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บทคดัยอ่ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจนมถั่วเหลืองยูเอชทีของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ าแนกตามปัจจัยดา้นประชากร 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วน

ประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนาได้แก่ 

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 

และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีเพศ และอาชีพ

ต่างกัน ท าให้กระบวนการซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีต่างกัน ส่วนประชากรที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

และรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีไม่ต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ด้านราคา ไม่มีผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ค าส าคัญ : การตัดสินใจซ้ือ; นมถั่วเหลืองยูเอชที; ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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Abstract 

 The objectives of this study are 1.To study consumer’s buying decision process of 

UHT Soy Milk in Bangkok metropolitan area. 2. To study consumer’s buying decision 

process of UHT Soy Milk in Bangkok metropolitan categorized according to population 

factors. 3. To study the marketing mix factors affecting to consumer’s buying decision 

process of UHT Soy Milk in Bangkok metropolitan area. 

 The research samples are consumers in Bangkok metropolitan area. The 

questionnaire is used as a research instrument to collect the data from 400 samples while 

statistics is used for data analysis is descriptive statistical analysis including frequency, 

percentage, mean and standard deviation. The research test hypotheses by independent 

sample (t-test) to test the difference between two independent groups, One-Way ANOVA 

(f-test) to determine whether there are any significant difference between the means of 

the three or more independent groups, Least Significant Difference (LSD) to determine the 

minimum difference between any two means and Multiple Regression Analysis (MRA). 

 The results of hypothesis testing indicate that the consumers in Bangkok 

metropolitan area which are different in gender and occupation have difference in the 

buying decision process of UHT Soy Milk. The consumers in Bangkok metropolitan area 

which are different in age, status, education level and monthly income have difference in 

the buying decision process of UHT Soy Milk. The marketing mix factors including product, 

place and promotion affect the buying decision process of UHT Soy Milk in Bangkok 

metropolitan area however the price does not affect the buying decision process of UHT 

Soy Milk in Bangkok metropolitan area. 

Keywords:  Buying Decision Process; UHT Soy Milk; Population in Bangkok Metropolitan 

    Area 

บทน า 
 ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาสนใจและใส่ใจในเร่ืองสุขภาพมากขึ้น ต้องการมีคุณภาพชีวิตและมีสุขภาพ

ร่างกายที่ดีขึ้น ประกอบกับความนิยมบริโภคอาหารประเภทพืชผักออร์แกนิก ธัญพืชต่างๆ นมถั่วเหลือง     

โยเกิร์ต น้ าผักและน้ าผลไม้ รวมทั้งอาหารจากธรรมชาติที่ปราศจากการปรุงแต่ง หรือผ่านการปรุงแต่งเพียง

เล็กน้อย ก าลังได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้บริโภคทั่วโลก 
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 จากการเติบโตของธุรกิจประเภทนมถั่วเหลือง และจากการที่ผู้บริโภคหันมาสนใจและใส่ใจในเร่ือง
สุขภาพมากขึ้น มีรูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองที่ในช่วงเวลา
เช้า มักจะต้องรีบเร่งเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กที่ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปโรงเรียน จนถึงวัยท างานที่ต้องตื่น
แต่เช้าเพื่อฝ่าการจราจรที่ติดขัดเพื่อไปท างานให้ทันเวลาเข้างาน นมถั่วเหลืองยูเอชทีจึงถือเป็นทางเลือกหน่ึง
ที่ได้รับความนิยมเน่ืองจากไม่ยุ่งยากในการรับประทาน และสามารถหาซ้ือได้ง่าย และเก็บได้นาน        
ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า การศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีของประชากรเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจะศึกษาความแตกต่างปัจจัยด้านประชากรซ่ึงได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในด้านต่างๆที่มี
ผลกระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล      
ตลาดนมถั่วเหลืองยูเอชที่เป็นตลาดก าลังเติบโต สวนกระแสเศรษฐกิจ และผู้บริโภคมีการตอบสนองต่อ
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ ในอัตราสูง จึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษา  รวมทั้งเพื่อสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง และ
พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทผู้จัดจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองยูเอชทีในปัจจุบัน และผู้ลงทุนที่
สนใจจะเข้ามาแข่งขันในตลาด อันจะน าไปสู่การที่ผู้บริโภคจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และตอบสนอง
ความต้องการของ ผู้บริโภคได้อย่างสูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีของประชากรเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  

