
โปรโมชั่น
สื่อโฆษณา
อื่นๆ

38
283
16
32
65

10.89
81.09
4.58
9.17
18.62

หมายเหตุ : เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ
กกกกกกกก จากตารางที่ 13 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยสูงสุดเลือกซื้อเพราะรสชาติ
จํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 81.09 รองลงมาคือ อื่นๆ เชน แชไดนาน สะดวก กินคูกับเฮอเบอ
ไรท เปนตน จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 18.62 , ราคาถูก จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 10.89 สื่อ
โฆษณา จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 9.17 โปรโมชั่น จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.58
ตามลําดับ
ตารางที่ 14 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามสถานที่เลือกซื้อ
ขอมูลประชากรของกลุมตัวอยาง
จํานวน(คน)
233
รานสะดวกซื้อ
208
ซุปเปอรมารเก็ต
154
รานขายของชํา
8
อื่นๆ
กกกกกกกกกหมายเหตุ : เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ

รอยละ(Valid)
66.76
59.60
44.13
2.29

กกกกกกกจากตารางที่ 14 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยสูงสุดเลือกซื้อตามรานสะดวกซื้อ
จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 66.76 รองลงมาคือ ซุปเปอรมารคเก็ต จํานวน 208 คน คิดเปนรอย
ละ 59.60 รานขายของชํา จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 44.13 อื่นๆ เชน ตัวแทนจัดจําหนาย เปน
ตน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.29 ตามลําดับ
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ตารางที่ 15 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามสื่อโฆษณาตางๆ
ขอมูลประชากรของกลุมตัวอยาง
จํานวน(คน)
282
โทรทัศน
32
วิทยุ
119
ปายโฆษณา
43
หนังสือพิมพ,นิตยสาร
115
เพื่อนแนะนํา
30
อื่นๆ
กกกกกกกกหมายเหตุ : เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ

รอยละ(Valid)
80.80
9.17
34.10
12.32
32.95
8.60

กกกกกกกก จากตารางที่ 15 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยสูงสุดเลือกซื้อตามโทรทัศน
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 อื่นๆ เชน จัดอีเวนทตางๆ เปนตน
จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 8.60 ตามลําดับ
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5.รูปแบบของนมพรอมดื่ม
6.ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ
รวม

146
(41.82)
103
(29.51)
102
(29.23)
153
(43.84)
152
(43.55)

81
(23.21)
42
(12.03)
133
(38.11)
64
(18.34)
97
(27.79)

11
(3.15)
9
(2.58)
22
(6.30)
8
(2.29)
16
(4.58)

1
(0.29)
5
(1.43)
20
(5.73)
4
(1.15)
3
(0.86)

349
(100)
349
(100)
349
(100)
349
(100)
349
(100)

98
(28.08)

122
(34.96)

112
(32.09)

13
(3.72)

4
(1.15)

349
(100)

S.D.

110
(31.52)
190
(54.44)
72
(20.63)
120
(34.38)
81
(23.21)

ค่ าเฉลีย่

น้ อยทีส่ ุ ด

4.กลิ่นของนมพรอมดื่ม

น้ อย

3.สีสรรของนมพรอมดื่ม

ปานกลาง

2.รสชาติของนมพรอมดื่ม

มาก

1.ตรายี่หอ

มากทีส่ ุ ด

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจ
ด้ านผลิตภัณฑ์

รวม(n)

ระดับความคิดเห็น

ระดับความสํ าคัญ

3. ปัจจัยต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อนมพร้ อมดื่ม
ตารางที่ 16 รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑนม
พรอมดื่มดานผลิตภัณฑ

4.01 0.83 มาก
4.30 0.88 มาก
3.52 1.06 มาก
4.08 0.84 มาก
3.83 0.86 มาก
3.85 0.91 มาก
3.96 0.94 มาก

กกกกกกกกจากตารางที่ 16 เปนการแสดงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ เลือกซื้อนมพรอมดื่ม ดาน
ผลิตภัณฑ พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจที่มีความสําคัญอยูในระดับมากประกอบดวย รสชาติ
ของนมพรอมดื่ม ( X = 4.30 ) รองลงมา คือ กลิ่นของนมพรอมดื่ม ( X = 4.08) ตรายี่หอ ( X =
4.01) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ ( X = 3.85) รูปแบบของนมพรอมดื่ม ( X = 3.83) สีสรรของ
นมพรอมดื่ม ( X = 3.52) คาเฉลี่ยโดยรวมของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ เลือกซื้อนมพรอมดื่ม อยู
ในระดับมาก ( X = 3.96 )
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ตารางที่ 17 รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑนม
พรอมดื่มดานราคา

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

รวม(n)

ค่ าเฉลีย่

S.D.

