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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมวัวของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมวัวของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรและปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคพบ ว่าที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ

รายได้ส่วนตัวต่อเดือนต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการบริโภคนมวัว ไม่ต่างกัน  ส่วนปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาดด้านผลิตภัณฑ์  และด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่ต่างกัน ให้พฤติกรรมการบริโภคนมวัว ต่างกัน 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตล าดด้านราคา  และด้านส่งเสริมการขายต่างกัน ให้พฤติกรรมการบริโภค

นมวัวต่างกัน 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการบริโภค; นมวัว; ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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Abstract  
 The objectives of this study were 1) to study the Cow‘s Milk consumption behavior 
of people in Bangkok Metropolitan Region 2) To study the Cow’s Milk consumption 
behavior of people in Bangkok Metropolitan Region classified by population and Marketing 
Mix 4Ps 
           The sample group was 400 people of people in Bangkok Metropolitan. The 
questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data collected were 
analyzed by using the Frequency, percentage, mean and standard deviation. The 
hypotheses were tested by One-way ANOVA (F-tests) in case of its had statistical significant 
different testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair in 
order to see which pair are different. 
      The results of hypothesis testing showed that behavior of people in Bangkok 
Metropolitan Region who consume Cow’s Milk different sex, age, status and salary. Effect 
to the behavior of people in Bangkok  Metropolitan Region who consume Cow’s Milk was 
not different. In the part of Marketing Mix 4Ps with product, price, place, promotion 
different. Effect to the behavior of people who consume Cow’s Milk with price, promotion 
was different.  
Keyword: Cow’s Milk, Consumption behavior, People in Bangkok Metropolitan 
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บทน า 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมวัวของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมวัวของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรและปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ขอบเขตของงานวิจัย 
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  คือ ผู้บริโภคนมวัว ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่

ทราบจ านวนที่แน่นอน ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 5% ที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% โดยการ

เปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ซ่ึงทางผู้วิจัยได้ พบว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้มี

จ านวน 400 ตัวอย่าง  

2. ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา  เพื่อศึกษา พฤติกรรมการบริโภคนมวัวของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ าแนกตามปัจจัยต่าง ๆ  
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1.ตัวแปรอิสระ ด้านประชากรได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ส่วนตัวต่อ
เดือน และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

2.ตัวแปรตาม  ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคนมวัวของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล                        

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคนมวัวของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2.เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคนมวัวของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรและปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด และทฤษีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 นที บุญพราหมณ์ (2546 ,อ้างใน กัลยรัตน์ โตสุขศรี ,2552 )พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer 
Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการค้นหา การเลือกซ้ือ การใช้ การ
ประเมินผล หรือจัดการกับสินค้าและบริการ ซ่ึงผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของ
ตนเองได้ ซ่ึงเหตุผลที่คุณจ าเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพราะพฤติกรรมผู้ บริโภคมีผลต่อความส าเร็จ
ของธุรกิจ ดังน้ันการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจะท าให้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างความพึง
พอใจให้แก่ ผู้บริโภคและความสามารถในการค้นหาทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภค 
ในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น ที่ส าคัญจะช่วยใน
การพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
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 Schiffman andKanuk.(1994 :5,อ้างใน สวพิชญ์ ตั้งนิมิตรชัยกูล ,2552 ) พฤติกรรมผู้บริโภค
หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคท าการค้นหา การคิด การซ้ือ การใช้ การประเมิณผลในสินค้าและบริการซ่ึง
คาดว่าจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (อ้างใน กัลยรัตน์ โตสุขศรี,2552) พฤติกรรมของผู้บริโภคน้ัน
เป็นการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค และเม่ือมองย้อนไปในอดีตจนพบว่าผู้บริโภคส่วน
ใหญ่จะท าการบริโภคสิ่งต่างๆท่ีสร้า งขึ้นมาเอง ต่อมาเม่ือมีอุสาหกรรมการผลิตจ านวนมากเพื่อลดต้นทุน
ส่งผลให้ราคาสินค้าถูกไม่มีความหลากหลาย ผู้บริโภคต้องยอมรับในสิ่งที่ผู้ผลิตน าเสนอเน่ืองจากมีทางเลือก
น้อย แต่ในปัจจุบันมีธุรกิจมากมาย ส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กรธุรกิจท้ังขอรัฐและภาคเอกชน มีการ
แข่งขันกันสูงและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ เพื่อความอยู่รอดขององค์การ ธุรกิจไม่เพียงแต่การสร้างสินค้า
หรือบริกรออกสู่ตลาดเท่าน้ัน แต่ผู้บริหารทุกองค์การจ าเป็นที่จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจถึงพฤติกรรม
ผู้บริโภค เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้อง การของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมและ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด และสร้างความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งจากการสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค ซ่ึงผู้บริโภคแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่ต่างกัน 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