 2.เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีของประชากรเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร 
 3.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทีมี่ผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชที
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง คือ ผู้ที่ซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ซ่ึงไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 5% ที่ระดับความ

เชื่อม่ันที่ 95% โดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Yamane (1973) ซ่ึงทางผู้วิจัยได้ พบว่าจ านวน

กลุ่มตัวอย่างที่ได้มีจ านวน 400 ตัวอย่าง  

2. ขอบเขตดา้นเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยู
เอชทีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจัยต่าง ๆ  
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1.ตัวแปรอิสระ ด้านประชากรได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อ

เดือน รวมไปถึงการศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการ
ขาย 

2.ตวัแปรตาม ตาม ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการตัดสินใจซ้ือ ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

                        
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 2.เพือ่ให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลอืงยเูอชทีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
 3.เพื่อให้ทราบถึง ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชที
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากร 
 สุจินดา เยาวกุลพัฒนา (2560: 36 อ้างใน อาภัสรา โสวะภาพ, 2560) กล่าวว่าลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์เป็ น ความหลากหลายด้านภูมิหลังของบุคคล จะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคล 10 
จากอดีตถึงปัจจุบัน ในหน่วยงานหรือในองค์กรต่างๆ ซ่ึงประกอบด้วยพนักงานหรือ บุคลากรในระดับต่างๆ 
ซ่ึงมีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกัน มีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้า นประชากรศาสต์
หรือภูมิหลังของบุคคลน่ันเอง  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550:41 อ้างใน สุกัญญา เรียงเครือ, 2554) กล่าวว่า การแบ่งส่วนแบ่งตลาด
ด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญ และสถิติที่วัดได้ของ
ประชากร และช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยา และสังคม วัฒนธรรมช่วย
อธิบายถึงความคิด และความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายน้ัน ข้อมูลด้านประชากรจะสามารถเข้าถึง และมี
ประสิทธิผลต่อการก าหนดเป้าหมาย 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 สุจินดา เยาวกุลพัฒนา (2560 อ้างใน อาภัสรา โสวะภาพ, 2560) กระบวนการตัดสินใจซ้ือ

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ซ่ึงเก่ียวกับผู้บริโภคโดยตรงโดยที่ผู้บริโภคน้ัน จะต้องตัดสินใจเก่ียวกับ เรา จะซ้ือ

หาอะไร และจะซ้ือเม่ือใด จากไหน และจะจ่ายอย่างไร แต่การซ้ือของผู้บริโภคจะถูกจ ากัดด้วยด้วยเร่ืองเงิน

หรือเวลา ท าให้รูปแบบการจัดซ้ือเปลี่ยนไปจากความตั้งใจเดิม  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) กระบวนการ หรือขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือ (Buyer’s Decision 

Process) เป็นล าดับขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค ประกอบไปด้วย  การรับรู้ปัญหา  การค้นหา

ข้อมูล  การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านส่วนประสมทางการตลาด  
 Amstrong & Kotler (2009 อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) กล่าวว่า เป็นวิธีการทาง

การตลาดที่หน่วยธุรกิจคาดหวังว่าจะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าโดยมีก าไร ประกอบด้วย (1) การระบุตลาด

เป้าหมาย (2) การจัดส่วนประสมการตลาดเพื่อให้เป็นไปตามความจ าเป็นของลูกค้า (3) การพัฒนาส่วน

ประสมการตลาดให้เสริมแรงกลยุทธ์การจัดจ าหน่าย โดยมีแผนที่ก าหนดเก่ียวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

ทางด้านการตลาดที่จะจูงใจให้บรรลุผลส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

 Kotler (2003, p. 449 อ้างใน ธีราภัส อ่วมอ่ิมคา, 2551, หน้า 9 อ้างใน กนกรัตน์จงเรืองทรัพย์

และคณะ, 2558) ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง การจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการนาเสนอสิ่งซ่ึง  

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยท าให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และอยู่ รอดได้

อาจรวมถึงสามารถขยายขนาดกิจการได้ในอนาคต ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) 

หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดทีค่วบคมุได้ ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค์ (2559) วิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือชาเขียว ยี่ห้อ

โออิชิและอิชิตันของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกซ้ือชาเขียวยี่ห้อโออิชิและอิชิตันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคใน

การเลือกซ้ือชาเขียวยี่ห้อโออิชิและอิชิตัน โดยขอบเขตงานวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เคยซ้ือชาเขียวยี่ห้อ

โออิชิและอิชิตัน และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามโดยวิธีการเจาะจง ตั้งแต่วันที่ 17 

ตุลาคม ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 โดยใช้การกระจายแบบสอบถามผ่านสื่อออนไลน์ ซ่ึงสามารถ เก็บ

ข้อมูลได้จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 402 ชุด งานวิจัยน้ีมีสมมติฐานเก่ียวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์    

(เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน) และปัจจัยด้านกลยุทธ์การตลาด 4Ps ได้แก่ ปัจจัย

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้าน
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การส่งเสริมการตลาด (Promotion)โดยตั้งสมมติฐานว่าปัจจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้นน้ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกซ้ือชาเขียวยี่ห้อโออิชิและอิชิตันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า มีปัจจัย

ด้านกลยุทธ์การตลาด 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือชาเขียวยี่ห้อโออิชิและอิชิตันของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร คือ (1) ปัจจัยด้านราคาและความคุ้มค่า เน่ืองจากผู้บริโภคจะพิจารณาถึงความคุ้มค่า 

คุ้มราคาในการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชาเขียว ไม่ว่าจะเป็นคุณค่า คุณประโยชน์ คุณภาพของวัตถุดิบที่น ามาผลิต

เคร่ืองดื่ม อีกทั้งยังท าการ เปรียบเทียบราคาของเคร่ืองดื่มที่มีรสชาติที่คล้ายคลึงกัน และจะเลือกซ้ือ

เคร่ืองดื่มยี่ห้อที่มีราคาต่ ากว่า เพื่อประหยัดและคุ้มค่ามากขึ้น และ (2) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

และรสชาติ เน่ืองจากผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายในการหาซ้ือเคร่ืองดื่มเพื่อบริโภค ร้านค้าจะต้อง

เข้าถึงได้ง่าย สินค้าสามารถหาได้ง่าย มีการแสดงสินค้าอย่างชดัเจน ไม่ต้องเสียเวลาในการหาสินค้า อีกทั้งยัง

ต้องมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและเคร่ืองดื่มชาเขียวท่ีจ าหน่ายจะต้องเป็นชาเขียวที่มีรสชาติที่

อร่อยอีกด้วย ผู้วิจัยคาดว่า ผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองดื่มชาเขียว สามารถน าผลการวิจัยน้ีไปใช้

ประโยชน์ในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

ได้มากขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งขันธุรกิจได้ อีกด้วย 

 กรกมล แสงจันทร์ฉาย (2559) วิจัยเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกซ้ือน้ านมถั่วเหลือง พร้อมดื่มโทฟุซัง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการซ้ือน้ านมถั่วเหลืองพร้อม ดื่มโทฟุซัง รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด (4Ps) กับการตัดสินใจ เลือกซ้ือน้ านมถั่วเหลืองพร้อมดื่มโทฟุซัง ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช๎ใน การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง

เพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล และ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Descriptive statistical analysis ได๎แก่ Frequency, 

Percentage, Mean and Standard deviation ท าการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบ ANOVA, การวิเคราะห์ผลทางสถิติแบบ Factor Analysis และ การวิเคราะห์ผลทางสถิติ

แบบ Regression Analysis ผลการศึกษาพบว่า  1.  ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ

รายได้แตกต่างกัน มี พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ านมถั่วเหลืองพร้อมดื่มโทฟุซังแตกต่างกัน 2. ปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ านมถั่วเหลืองพร้อมดื่มโทฟุซัง ประกอบ ไปด้วย 6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย

ดา้นคุณประโยชน์ ราคาถูกและหาซ้ือง่าย ปัจจัยด้านคุณภาพสินค้า ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพและ

การให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ปัจจัยด้านรสชาติที่ดี การน าาเสนอ สินค้า และการส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านการ