ระดับความสํ าคัญ

ระดับความคิดเห็น

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

3.82

0.95

มาก

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจ
ด้ านราคา

รวม

กกกกกกกกจากตารางที่ 17 เปนการแสดงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ เลือกซื้อนมพรอมดื่ม ดาน
ราคา พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจที่มีความสําคัญอยูในระดับมากประกอบดวย คุณภาพ
เหมาะสมกับราคา ( X = 3.99 ) รองลงมา คือ ราคาในแตละรูปแบบ เชน ขวด กลอง ( X = 3.74)
ราคาของแตละยี่หอ ( X = 3.73) คาเฉลี่ยโดยรวมของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อนมพรอม
ดื่ม อยูในระดับมาก ( X = 3.82 )

35

ระดับความคิดเห็น
มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

รวม(n)

ค่ าเฉลีย่

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

82
(23.50)

72
(20.63)

134
(38.40)

21
(6.02)

40
(11.46)

349
(100)

3.38 1.23 มาก

12.มีรถเข็นขายตามสถานที่
ตางๆ
รวม

S.D.

มากทีส่ ุ ด

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจ
ด้ านสถานทีจ่ ัดจําหน่ าย

ระดับความสํ าคัญ

ตารางที่ 18 รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑนม
พรอมดื่มดานสถานที่จัดจําหนาย

3.77 1.11 มาก

กกกกกกกกจากตารางที่ 18 เปนการแสดงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ เลือกซื้อนมพรอมดื่ม ดาน
สถานที่จัดจําหนาย พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจที่มีความสําคัญอยูในระดับมากประกอบดวย
สถานที่จําหนายอยูใกลที่อยูอาศัย ( X = 3.97 ) รองลงมา คือ หาซื้องาย ( X = 3.95) มีรถเข็นตาม
สถานที่ตางๆ ( X = 3.38) คาเฉลี่ยโดยรวมของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อนมพรอมดื่ม อยู
ในระดับมาก ( X =3.77)
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ตารางที่ 19 รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑนม
พรอมดื่มดานการสงเสริมการขาย

ค่ าเฉลีย่

S.D.

ระดับความสํ าคัญ

26
(7.45)

16
(4.58)

349
(100)

3.57 1.02 มาก

32
(9.17)

24
(6.88)

349
(100)

3.59 1.13 มาก

16.มีการจัดอีเวนทตางๆ
17.มีการสงชิงโชค
รวม

น้ อยทีส่ ุ ด

14.โฆษณาตามสื่อตางๆ เชน
68
124
115
โทรทัศน หนังสือพิมพ ฯลฯ (19.48) (35.53) (32.95)
15.จัดโปรโมชั่น ลด แลก
79
130
84
(22.64) (37.25) (24.07)
แจก แถม

น้ อย

ปาน
กลาง

ปานกลาง

3.44 1.17

13.มีบริการใหชิมรสชาติฟรี

มาก

349
(100)

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจ
ด้ านการส่ งเสริมการขาย

มากทีส่ ุ ด

รวม(n)

ระดับความคิดเห็น

72
(20.63)

105
(30.09)

110
(31.52)

31
(8.88)

31
(8.88)

ปาน
กลาง
ปาน
55
102
105
42
45
349
3.22 1.22
(15.76) (29.23) (30.09) (12.03) (12.89) (100)
กลาง
ปาน
3.45 1.14
กลาง
63
(18.05)

106
(30.37)

109
(31.23)

55
(15.76)

16
(4.58)

349
(100)