 Kotler (2003, อ้างใน จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี 2558) ได้ให้ความหมายของการตลาดไว้ว่า การตลาด
เป็นกิจกรรมที่ท าให้สินค้าหรือบริการเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ และเป็นกิจกรรมที่มนุษย์
กระท าขึ้นเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ด้วยกัน เพื่อให้ได้รับความพอใจโดยผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยน ซ่ึงกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการทางการบริหาร ให้บุคคลและกลุ่มได้รับสิ่งที่สนองความจ าเป็น
ความต้องการจากการสร้างและแลกเปลี่ยนระหว่างผลิตภัณฑ์และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ส่วนประสมการตลาด 
(Marketing mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซ่ึงองค์กรใช้ร่วมกันเพื่อสนองความ
พึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
 ฉัตรยาพร เสมอใจ (2549 , หน้า 52-53, อ้างใน วิ ภาวรรณ มโนปราโมทย์ 2556) อธิบายถึง
ส่วนผสมทางการตลาดไว้ว่า คือ แนวคิดที่เป็นหลักในการพิจารณาส่วนประกอบที่สาคัญเพื่อตอบสนองตลาด
อย่างเหมาะสม โดยเร่ิมจากธุรกิจต้องมีผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอลูกค้า มีการตั้งราคาที่สมควร มีวิธีน าส่งไปยัง
ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและมีวิธีการสื่อสารเพื่อท าการโปรโมทและดึงดูดให้เกิดการซ้ือด้วยการส่งเสริม
การตลาดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้
ซ่ึงบริษัทใช้รวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย (Kotler, 2000, p. 99) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 วิจิตรา ประเสริฐธรรม (2558) พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้้าผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร การศึกษาเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ซ้ือน้้าผลไม้พร้อม

ดื่มของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้้าผลไม้พร้อมดื่มและปัจจัย

ส่วนประสม การตลาดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3.เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มี

ความสัมพันธ์ต่อ พฤติกรรมการการตัดสินใจซ้ือน้้าผลไม้พร้อมดื่มและปัจจัยส่วนประสมการตลาดการวิจัยน้ี
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เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือผู้บริโภคที่ตัดสินใจซ้ือน้้าผลไม้พร้อม

ดื่ม ซ่ึงจะแสดงผลการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติคือค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าไคร์ก้าลังสอง (Chi-Square) 

ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ 

รับจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนคือ 15,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่นิยมซ้ือยี่ห้อมาลีประเภทน้้าส้ม แรงจูงใจท่ี 

ซ้ือคือรสชาด ซ้ือในช่วงราคา 10-30 บาท สถานที่ซ้ือคือร้านสะดวกซ้ือ ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. การ 

ส่งเสริมการตลาดนิยมการโฆษณาผ่านสื่อ ซ้ือทันทีด้วยตนเอง พฤติกรรมการเลือกซ้ือน้้าผลไม้พร้อมดื่มพบว่า

เพศ อาชีพและรายได้แตกต่างกันจะมีการเลือกรสชาด แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีอายุ อาชีพ การศึกษาและ

รายได้แตกต่างกันจะมีแรงจูงใจซ้ือแตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มี เพศ อายุและอาชีพแตกต่างกันจะมีบุคคลที่มี

อิทธิพลต่อการซ้ือแตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันจะมี ช่วงเวลาซ้ือและวิธีการซ้ือแตกต่างกัน ด้าน

ส่วนประสมการตลาดพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพและรายได้ แตกต่างกันมีปัจจัยด้านยี่ห้อแตกต่างกัน 

ผู้บริโภคที่มีอายุ อาชีพ การศึกษาและรายได้แตกต่างกันมีปัจจัยราคา แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีอายุ 