แสดงรายละเอียดบรรจุภัณฑ์และความหลากหลายของ รสชาติ ปัจจัยด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ

ความน่าเชื่อถือของตรายี่ห้อ และปัจจัยด้านความคุ้มค่าของราคา ความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์และช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) และเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาคสนามแบบวิจยัตัดขวาง (Cross sectional Study) ใช้เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) แล้วท าการวเิคราะหข์้อมูลด้วยวิธีทางสถิต ิ

 ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผู้ที่ซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทขีองประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที ่5% 

ที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% โดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ซ่ึงทางผู้วิจัยได ้

พบว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้มีจ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ใน

การวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถามแบบปลายเปิดและปดิ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย   

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นค าถามท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะประชากร ได้แก่  

เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพ  อาชีพ  รายได้ต่อเดือน  

โดยมีจ านวนข้อค าถาม 6 ข้อ 

 ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดกระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีข้อค าถามท้ังหมด 16 ข้อ 

 ส่วนที่ 3 กระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกับด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการ

ประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซ้ือ และด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ โดยมีข้อค าถามท้ังหมด 21 

 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามท่ีเก่ียวข้องกับแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อเสนอแนะ  เก่ียวกับ

การเพิ่มรสชาติ ข้อมูลทั่วๆไปที่อยากให้เพิ่มเติมของนมถั่วเหลืองยูเอชที จ านวนข้อค าถาม 1 ข้อ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี    

 1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงกลุ่ม 

ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรที่ประกอบดว้ย เพศ  อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน  ที่

ผู้วิจัยก าหนดในกรอบแนวคิดการวิจัย 

 1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ

การวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย ที่ผู้วิจัยก าหนดในกรอบแนวคิดการวิจัย 
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 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปน้ี  

 2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลอืงยูเอชทีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลจ าแนกตาม เพศ สถานภาพ จะใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ t-test  

 2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลอืงยูเอชทีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลจ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดือนจะใชก้ารวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความ

แปรปรวนทางเดยีว (One – way ANOVA) หากพบความแตกตา่งจะน าไปสูก่ารเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้

วิธีของ LSD   

 2.3 เพื่อศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ นมถั่วเหลืองยูเอช
ทีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis ) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิ เคราะห์ กระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยู เอชทีของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยภาพรวม มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน

ทั้ง 5 ด้าน พบว่า ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก 

ด้านการตัดสินใจซ้ือ และด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ อยู่ในระดับมาก 

 2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามปัจจัยประชากร ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านระดับ

การศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้ต่อเดือน 

 2.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีเพศ และอาชีพ ต่างกันท าให้กระบวนการ

ซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชที โดยรวมต่างกัน 

 2.2 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ

รายได้ต่อเดือน ต่างกัน ท าให้กระบวนการซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชที โดยรวมไม่ต่างกัน 

 3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชที

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังน้ี 

 3.1 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม

การขาย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

 3.2 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชที
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ือง กระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยท าการสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปน้ี 

 1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซ้ือกระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

 1.1 ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่

ในระดับ มาก ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี

ความต้องการอยากดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ รัฐวัชร์ พัมนจิระรุจน์ 

(2557) อธิบายว่า การรับรู้ปัญหา กระบวนการตัดสินใจซ้ือจะเกิดขึ้นเม่ือผู้ซ้ือรับรู้ถึงปัญหา ท าให้เกิดความ 

ต้องการสิ่งที่สามารถกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค อาจเป็นสิ่งกระตุ้นภายในร่างกาย หรือ สิ่งกระตุ้น

จากภายนอก สิ่งเหล่าน้ีเม่ือเกิดขึ้น ระดับหน่ึงก็จะกลายเป็นการกระตุ้น  และสอดคล้องกับแนวคิดของ 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, หน้า 160-166, อ้างใน ลลิตวดี คงขวัญ, 2559) อธิบายว่า การตระหนักถึงความ

ต้องการ (Need Recognition) จุดเร่ิมต้นของกระบวนการ ซ้ือ คือการที่บุคคลน้ันตระหนักถึงความต้องการ

ส่วนบุคคล ซ่ึงผู้ซ้ือจะตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ผู้ซ้ือมีความรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะ

ที่ผู้ซ้ือ เป็นอยู่จริงกับสภาวะที่เขามีความต้องการอาจถูกกระตุ้นโดยตัวกระตุ้นจากภายใน ( กระตุ้นความ

ต้องการที่มีอยู่ปกติในระดับสูงพอที่จะกลายเป็นแรงขับดัน นอกจากน้ีความต้องการอาจถูกกระตุ้นจาก

ตัวกระตุ้นภายนอก 

 1.2 ด้านการแสวงหาข้อมูล ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    อยู่ในระดับ 

มาก ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการแสวงหาข้อมูลโดย

อาศัยการใช้ประสบการณ์ตรง จากการบริโภคนมถั่วเหลืองยูเอชทีในอดีตที่เคยเลือกซ้ือ ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดของ  Kotler and Keller (2012, อ้างใน ปาณิศา ศรีละมัยและคณะ, 2560) อธิบายว่า การค้นหา

ข้อมูล หมายถึงกระบวนการหลังจากที่ผู้บริโภครับรู้ป้ญหาและความต้องการของตนเองแล้ว ผู้บริโภคจะเร่ิม

ค้นหาข้อมูลผ่านแหล่งข้อมูลรูปแบบตา่งๆ เพื่อน ามาประกอบการตัดสินใจ ข้อมูลจากประสบการณ์ผู้ใช้สินคา้

และบริการ ทั้งน้ีการค้นหาข้อมูล ในคร้ังแรกอาจจ าเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง และลดปริมาณ

การค้นหาข้อมูลในการซ้ือสินค้าคร้ังต่อไป และสอดคล้องกับแนวคิดของ กฤษณะ กสิบุตร (2554: 2) อธิบาย

ว่า การแสวงหาข้อมูล คือ การเสาะแสวงหา ข้อมูลข่าวสารมาเก็บไว้ในความทรงจ า ซ่ึงคือการแสวงหา

ภายในความคิด หรือการหา ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ น้ันคือการ

แสวงหาจากแหล่งภายนอก เพื่อมาเป็นข้อมูลในการน ามาตัดสินใจ 

 1.3 ด้านการประเมินทางเลือก ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในระดับ 

มาก ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยส่วนใหญ่ มีการประเมิน
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ทางเลือกเปรียบเทียบคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองยูเอชทีก่อนตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด

ของ Kotler (2003, อ้างใน อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2550, อ้างใน อุบลรัตน์ ชมรัตน์, 2560) อธิบายว่า การ

ประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) หมายถึง กระบวนการหลังจากที่ผู้บริโภคได้ข้อมูลแล้ว 

ผู้บริโภคจะท าการประเมินผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้าที่เป็นตัวเลือกทั้งหมดจากคุณสมบัติที่สามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภค ในกระบวนการน้ีปัจจัยที่มีอีทธิพลอย่างมากคือทัศนคติและการมีส่วนร่วมของ

ลูกค้า และสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546, อ้างใน วิภาวรรณ มโนปราโมทย์, 

2556) อธิบายว่า การประเมินผลทางเลือก จากข้อมูลที่ได้ในขั้นที่สองน ามา พิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคือ คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ต่าง ๆการให้ประเมินความส าคัญส าหรับคุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์ ได้แก่  เร่ืองของราคาเหมาะสม คุณภาพและความน่าเชื่อถือเก่ียวกับตราสินค้า น ามาเปรียบเทียบ

กับยี่ห้ออ่ืนๆ หน้าที่ของนักการตลาดในขั้นน้ีคือ การสร้างความเหมาะสมในส่วนประสมด้านต่างๆ 

 1.4 ด้านการตัดสินใจซ้ือ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในระดับ มาก ซ่ึง

ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยส่วนใหญ่ มีการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองยเูอชทีเพราะสะดวกและคุม้ค่าตอ่การเลือกซ้ือ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์ จา

ตุรงคกุล (2543: 160, อ้างใน ณัฐภัทร วัฒนถาวร, 2558 อ้างใน ณัฐสุดา นิลด า, 2560) อธิบายว่า การ

ตดัสินใจ คือ ขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือต้องมีการพิจารณาด้าน โดยในขั้นตอนการประเมิน ผู้บริโภคจะสร้าง