3.41 1.09

กกกกกกกกจากตารางที่ 19 เปนการแสดงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อนมพรอมดื่มดานการ
สงเสริมการขาย พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจที่มีความสําคัญอยูในระดับมากประกอบดวย
จัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม ( X = 3.59 ) รองลงมา คือ โฆษณาตามสื่อตางๆ เชน โทรทัศน
หนังสือพิมพ ฯลฯ ( X = 3.57) มีบริการใหชิมรสชาติฟรี ( X = 3.44) มีการจัดอีเวนทตางๆ ( X =
3.41) มีการสงชิงโชค ( X = 3.22) คาเฉลี่ยโดยรวมของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ เลือกซื้อนม
พรอมดื่ม อยูในระดับมาก ( X = 3.45 )
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4. การทดสอบสมมติฐาน
กกกกกกกกตอนที่ 4 ทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย
กกกกกกกก1. เพศที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อนมพรอมดื่มดานรสชาติที่แตกตาง
กัน
กกกกกกกก2. รายไดที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อนมพรอมดื่มดานยี่หอที่แตกตาง
กัน
สมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกตางกันมีผลทําใหพฤติกรรมการเลือกซื้อนมพรอมดื่มดานรสชาติที่
แตกตางกัน
กกกกกกกกH0 : เพศที่แตกตางกันมีผลทําใหพฤติกรรมการเลือกซื้อนมพรอมดื่มดานรสชาติไม
แตกตางกัน
กกกกกกกกH1 : เพศที่แตกตางกันมีผลทําใหพฤติกรรมการเลือกซื้อนมพรอมดื่มดานรสชาติที่
แตกตางกัน
ตารางที่ 20 Man-Whitney U แสดงคาความแตกตางระหวางเพศ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อดาน
รสชาติ
คาสถิติ
P-value

14259.50
0.46

กกกกกกกก จากการทดสอบสมมติฐานโดยใชวิธี Man-Whitney U พบวา คา P-value ของ
พฤติกรรมการเลือกซื้อดานรสชาติ มีคาเทากับ 0.46 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั้นหมายความวายอมรับ
สมมติฐานหลัก แสดงวา เพศที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อนมพรอมดื่มดานรสชาติ
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 2 รายไดที่แตกตางกันมีผลทําใหพฤติกรรมการเลือกซื้อนมพรอมดื่มดานยี่หอที่
แตกตางกัน
กกกกกกกกH0 : รายไดที่แตกตางกันมีผลทําใหพฤติกรรมการเลือกซื้อนมพรอมดื่มดานยี่หอไม
แตกตางกัน
กกกกกกกกH1 : รายไดที่แตกตางกันมีผลทําใหพฤติกรรมการเลือกซื้อนมพรอมดื่มดานยี่หอที่
แตกตางกัน
ตารางที่ 21 Kruskal Wallis Test แสดงคาความแตกตางระหวางรายได กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ดานยี่หอ
คาสถิติ
P-value