การศึกษาและรายได้แตกต่างกันมีปัจจัยด้านสถานที่ซ้ือแตกต่างกัน และผู้บริโภคที่ มีเพศแตกต่างกันมีปัจจัย

ด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน 

 อรุณโรจน์ เอกพณิชย์ (2558) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือน้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัด

เย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองจากในปัจจุบันคนไทยมีวิถีชีวิตที่รีบเร่งมากขึ้น 

ทาให้คนในปัจจุบันไม่เวลาดูแลสุขภาพของตัวเอง ทาให้ขาดความสมดุลของสารอาหาร ซ่ึงการบริโภคผัก

และผลไม้น้อยในคนไทยเป็นสาเหตุของภาระโรคในอันดับต้น ๆ ก่อให้เกิดการสูญเสียทางสุขภาพ ส่งผลต่อ

การเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง เป็นต้น จาก

สถานการณ์ดังกล่าวน้ีจึงทาให้เกิดการรณรงค์ให้คนไทยในปัจจุบันตระหนักถึงความสาคัญของการดูแล

สุขภาพของตนเองกันมากขึ้น จนกระทั่งก่อนให้เกิดกระแสรักสุขภาพในปัจจุบันขึ้น ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันจึง

นิยม การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ การบริโภคอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น ทั้งน้ีการบริโภค

น้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นน้ันก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่ผู้บริโภคนิยมบริโภคในการบารุงสุขภาพ

โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก

ซ้ือน้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยใช้ปัจจัย

ด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (อายุ , เพศ , การศึกษา , และ

รายได้)ทีแ่ตกต่างกันส่งผลต่อการเลือกซ้ือน้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นหรือไม่ ทั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างคือ 

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่เคยบริโภคน้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น โดยผู้วิจัย

คาดว่าประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยน้ีจะช่วยให้ผู้ผลิตและจาหน่ายน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น

สามารถทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือน้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นที่แท้จริงและสามารถ

นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนประกอบกิจการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน

อนาคตผลวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือน้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภค ใน
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เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคา และในส่วนของลักษณะ

ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างในปัจจัยด้านเพศ น้ันส่งผลต่อการเลือกซ้ือน้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น

ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) และเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional Study) ใช้เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 

 ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้ บริโภคนมวัว ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ซ่ึงไม่

ทราบจ านวนที่แน่นอน ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 5% ที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% โดยการ

เปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ซ่ึงทางผู้วิจัยได้ พบว่าจ านวน กลุ่มตัวอย่างที่ได้มี

จ านวน 400 ตัวอย่าง  โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย

แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย     

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะประชากร 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ  ระดับการศึกษา รายได้ส่วนตัวต่อเดือน มีจ านวนข้อค าถามท้ังหมด 6ข้อ  
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก ด้านช่องทางการประชาสัมพันธ์ และด้านคุณภาพของบุคลากร และ มีจ านวนข้อค าถาม
ทั้งหมด 7 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภคนมวัวของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเป็นค าถามซ่ึงประกอบด้วย ด้านแรงจูงใจ ด้านทัศนคิตและความเชื่อ ด้านการรับรู้ มีจ านวนข้อ
ค าถามท้ังหมด 10 ข้อ 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามท่ีเก่ียวข้องกับแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประเภทนมวัวที่ท่าน
บริโภค จ านวนข้อค าถาม 1 ข้อ 
 ส่วนที่ 5 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีได้สร้างไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เน้ือหา ว่าแบบสอบถามมีการใช้ภาษาและลักษณะของข้อความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่า งที่จะด าเนินการ

วิจัย  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้เก็บมาแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผล

ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปน้ี  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี  
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1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ 

ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายได้ส่วนต่อเดือน และส่วนประสมทาง

การตลาด 4P’S 

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิง

ปริมาณ ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคนมวัวของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ผู้วิจัย

ก าหนดในกรอบแนวคิดการวิจัย 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics)  ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปน้ี2

.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมวัวของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตาม

ปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศ จะใช้สถิต t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมวัวของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตาม 

อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ส่วนต่อเดือน แ ละส่วนประสมทางการตลาด 4P’S จะใช้การ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การ

เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และการจ าแนก เพศ จะใช้ สถิติ t-test 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหารเ สริมเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทั้ง 5 ด้าน ด้านตระหนักถึง

ปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซ้ือ และด้านพฤติกรรมหลังการ

ซ้ือ อยู่ในระดับมาก 

 2. ผลการเปรียบเทียบกร ะบวนการตัดสินใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประชากร ด้านเพศ อายุ ด้านสถานภาพ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และรูปแบบ

การด าเนินชีวิต ด้านแรงจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้านกิจกรรม 

 2.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ สถานภาพ ด้านการรับรู้ ทัศนคติและความเชื่อ 

ต่างกัน ท าให้กระบวนการซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ โดยรวมไม่ต่างกัน 

 2.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านแรงจูงใจ ด้านทัศนคติ

และความเชื่อต่างกัน ท าให้กระบวนการซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ โดยรวมต่างกัน  

 3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหารเสริม

เพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสามารถ สรุปการวิจัย ได้ดังน้ี 

 3.1 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านส่งเสริมการตลาด ที่มีผล

ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

 3.2 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ือง พฤติกรรมการบริโภคนมวัวของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยท าการสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคนมวัวของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวม

อยู่ในระดับมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

1.1 ด้านแรงจูงใจของผู้บริโภค อยู่ในระดับ มาก ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคให้

ความส าคัญต่อประโยชน์และสุขภาพเป็นสิ่งที่จูงใจให้ท่านบริโภคนม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 

Schiffman and Kanuk (2007 , p. 8, อ้างใน ชลวิกา อาจอ งค์ 2555) แรงจูงใจ (Motives) เป็นสภาพ

ภายในจิตใจของบุคคล ซ่ึงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายน้ัน หรือเป็นความต้องการที่เกิดขึ้น

อย่างรุนแรงภายในจิตใจทาให้บุคคลเกิดความเครียด บุคคลจึงค้นหาวิธีเพื่อตอบสนองความต้องการน้ัน ซ่ึง

แรงจูงใจมีอิทธิพลอย่างมากต่อการรับรู้ จากการทดลองโดยการให้ผู้ถูกทดลองอดอาหารด้วยจานวนชั่วโมงที่

แตกต่างกัน บางคนอดอาหาร 1 ชั่วโมงก่อนหน้าทดลอง บางคนอดนานกว่าน้ัน บางคนอดนานถึง 16ชั่วโมง 

แล้วให้ผู้ถูกทดลองดูภาพที่ไม่ชัด โดยการใช้ความหิวให้มีอิทธิพลเหนือการตีความหมายของภาพที่ไม่ชัด

เหล่าน้ัน ปรากฏว่าคนที่อดอาหารถึง 16 ชั่วโมง รับรู้ภาพที่ไม่ชัดเป็นภาพอาหารมากกว่าคนที่อดอาหารใน

เวลาที่สั้นกว่า 

Abraham H.Maslow.(1954: 80 – 106,อ้างใน ธวัชชัย สุขสมโภชน์ ,2558) ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ 

(Maslow’s Theory of Motivation) มาสโลว์กล่าวว่าบุคคลจะมี ล าดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy 

of Needs) ที่สามารถเรียงล าดับความส าคัญ จากมากไปหาน้อยได้ดังน้ีคือ ความต้องการของร่างกาย 

(Physiological Needs) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการทางสังคมหรือความ

ต้องการการยอมรับและความรัก (Social Needs) ความต้องการการนับถือ (Esteem Needs) และความ

ต้องการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-Actualization Needs) ความต้องการของคนเราอาจจะ

เกิดขึ้นได้พร้อมๆ กันหลายขั้นตอน แต่ละบุคคลจะพยายามตอบสนองความต้องการที่ส าคัญที่สุดหรือมาก

ที่สุดก่อน 

1.2 ด้านทัศนคติและความเชื่อของผู้บริโภค อยู่ในระดับมาก ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภค

ให้ความส าคัญต่อท่านมีความเชื่อว่าผลิตภัณฑ์นมท าให้ร่างกายแข็งแรงและมีประโยชน์ ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดของ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538, หน้า 142 อ้างใน ชลวิกา อาจองค,์2555  ) กล่าวว่า ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง 

ความโน้มเอียง ที่เรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะที่พึงพอใจ หรือ ไม่พึงพอใจท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่ง

หน่ึง(Schiffman & Kanuk, 1994, p. 657) หรือหมายถึง การแสดงความรู้สึกภายในที่สะท้อนว่าบุคคลมี