14.390
0.002

กกกกกกกกจากการทดสอบสมมติฐานโดยใชวิธี Kruskal Wallis Test พบวา คา P-value ของ
พฤติกรรมการเลือกซื้อดานรสชาติ มีคาเทากับ 0.002 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั้นหมายความวาปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก แสดงวา รายไดที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อนมพรอมดื่มดานยี่หอที่
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกก การวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มและปจจัยที่สงผลตอการ
เลือกผลิตภัณฑของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ศึกษาปจจัยที่ผูบริโภคใชในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทั้งหมด 349 คน ซึ่งใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบ
ตามสะดวก เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งแบงไดเปน 3 ตอน ไดแก
กกกกกกกกตอนที่ 1 เปนขอมูลของผูตอบแบบสอบถามทั่วไป ประกอบดวย เพศ ชั้นป เกรดเฉลี่ย
รายได ซึ่งลักษณะคําถามเปนตัวเลือกใหตอบ (Check List)
กกกกกกกกตอนที่ 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและพฤติกรรมการบริโภคของผูตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดวย คําถามเปนลักษณะตัวเลือกใหตอบ (Check List) และเติมขอความใน
ชองวาง
กกกกกกกกตอนที่ 3 เปนขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อนมพรอมดื่มของผูตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดวย ปจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือกซื้อดานผลิตภัณฑ ปจจัยที่มีผลการ
ตัดสินใจเลือกซื้อดานราคา ปจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือกซื้อดานสถานที่จัดจําหนาย และปจจัยที่มี
ผลการตัดสินใจเลือกซื้อการสงเสริมการขาย ซึ่งลักษณะขอความเปนตัวเลือกใหตอบโดยมีการ
กําหนดใหความสําคัญตอพฤติกรรมตางๆ แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
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สรุปผลการวิจัย
กกกกกกกกตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ ชั้นป เกรดเฉลี่ย และ
รายไดของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
จํานวนกลุมตัวอยาง 349 คน พบวา นักศึกษาที่เปนเพศหญิงมีจํานวนมากกวาเพศชาย เพศหญิงรอย
ละ 58.00 สวนใหญเปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 รอยละ 35.24 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในระหวาง
3,000 – 5,000 บาท รอยละ 80.23
กกกกกกกกตอนที่ 2 ความคิดเห็นและพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มของผูตอบแบบสอบถาม
พบวา นักศึกษาสวนใหญเคยดื่มพรอมดื่ม รอยละ 98.57 โดยจะบริโภคนมพรอมดื่มไมเปนประจํา
เหตุผลของการเลือกดื่มนมพรอมดื่มมากที่สุด คือ ดื่มเพื่อรองทองหรือแทนมื้ออาหารบางมื้อ รอยละ
34.67 รองลงมา คือดื่มเพื่อสุขภาพ ดื่มตั้งแตวัยเด็ก อื่นๆ เชนดื่มเพราะหิว อยากดื่ม ดื่มตามบุคคล
ใกลชิด ตามลําดับ ยี่หอที่มีการเลือกดื่มมากที่สุด คือ โฟโมสต รอยละ 46.99 รองลงมาคือ ดัชมิลล
ไทยเดนมารค เมจิ หนองโพ ตามลําดับ รสชาติที่เลือกดื่มมากที่สุดคือ รสจืด รอยละ 57.02
กกกกกกกกความถี่ในการซื้อนมพรอมดื่มนักศึกษาสวนใหญโดยเฉลี่ย จะซื้อ 3-4 วันตอครั้ง รอยละ
39.83รองลงมาวันละครั้ง รอยละ 30.65 สัปดาหละครั้ง รอยละ 22.64 และเดือนละครั้ง รอยละ 6.88
ตามลําดับ
กกกกกกกกเหตุผลที่เลือกซื้อนมพรอมดื่มนักศึกษาสวนใหญโดยเฉลี่ยซื้อตามรสชาติของนมพรอม
ดื่ม คิดเปนรอยละ 81.09 รองลงมา คือ อื่นๆ เชน แชไดนาน, สะดวก, กินคูกับเฮอเบอไรท เปนตน
คิดเปนรอยละ 18.62 ราคาถูก รอยละ 10.89 สื่อโฆษณา รอยละ 9.17 และโปรโมชั่น รอยละ 4.58
ตามลําดับ
กกกกกกกกสถานที่เลือกซื้อนมพรอมดื่มนักศึกษาสวนใหญโดยเฉลี่ยจะซื้อตามรานสะดวกซื้อ คิด
เปนรอยละ 66.76 รองลงมา คือ ซุปเปอรมารคเก็ต คิดเปนรอยละ 59.60 รานขายของชําทั่วไป รอย
ละ 44.13 และตัวแทนจําหนาย รอยละ 2.29 ตามลําดับ
กกกกกกกกสื่อโฆษณาที่มีผลตอการเลือกซื้อนมพรอมดื่มนักศึกษาสวนใหญโดยเฉลี่ยเลือกซื้อตาม
สื่อโทรทัศน 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 ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อนมพรอมดื่มของผูตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดวย ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อดานผลิตภัณฑ ปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อดานราคา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อดานสถานที่จัดจําหนาย ปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อดานการสงเสริมการขาย จากผลการศึกษากลุมตัวอยางนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 349 คน สรุปผลไดดังนี้
กกกกกกกกปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อดานผลิตภัณฑ โดยนักศึกษาใหความสําคัญกับทุก
ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ตามลําดับ ไดแก ตรายี่หอ รสชาติของนมพรอมดื่ม สีสรร
ของนมพรอมดื่ม กลิ่นของนมพรอมดื่ม รูปแบบผลิตภัณฑของนมพรอมดื่ม ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนมพรอมดื่มของนักศึกษา ผลการวิจัย พบวา ปจจัย
สวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มของนักศึกษาดานผลิตภัณฑ
นักศึกษาจะใหความสําคัญกับรสชาติของนมพรอมดื่มมากที่สุดคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.30
รองลงมาคือ กลิ่นของนมพรอมดื่ม ตรายี่หอ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ รูปแบบของนมพรอม
ดื่ม และสีสรรของนมพรอมดื่มตามลําดับ
กกกกกกกกปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อดานราคา โดยนักศึกษาใหความสําคัญกับทุกปจจัย
ที่มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ตามลําดับ ไดแก ราคาของแตละยี่หอ ราคาในตละรูปแบบ เชน
ขวด กลอง คุณภาพเหมาะสมกับราคา ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนมพรอมดื่มของ
นักศึกษา ผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคนมพรอม
ดื่มของนักศึกษาดานราคา นักศึกษาจะใหความสําคัญกับคุณภาพเหมาะสมกับราคามากที่สุดคิดเปน
คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 รองลงมาคือ ราคาแตละรูปแบบ เชน ขวด กลอง และราคาของแตละยี่หอ
ตามลําดับ
กกกกกกกก ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อดานสถานที่จัดจําหนาย โดยนักศึกษาให
ความสําคัญกับทุกปจจัยที่มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากตามลําดับ ไดแก สถานที่จัดจําหนายอยู
ใกลที่อยูอาศัย หาซื้อไดงาย มีรถเข็นขายตามสถานที่ตางๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนม
พรอมดื่มของนักศึกษา ผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการ
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บริโภคนมพรอมดื่มของนักศึกษาดานสถานที่จัดจําหนาย นักศึกษาจะใหความสําคัญกับสถานที่
จําหนายที่ใกลที่อยูอาศัยมากที่สุดคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 รองลงมาคือ หาซื้อไดงาย และรถเข็น
ขายตามสถานที่ตางๆ ตามลําดับ
กกกกกกกก ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อดานการสงเสริมการขาย โดยนักศึกษาให
ความสําคัญกับทุกปจจัยที่มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลางตามลําดับ ไดแก บริการใหชิม
รสชาติ โฆษณาตามสื่อตางๆ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ ฯลฯ จัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม
ฯลฯ จัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม การจัดอีเวนทตางๆ มีการสงชิงโชค ที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑนมพรอมดื่มของนักศึกษา ผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มของนักศึกษาดานการสงเสริมการขาย นักศึกษาจะให
ความสําคัญกับการจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถมมากที่สุดคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 รองลงมา
คือ โฆษณาตามสื่อตางๆ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ ฯลฯ มีบริการใหชิมรสชาติ การจัดอีเวนท
ตางๆ มีการสงชิงโชค ตามลําดับ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
กกกกกกกกจากสมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อนมพรอมดื่มดาน
รสชาติที่แตกตางกัน สรุปไดดังนี้ จากการใชสถิติวิธี Man-Whitney U พบวาคา P-value ของ
พฤติกรรมการเลือกซื้อดานรสชาติ มีคาเทากับ 0.46 แสดงวา เพศที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรม
การเลือกซื้อนมพรอมดื่มดานรสชาติไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กกกกกกกกจากสมมติฐานที่ 2 รายไดที่แตกตางกัน มีผลทําใหพฤติกรรมการเลือกซื้อนมพรอมดื่ม
ดานยี่หอที่แตกตางกัน สรุปไดดังนี้ จากการใชสถิติวิธี Kruskal Wallis Test พบวา คา P-value ของ
พฤติกรรมการเลือกซื้อดานรสชาติ มีคาเทากับ 0.002 แสดงวา รายไดที่แตกตางกันมีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อนมพรอมดื่มดานยี่หอที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05กก
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อภิปรายผลการศึกษา
กกกกกกกกจากการศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มและปจจัยที่สงผลตอ
การเลือกผลิตภัณฑของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรีสามารถอภิปรายผล โดยแบงตามรายดานดังนี้
ddddddddd1. ดานผลิตภัณฑ
กกกกกกกกนักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อดาน
ผลิตภัณฑ โดยภาพรวมอยูในระดับการตัดสินใจในระดับมากซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีสวนประสม
ทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน และ คณะ 2541 :33) กลาวไววา ผลิตภัณฑ คือ สิ่งที่เสนอขายโดย
ธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได
ผลิตภัณฑประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑจะตองมี
อรรถประโยชน มีคุณคาในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได
กกกกกกกก2. ดานราคา
กกกกกกกกนักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อดาน
ราคา โดยภาพรวมอยูในระดับการตัดสินใจในระดับมากซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีสวนประสมทาง
การตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน และ คณะ 2541:33) กลาวไววา ราคา หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอื่นๆ
ที่มีความจําเปนตองจายเพื่อใหไดผลิตภัณฑ หรือ หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ผูบริโภค
จะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑกับราคาของผลิตภัณฑนั้น
กกกกกกกก3. ดานชองทางจําหนายสินคา
กกกกกกกกนักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อดาน
ชองทางจําหนายสินคา โดยภาพรวมอยูในระดับการตัดสินใจในระดับมากซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี
สวนประสมทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน และ คณะ 2541 :33) กลาวไววา ชองทางจําหนาย
สินคา หมายถึง โครงสรางของชองทาง ซึ่งประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยาย
ผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาดสถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย คือ สถาน
บันตลาด
กกกกกก
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กกกกกกกก4. ดานการสงเสริมการตลาด
กกกกกกกกนักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อดาน
ราคา โดยภาพรวมอยูในระดับการตัดสินใจในระดับปานกลาง เนื่องจากการมีการสงเสริมการขาย
เชน การโฆษณา การเผยแพรขาวสาร การลด แลก แจก แถม จะทําใหตนทุนสูงขึ้น ดังนั้นผูบริโภค
จึงไมนํามาประกอบการตัดสินใจซื้อมากนัก
อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน
กกกกกกกกจากผลการวิจัยตามสมมติฐานขอที่ 1 คือ เพศที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการเลือก
ซื้อนมพรอมดื่มดานรสชาติที่แตกตางกัน และจากการวิจัยพบวา เพศหญิงและเพศชายมีพฤติกรรม
การเลือกซื้อนมพรอมดื่มดานรสชาติไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนจริงตามสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจาก
ปจจุบันนมพรอมดื่มมีการปรับปรุงดานรสชาติใหมีความคุนเคยและเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย
โดยเลียนแบบรสชาติตามธรรมชาติ เชน รสจืด รสผลไมตางๆ รสหวาน รสช็อคโกแล็ต เปนตน
กกกกกกกกจากผลการวิจัยตามสมมติฐานขอที่ 2 คือ รายได ที่แตกตางกัน มีผลทําใหพฤติกรรมการ
เลือกซื้อนมพรอมดื่มดานยี่หอที่แตกตางกัน และจากการวิจัยพบวา รายไดมีผลตอพฤติกรรมการ
เลือกซื้อนมพรอมดื่มดานยี่หอแตกตางกันจริงตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งรายไดที่แตกตางกันสงผล
ทําใหพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่มแตกตางกัน เนื่องจากยี่หอนมพรอมดื่มที่วางขายนั้นมีราคา
ที่แตกตางกันทําใหผูบริโภคเลือกซื้อไมเหมือนกัน และจะใหความสําคัญกับรูปแบบบรรจุภัณฑที่
ทันสมัย สะดวก และพกพางาย
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ข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกก1. การทําวิจัยในอนาคต ผูวิจัยอาจจะเลือกการทําวิจัยเจาะลึกลงไปในบางประเด็นของ
งานวิจัยชิ้นนี้เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกมากขึ้น อาจขยายขอบเขตงานวิจัยใหครอบคลุมกลุม
ผลิตภัณฑเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม หรืออาจขยายของเขต
งานวิจัยใหครอบคลุมพื้นที่ในระดับภูมิภาคหรือประเทศไทย ซึ่งอาจจะใหผลการวิจัยที่แตกตาง
ออกไป อันเนื่องจากความแตกตางกันของความกาวหนาและลักษณทางดานประชากรโดยเฉพาะ
ระดับการศึกษา
กกกกกกกก2. การทํางานในอนาคต ควรที่จะใหมีกลุมตัวอยางในจํานวนที่มากขึ้น เพื่อใหมีจํานวน
หนวยตัวอยางที่หลากหลาย และมากเพียงพอที่จะทําการทดสอบทางสถิติไดอยางถูกตองแมนยํา
มากขึ้น อันเปนผลใหสามารถตัดสินใจวางแผนกลยุทธทางการตลาดไดดียิ่งขึ้น
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แบบสอบถาม
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑนมพรอมดื่มของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
วาเหตุจึงสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบริโภคนมพรอมดื่ม
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง ( ) หรือเติมขอความลงในชองวางใหตรงกับตัวทาน
1. เพศ ( ) หญิง ( ) ชาย
2. ชั้นป ( ) ปที่