ความโน้มเอียง พอใจ หรือไม่พอใจต่อบางสิ่ง เช่น ประโยชน์ ตราสินค้า บริการ 
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ฟรอยด์ Freud(1856-1939, อ้างใน ธวัชชัย สุขสมโภชน์,2558 )ความเชื่อ (Beliefs) ความเชื่อเป็นความคิด

ของผู้บริโภคที่ยึดถือต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงความเชื่อเร่ืองน้ีอาจไม่มี

เหตุผลก็ได้ เช่น การทีค่นเชื่อว่า หากจะออกจากบ้านแล้วมีจิ้งจกร้องทักจะพบโชคร้ายจึงไม่ควรออกจากบ้าน

ในวันน้ัน หรือเป็นความเชื่อที่เกิดจาก ประสบการณ์ในการใช้สินค้าของตนโดยตรง เช่น ดื่มนมแล้วร่างกาย

จะแข็งแรง 

1.3 ด้านการรับรู้ ของผู้บริโภค อยู่ในระดับมาก ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่ า โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคให้

ความส าคัญต่อท่านมีความเชื่อว่าผลิตภัณฑ์นมท าให้ร่างกายแข็งแรงและมีประโยชน์ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด

ของ 

ฟรอยด์ Freud(1856-1939 , อ้างใน ธวัชชัย สุขสมโภชน์ ,2558 )การรับรู้ (Perception) การรับรู้เป็น

กระบวนการที่บุคคลเลือกจัดประเภท ตีความ และรับรู้ข้อมูลหรือสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นหรือได้รับเม่ือ

ผู้บริโภคได้รับสิ่งกระตุ้นจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไม่ว่าจะเป็นการได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น การสัมผัส หรือได้ลิ้ม

รสก็ตามผู้บริโภคแต่ละคนจะการรับรู้และตีความข้อมูลด้วยความรู้สึกส่วนตัวของคนที่มีต่อลั กษณะทาง

กายภาพของสิ่งเร้าความสัมพันธ์ของสิ่งเร้ากับสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขของแต่ละบุคคล 

วาสนา อินทะแสง (งานวิจัย, 2559)การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเลือกรับเอาสารสนเทศหรือสิ่งเร้า

เข้ามาจัดระเบียบและท าความเข้าใจ โดยอาศัยประสบการณ์เป็นเคร่ืองมือ จากน้ัน จึงมีปฏิกิริยาตอบสนอง 

การที่ผู้บริโภคสองคนได้รับสิ่งเร้าอย่างเดียวกัน และตกอยู่ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน แต่มีปฏิกิริยา

ตอบสนองแตกต่างกัน เป็นเพราะการรับรู้น่ีเอง นักการตลาดควรเข้าใจว่าในชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคจะ

ตกอยู่ท่ามกลางสิ่งเร้ามากมาย และผู้บริโภคสามารถจะเลือกรับได้ สามารถจะบิดเบือนได้ และสามารถที่จะ

เลือกจดจ าเอาไว้ได้ การส่งสิ่งเร้า (เช่น การโฆษณา) ออกไป จึงต้องโดดเด่น ชัดเจน และจ าง่าย จึงจะท าให้

ผู้บริโภคมีปฏิกิริยาตอบสนองไปในทางที่ประสงค์ 

2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคนมวัว จ าแนกตามประชากร ด้านเพศ อายุ ด้านสถานภาพ ด้าน

รายได้ส่วนตัวต่อเดือน และส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง

การจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย สามารถสรุปได้ดังน้ี 

2.1 ผู้บริโภค ที่มีเพศต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการบริโภคนมวัวโดยรวมไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่

ผู้บริโภคมีเพศที่ต่างกันน้ันจะมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมือนกันหรือไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย 

อาภสัรา  โสวะภาพ (2560) กระบวนการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดจากร้านเดอ เค เค คาเฟ่ ของพนักงานบริษัท

ไทย เค เค อุตสาหกรรม จ ากัด ที่มี ปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วย  เพศ ต่างกัน ท าให้กระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือกาแฟสดจากร้านเดอ เคเค คาเฟ่ ของพนักงานบริษัท ไทย เค เค อุตสาหกรรม จ ากัด ไม่ต่างกัน 

และสอดคล้องกับงานวิจัย ปิยฉัตร ช่างเหล็ก และค ณะ (2560) ปัจจัยที่มีผลกับทัศนคติต่อการซ้ือนมพาส

เจอไรส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นมพาสเจอ ร์ไรส์ ศึกษาทัศนคติต่อการดื่มนมพาสเจอร์ไรส์ของผู้บริโภค 
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เปรียบเทียบทัศนคติต่อการดื่มนม พาสเจอร์ไรส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคต่อการดื่มนมพาสเจอ

ไรซ์ไม่แตกต่างกัน 

2.2 ผู้บริโภค ที่มีอายุต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการบริโภคนมวัว และปริมณฑล โดยรวมไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมี

ความเห็นว่าอายุที่ต่างกันในแต่ละวัยมีความต้องการบริโภคนมวัวเหมือนกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ อาภสัรา  โสวะ

ภาพ (2560) กระบวนการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดจากร้านเดอ เค เค คาเฟ่ ของพนักงานบริษัทไทย เค เค 

อุตสาหกรรม จ ากัด ที่มี ปัจจัยด้านประ ชากร ประกอบด้วย  อายุ ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือ

กาแฟสดจากร้านเดอ เคเค คาเฟ่ ของพนักงานบริษัท ไทย เค เค อุตสาหกรรม จ ากัด ไม่ต่างกัน และ

สอดคล้องกับงานวิจัย ปิยฉัตร ช่างเหล็ก และคณะ (2560) ปัจจัยที่มีผลกับทัศนคติต่อการซ้ือนมพาสเจอไรส์ 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้คุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรส์ ศึกษาทัศนคติต่อการดื่มนมพาสเจอร์ไรส์ของผู้บริโภค เปรียบเทียบทัศนคติต่อการ

ดื่มนมพาสเจอร์ไรส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจั ยส่วนบุคคล 

ได้แก่ อายุ แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคต่อการดื่มนมพาสเจอไรซ์ไม่แตกต่างกัน 

2.3 ผู้บริโภค ที่มีสถานภาพต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการบริโภคนมวัวโดยรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็น

ว่าสถานภาพที่แตกต่างกัน ไม่ท าให้การบริโภคนมวัวต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ อาภั สรา  โสวะภาพ (2560) 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดจากร้านเดอ เค เค คาเฟ่ ของพนักงานบริษัทไทย เค เค อุตสาหกรรม 

จ ากัด ที่มี ปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วย  สถานภาพ ต่า งกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือกาแฟสด

จากร้านเดอ เคเค คาเฟ่ ของพนักงานบริษัท ไทย เค เค อุตสาหกรรม จ ากัด ไม่ต่างกัน และสอดคล้องกับ

งานวิจัย ปิยฉัตร ช่างเหล็ก และคณะ (2560 ) ปัจจัยที่มีผลกับทัศนคติต่อการซ้ือนมพาสเจอ ร์ไรส์ ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ั งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้คุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ศึกษาทัศนคติต่อการดื่มนมพาสเจอร์ไรส์ของผู้บริโภค เปรียบเทียบทัศนคติต่อ

การดื่มนมพาสเจอร์ไรส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วน

บุคคล ได้แก่ อายุ แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคต่อการดื่มนมพาสเจอร์ไรส์ไม่แตกต่างกัน 

2.4 ผู้บริโภค ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการบริโภคนมวัว โดยรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมี

ความเห็นว่า ไม่ว่าผู้บริโภคจะมีรายได้ในระดับใด พฤติกรรมการบริโภคไม่ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ อรุณโรจน์ 

เอกพณิชย์ (2558) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือน้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ การศึกษาที่แตกต่างกัน น้ันส่งผลต่อการ

เลือกซ้ือน้าผั กและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภค ไม่แตกต่าง สอดคล้องกับงานวิจัย ปิยฉัตร 

ช่างเหล็ก และคณะ (2560 ) ปัจจัยที่มีผลกับทัศนคติต่อการซ้ือนมพาสเจอ ร์ไรส์ ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ การศึกษาสูงสุด อาชีพ แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติของผู้ บริโภค

ต่อการดื่มนมพาสเจอร์ไรส์ไม่แตกต่างกัน  
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2.5 ผู้บริโภค ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการบริโภคนมวัวโดยรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัย

มีความเห็นว่า ไม่ว่าผู้บริโภคจะมีรายได้ในระดับใด พฤติกรรมการบริโภคไม่ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ อาภสัรา  