1 ( ) ปที่

3. รายได ( ) ต่ํากวา

2 ( ) ปที่

3,000 บาท ( )

3 ( ) ปที่

3,000-5,000 บาท

4
( ) 5,001-7,000 บาท

( ) 7,001-10,000 บาท ( ) มากกวา 10,000 บาท
4. เกรดเฉลี่ย ( ) ต่ํากวา

2.00

( ) 3.01- 3.50

( ) 2.00-2.50

( ) 2.51-3.00

( ) 3.51-4.00

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและพฤติกรรมการบริโภคนมพรอมดื่ม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง ( ) หรือเติมขอความลงในชองวางใหตรงกับสภาพความเปน
จริง
1. ทานเคยดื่มนมพรอมดื่ม( U.H.T) หรือไม
( ) เคย ( ) ไมเคย
2. ทานดื่มนมพรอมดื่ม(U.H.T) เปนประจําหรือไม
( ) ประจํา ( ) ไมประจํา
3. เหตุผลสําคัญที่ทานดื่มนมพรอมดื่ม
( ) ดื่มเพื่อรองทองหรือแทนมื้ออาหารบางมื้อ

( ) ดื่มตั้งแตวัยเด็ก

( ) ดื่มเพื่อสุขภาพ

( ) ดื่มตามบุคคลใกลชิด

( ) อื่นๆ(โปรดระบุ)……………………………………………….
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4. ทานดื่มนมพรอมดื่ม(U.H.T) ชวงเวลาใดบอยที่สุด
( ) ชวงเชา ( ) ชวงสาย ( ) ชวงเที่ยง
( ) ชวงบาย ( ) ชวงเย็น ( ) ชวงค่ํา

-ดึก

5. ทานดื่มนมพรอมดื่ม(U.H.T) ยี่หอใดบอยที่สุด
( ) โฟโมสต ( ) ดัชมิลล ( ) หนองโพ ( ) เมจิ
( ) ไทยเดนมารค ( ) อื่นๆ(โปรดระบุ)................................................................
6. ทานซื้อนมพรอมดื่มบอยแคไหน
( ) วันละครั้ง ( )

3-4 วัน/ครั้ง ( ) สัปดาหละครั้ง ( ) เดือนละครั้ง

7. ทานเลือกดื่มนมพรอมดื่มรสชาติใดมากที่สุด
( ) รสจืด ( ) รสหวาน
( ) รสช็อคโกแล็ค ( ) รสกาแฟ
( ) อื่นๆ(โปรดระบุ).....................................................................
8. เหตุใดทานจึงเลือกซื้อนมพรอมดื่ม(U.H.T) ที่ทานเลือกมากที่สุด (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) ราคาถูก ( ) รสชาติ
( ) โปรโมชั่น ( ) สื่อโฆษณา
( ) อื่นๆ(โปรดระบุ)...................................................................
9. ทานซื้อจากสถานที่ใดบอยที่สุด (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) รานสะดวกซื้อ

( ) ซุปเปอรมารเก็ตในหางสรรพสินคา

( ) รานขายของชําทั่วไป

( ) อื่นๆ(โปรดระบุ)...................................................

10. สื่อประเภทใดบางที่มีผลตอการเลือกซื้อนมพรอมดื่ม(U.H.T) ของทาน (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) โทรทัศน ( ) วิทยุ
( ) ปายโฆษณา ( )
หนังสือพิมพ,นิตยสาร
( ) เพื่อนแนะนํา ( ) อื่นๆ(โปรดระบุ)...................................................
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ตอนที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อนมพรอมดื่ม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชองวางใหตรงกับทานมากที่สุด โดยที่ปจจัยในแตละขอมีผลการ
ตัดสินใจเลือกซื้อนมพรอมดื่มมากนอยเพียงใด
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อนมพร้ อมดื่ม

ระดับทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อนมพร้ อมดื่ม
มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ด้ านผลิตภัณฑ์
1. ตรายี่หอ
2. รสชาติของนมพรอมดื่ม
3. สีสรรของนมพรอมดื่ม
4. กลิ่นของนมพรอมดื่ม
5. รูปแบบของนมพรอมดื่ม
6. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ
ด้ านราคา
7. ราคาของแตละยี่หอ
8. ราคาในแตละรูปแบบ เชน ขวด กลอง
9. คุณภาพเหมาะสมกับราคา
ด้ านสถานทีจ่ ัดจําหน่ าย
10.สถานที่จัดจําหนายอยูใกลที่อยูอาศัย
11.หาซื้องาย
12.มีรถเข็นตามสถานที่ตางๆ
ด้ านการส่ งเสริมการขาย
13.มีบริการใหชิมรสชาติ
14.โฆษณาตามสื่อตางๆ เชน โทรทัศน ฯลฯ
15.จัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม
16.มีการจัดอีเวนท
6. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ
ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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