โสวะภาพ (2560) กระบวนการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดจากร้านเดอ เค เค คาเฟ่ ของพนักงานบริษัทไทย เค เค 

อุตสาหกรรม จ ากัด ที่มี ปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วย  รายได้ ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือ

กาแฟสดจากร้านเดอ เ คเค คาเฟ่ ของพนักงานบริษัท ไทย เค เค อุตสาหกรรม จ ากัด ไม่ต่างกัน และ

สอดคล้องกับงานวิจัย วิจิตรา ประเสริฐธรรม (2558) พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ า ผลไม้พร้อมดื่มของ

ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันจะมีแรงจูงใจซ้ื อน้ าผลไม้พร้อมดื่มแตก ต่าง

กัน 

2.6 ผู้บริโภค ที่มีด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการบริโภคนมวัว

โดยรวมต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผุ้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์นมวัว ในเร่ืองของรสชาติ ปริมาณ 

เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ และผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ น่ิมนวล (2557) การตัดสินใจซ้ือนมพร้อมดื่มจากปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในเขตเทศบาล จังหวัดสมุทรสงคราม การวิจัยเร่ืองการตั ดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มจากปัจจับส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในเขตเทศบาล ดังน้ี ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์พบว่าผู้บริโภคนิยมซ้ือนมพร้อมดื่มเพราะได้รับการรับรองคุณภาพมาตราฐานได้รับการรับรองจาก 

อย. มีรสชาติให้เลือกหลากหลายระบุวันหมดอายุไว้อย่งชัดเจนบรรจุภัณฑ์มีลักษณะที่สะอาดปลอดภัยจบรร

จุภัณฑ์มีลักษณะที่สะดวกต่อการพกกานมพร้อมดื่มมีรสชาติอร่อยสะดวกในการดื่มนมพร้อมดื่มมีประโยชน์

ต่อสุขภาพ และรูปแบบของบรรจุภัณฑ์มีความทันสมัย ตามล าดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณโรจน์ 

เอกพณิชย์ (2558) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือน้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือน้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบ

สกัดเย็นของผู้บริโภคต่างกัน ส่งผลต่อการเลือกซ้ือน้าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภค  

2.7 ผู้บริโภค ที่มีด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ท าให้พฤติกรรมการบริโภคนมวัว โดยรวมไม่

ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ปัจจัยด้านราคาต่างการบริดภคนมวัวไม่ต่างกัน ส่วนใหญ่ผู้บริโภคให้ความ

สนใจในเร่ืองราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย จุฑารัตน์ น่ิมนวล (2557) การตัดสินใจซ้ือ

นมพร้อมดื่มจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในเขตเทศบาล จังหวัดสมุทรสงคราม การวิจัย

เร่ืองการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มจากปัจจับส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในเขตเทศบาล 

ปัจจัยด้านราคาพบว่าผู้นิยมซ้ือนมพร้อมดื่มต้องการตั้งราคาต่อกล่องเหมาะสมกับคุณภาพของนมราคาถูกลง

เม่ือซ้ือยกแพ็คหรือซ้ือยกลังและที่ส าคัญเร่ืองความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับราคาที่ต้องจ่าย และไม่สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ของ ปิยฉัตร ช่างเหล็ก และคณะ (2560) ปัจจัยที่มีผลกับทัศนคติต่ อการซ้ือนมพาสเจอไรส์ 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยเศรษฐกิจของผู้บริโภค ได้แก่ ราคาผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์ที่
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แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคต่อการดื่มนมพาสเจอไรส์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

2.8 ผู้บริโภค ที่มีด้านส่วนประสมทางก ารตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการ

บริโภคนมวัวโดยรวมต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

และส่วนใหญ่ผู้บริโภคเน้นที่ร้านสะดวกซ้ือ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ 

น่ิมนวล (2557) การตัดสินใจซ้ือนมพร้อมดื่มจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในเขตเทศบาล 

จังหวัดสมุทรสงคราม การวิจัยเร่ืองการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มจากปัจจับส่วนประสมทาง

การตลาดของผู้บริโภคในเขตเทศบาล ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายพบว่าผู้บริโภคนิยมซ้ือพร้อมดื่มตามร้าน

สะดวกซ้ือทั่วไปมากที่สุด อีกทั้งเร่ืองของความสะดวก และสามารถหาซื้อง่ายการจัดวางสินค้าง่ายต่อการซ้ือ 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัณณวิชญ์ พยุหวรรธนะ  (2559) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทม้่ีผลต่อ

การตัดสินใจ ซ้ือวิปปิ้งครีม กลุ่มตัวอย่างน้ันให้ความส าคัญในเร่ืองของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความ

หลากหลาย ตราสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ ท าให้ลูกค้ามั่นใจมากขึ้น รวมไปถึงปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ 

าหน่ายที่ ง่ายต่อการค้นหาและเข้าถึงได้ อยู่ใกล้ในเขตชุมชน หรือที่มีการสัญจร ไปมา ความน่าเชื่อถือของ 

ร้านค้า และสะดวกต่อผู้ซ้ือ เช่น มีสินค้าที่หลากหลายครบถ้วนในที่เดียวกัน 

2.9 ผู้บริโภค ที่มีด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการขายต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการบริโภค

นมวัวโดยรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายต่างกัน ไม่ว่าจะมีโปรโมชั่น 

หรือมีการโฆษณาตามสื่อต่างๆ  ผู้บริโภคนมวัวส่วนใหญ่มาจากการได้รับข้อมูลจากสื่อโฆษณาต่างๆ ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัย  จุฑารัตน์ น่ิมนวล (2557) การตัดสินใจซ้ือนมพร้อมดื่มจากปัจจัยส่วนประส มทาง

การตลาดของผู้บริโภคในเขตเทศบาล จังหวัดสมุทรสงคราม การวิจัยเร่ืองการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์นมพร้อม

ดื่มจากปัจจับส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในเขตเทศบาล ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่าผู้บริโภค

นิยมซ้ือผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มเน่ืองจากการลดราคาของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑในระดับที่

มากควบคู่ไปกับการให้ของแภมก็มีผลต่อตัดสินใจซ้ือ และการโฆษณาทางโทรทัศน์อีกทั้งกระบวนการการจัด

ให้มีลุ้นชิงรางวัลต่างๆ ก็เป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ อรุณโรจน์ เอกพณิชย์ (2558) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือน้ า ผักและผลไม้อินทรีย์แบบ

สกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือน้ าผักและผลไม้

อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภค คือ ปัจจัยด้านส่งเสริมการขาย ที่ไม่แตกต่างกัน น้ันส่งผลต่ อการเลือกซ้ือ

น้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภค 
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับ
บริษัท ร้านค้า หรือบุคคลที่สนใจท าธุรกิจเก่ียวกับอาหารเสริมเพื่อสุขสภาพ ดังต่อไปน้ี ปัจจัยด้านประช ากร
และส่วนประสมทางการตลาดจากการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการบริโภคนมวัว แสดงให้เห็นว่า 
 1.ผู้บริโภค ที่มีปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศ ด้านอายุสถานภาพ และรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 
ต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการบริโภคนมวัว โดยรวมไม่ต่างกัน 
 ดังน้ันผู้ผลิตนมวัวไม่จ าเป็นต้องเน้นไปในเร่ืองของประชากร  
 2.ผู้บริโภค ที่มีส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายต่างกัน นักการตลาดหรือผู้ผลิตควรให้ความสนใจในเร่ืองของรสชาติ ควรผลิตรสชาติ และควรมีเพิ่ม
ปริมาณ ให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
นักการตลาดหรือผู้ผลิต ควรหาช่องทางการจัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้น เช่น อาจมีการส่งทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  
 3.ผู้บริโภค ที่มีส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านส่งเสริมการขายไม่ต่างกัน 
ดังน้ันนักการตลาดหรือผู้ผลิต ใช้กลยุทธ์ในเร่ืองของราคาและการส่งเสริมการขายที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่อาจจะมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมวัว  เช่น ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต ปัจจัยด้านความถี่ในการบริโภค  
2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังน้ันควรมี
การศึกษาด้านประชากรให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น ผู้บริโภคที่บริโภคในจังหวัดอ่ืนๆ ที่มีการบริโภคนมวัว 
3. ควรศึกษาวิจัยในหลายมิติที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมวัว  เช่น การวิจัยเชิงคุณภาพ หรือ การวิจัย

แบบวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ตอบโจทย์การวิจัยสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 
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