ความตั้งใจซ้ือขึ้น และจึงก่อให้เกิดการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคโดยทั่วไปจะท าการซ้ือตราสินค้าที่

กลุ่มเป้าหมายชอบมากที่สุด และสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2543, อ้างใน วิ

วิศน์ ใจตาบ, 2556: 43) อธิบายว่า การตัดสินใจซ้ือ คือ หลังจากการประเมินทางเลือกจะท าการตัดสินใจว่า

จะซ้ือหรือไม่ซ้ือ ถ้าหากประเมินทางเลือกเป็นที่น่าพอใจจะเกิดการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงการตัดสินใจซ้ือ ต้ อง

ค านึงถึงเร่ืองของตรายี่ห้อ ร้านค้าที่จะซ้ือ ราคา สีสัน เป็นต้น   

 1.5 ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในระดับ

มาก ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยส่วนใหญ่ มีความพึง

พอใจกับรสชาติผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองยูเอชที และจะซ้ือผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองยูเอชทีต่อไป อีกทั้งยังมีการ

แนะน าให้ผู้อ่ืนซ้ือผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองยูเอชทีด้วย ซ่ึงสอดคล้องแนวคิดของ ราช ศิริวัฒน์ (2560)อธิบายวา่ 

พฤติกรรมหลังการซ้ือ คือ หลังจากมีการซ้ือแล้ว ผู้บริโภคจะได้รับประสบการณ์ในการบริโภคซ่ึงอาจจะได้รับ

ความพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ ถ้าพอใจผู้บริโภคได้รับทราบถึงข้อดีต่างๆของสินค้าท าให้เกิดการซ้ือซ้ าได้หรือ

อาจมีการแนะน าให้เกิดลูกค้ารายใหม่ แต่ถ้าไม่พอใจ ผู้บริโภคก็อาจเลิกซ้ือสินค้าน้ันๆในคร้ังต่อไปและอาจ

ส่งผลเสียต่อเน่ืองจากการบอกต่อ ท าให้ลูกค้าซื้อสินค้าน้อยลงตามไปด้วย และสอดคล้องกับแนวคิดของ วัช

ราภรณ์ เจียงของ (2559)อธิบายว่า พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post-purchase Behavior) หลังจากที่มีการซ้ือ

สินค้าหรือบริการ ผู้บริโภคจะเกิดความพอใจหรือไม่พอใจและจะก่อพฤติกรรมภายหลังการซ้ือขึ้น ความ

พอใจ หรือไม่พอใจ ขึ้นอยู่กับความคาดหมายของผู้บริโภคกับการปฏิบัติการของสินค้า ถ้าน้อยกว่าความ 
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คาดหมายผู้โภคจะผิดหวัง  ถ้าตรงกับความคาดหมาย ผู้บริโภคจะพอใจ ผู้บริโภคจะอิงความคาดหมายไว้กับ

ข่าวสารที่ได้รับจากผู้ขาย 

 2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือกระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร  ด้านเพศ  ด้านอายุ ด้าน

สถานภาพ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้ต่อเดือน สามารถสรุปได้ดังน้ี  

 2.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีเพศต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือ

นมถั่วเหลืองยูเอชที โดยรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเพศชายและเพศหญิง มีแนวทาง ความต้องการ

อยากดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงไม่เหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณโรจน์ เอกพณิชย์ 

(2558) วิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของ ผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างในปัจจัยด้านเพศน้ันส่งผลต่อการเลือก

ซ้ือน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

กรกมล แสงจันทร์ฉาย (2559) วิจัยเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

น้ านมถั่วเหลือง พร้อมดื่มโทฟุซัง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศ แตกต่างกัน มี 

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ านมถั่วเหลืองพร้อมดื่มโทฟุซังแตกต่างกัน 

 2.2 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอายุต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือ

นมถั่วเหลืองยูเอชที โดยรวมไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าอายุทุกช่วงวัยสามารถดื่มนมถั่วเหลืองยูเอชทีได้

และมีประโยชน์ต่อร่างกาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญมน  ทวีธรรมถาวร (2559) วิจัยเร่ือง ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่ม เพื่อความงาม (Beauty Beverage) 

ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  พบว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ

เลือกซ้ือเคร่ืองดื่มเพื่อ ความงาม (Beauty Beverage) โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรประภา นพชัยยา (2558) วิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือกาแฟจากร้านคาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการน้ ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล พบว่าอายุที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกาแฟจากร้านคาเฟ่อเมซอน ในสถานี

บริการน้ ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน โดยกาแฟที่จ าหน่ายใน 

ร้านคาเฟ่อเมซอน เป็นกาแฟท่ีมีราคาอยู่ในระดับปานกลาง ท าให้คนทุกประเภทสามารถซื้อได้ และประกอบ

กับมีตัวเลือกให้เลือกหลากหลายท าให้คนทุกเพศ ทุกวัย สามารถรับประทานได้เหมือนๆ กัน 

 2.3 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีสถานภาพต่างกัน ท าให้กระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีข โดยรวมไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน แต่ทุกคนมีความต้องการซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีเพื่อ เสริมสร้าง

โปรตีนและบ ารุงร่างกายเหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ภัทธีรา ประพฤติธรรม(2559) วิจัยเร่ือง 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มกาแฟพร้อมดื่ มของผู้บริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มกาแฟพร้อม

ดื่ม ไม่แตกต่างกัน ทัง้ในภาพรวมและรายด้าน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ศศิอารียา  แสวงทรัพย์ (2560) วิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของธุรกิจอาหาร

เพื่อสุขภาพส าหรับผู้หญิงวัยท างานจังหวัดราชบุรี พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรม

การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้หญิงวัยท างานจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน   

 2.4 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้กระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชที โดยรวมไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ต้องการเลือกซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อให้

ร่างกายแข็งแรง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรประภา  นพชัยยา (2558) วิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือกาแฟจากร้านคาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการน้ ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล พบว่า ระดับการศึกษาทีแ่ตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกาแฟจากร้านคาเฟ่อเมซอน 

ในสถานีบริการน้ ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ณัฏฐ์สุดา นิลด า (2560) วิจัยเร่ือง กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามะพร้าวส าเร็จรูปพร้อมดื่มของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าระดับการศึกษา ของผู้บริโภคที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่ม

กาแฟพร้อมดื่มไม่แตกต่างกัน ทัง้ในภาพรวมและรายด้าน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

 2.5 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอาชีพต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชที โดยรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ที่มีอาชีพต่างกัน อาจมีความต้องการแตกต่างกันไป การรับรู้จากสื่อต่างๆแตกต่างกันท าให้เกิดการกระตุ้นใน

การตัดสินใจซ้ือต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทธีรา ประพฤติธรรม(2559) วิจัยเร่ือง ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มกาแฟพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า อาชีพของผู้บริโภคที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มกาแฟพร้อมดื่มแตกต่างกัน ด้าน

ราคา ด้านบุคคลและด้านกระบวนการให้บริการที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ศศิอารียา  แสวงทรัพย์ (2560) วิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของธุรกิจ

อาหารเพื่อสุขภาพส าหรับผู้หญิงวัยท างาน จังหวัดราชบุรี พบว่า  ผู้หญิงวัยท างานจังหวัดราชบุรีที่มีอาชีพ

แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้หญิงวัยท างานจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2.6 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชที โดยรวมไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความสามารถซื้อนมถั่วเหลืองยูเอชทีได้ เน่ืองจากราคาไม่สูงมาก 

ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิจิตรา ประเสริฐธรรม (2553) วิจัยเร่ือง พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ าผลไม้

พร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันจะมี พฤติกรรมการ
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ตัดสินใจด้านรสชาต ิแรงจูงใจซ้ือ ช่วงเวลาซ้ือและวิธีการซ้ือน้ าผลไม้พร้อมดื่มแตกต่างกัน   และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ธัญมน  ทวีธรรมถาวร (2559) วิจัยเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่ม เพื่อความงาม (Beauty Beverage) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

รายได้ต่อเดือนเฉลี่ยแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือก ซ้ือเคร่ืองดื่มเพื่อความงาม (Beauty Beverage) 

โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 

 3. ผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชที

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังน้ี 

 3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้

ความส าคัญในเร่ือง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การได้รับมาตราฐานรับรอง ความมีชื่อเสียงของตราสินค้าและ

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันฑิสา ศิริสุนทร (2559) วิจัยเร่ือง ปัจจัยทาง

การตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือน้ าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์ในเร่ืองเก่ียวกับความ

สะอาดของน้ าดื่ม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ศิรประภา  นพชัยยา (2558) วิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซ้ือกาแฟจากร้านคาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการน้ า มัน ปตท. ของผู้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า กาแฟทีมี่รสชาติดีและมีมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่สม่ าเสมอใน

แต่ละคร้ัง หรือว่าคุณภาพและความสะอาดของกาแฟ ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือกาแฟของลูกค้าทั้งสิ้น 

 3.2 ด้านราคา ที่ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ไม่ได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคาในเร่ืองความเหมาะสมและคุ้มค่าเม่ือเทียบกับราคาที่ต้องจ่าย  ซ่ึง

สอดคล้องกับแนวคิดของ กรกมล แสงจันทร์ฉาย (2559) วิจัยเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกซ้ือน้ านมถั่วเหลือง พร้อมดื่มโทฟุซัง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัย

ดา้นความคุ้มค่าของราคา มีผลเชิงลบต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ านมถั่วเหลืองพร้อมดื่มโทฟุซัง ซ่ึงสามารถ 

อธิบายได้ว่า ราคาที่เหมาะสมกับปริมาณและคุณคา่ทางโภชนาการ อาจท าให้ผู้บริโภคเกิดความรับรู้ว่าน้ านม

ถั่วเหลืองพร้อมดื่มโทฟุซัง ไม่มีความแตกต่างจากน้ านมถั่วเหลืองยี่ห้ออ่ืนๆ ที่ขายอยู่ทั่วไป และไม่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ภัทธีรา  ประพฤติธรรม (2559) วิจัยเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มกาแฟพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ราคาของกาแฟพร้อมดื่ม

ส าคัญต่อการตัดสินใจซ้ือ 

 3.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ให้ความสนใจด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีหลากหลายช่องทางและมีสินค้าเพียงพอกับ
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ความต้องการ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทธีรา  ประพฤติธรรม (2559) วิจัยเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มกาแฟพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ปจัจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย แสดงให้เห็นว่า สถานที่ที่สามารถเข้าถึง ลูกค้าได้ง่าย และลูกค้าสามารถ

ซ้ือได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของสถานที่ที่สามารถหาได้ง่าย  และมีที่จอดรองรับลูกค้าอย่าง

เพียงพอ ย่อมส่งผลถึงการตัดสินใจซ้ือกาแฟของลูกค้าอย่างแน่นอน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันฑิสา 

ศิริสุนทร (2559) วิจัยเร่ือง ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือน้ าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคใน

จังหวัด นนทบุรี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่ายในระดับมาก โดยให้ความส าคัญในเร่ืองของความสะดวกในการหาซ้ือ 

 3.4 ด้านการส่งเสริมการขาย ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการขายทางสื่อต่างๆเช่น วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์  การทดลองใช้

สินค้าตัวอย่าง ซ่ึงเป็นเหตุจูงใจให้ซื้อ รวมไปถึงการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในการส่งเสริมการขาย ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ณัฏฐ์สุดา นิลด า (2559) งานวิจัยกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามะพร้าวส าเร็จรูปพร้อมดื่ม

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน

การส่งเสริมการตลาดในระดับมาก ในเร่ืองของการโฆษณาสินค้าผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา 

หนังสือพิมพ์ Social  network  การใช้บคุคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือ 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันฑิสา ศิริสุนทร (2559) วิจัยเร่ือง ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

การซ้ือน้ าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในจังหวัด นนทบุรี ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ในระดับมาก ในเร่ือง มีการโฆษณาผ่านสื่อ

โทรทัศน์ มีการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ มีการ โฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ต ซ่ึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

การส่งเสริมการตลาด ทั้ง 3 เร่ือง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือน้ าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในจังหวัด 

นนทบุรี 

 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อน าใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับ

บริษัท ผู้ประกอบการร้านค้า สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาธุรกิจ สินค้าและบริการของนมถั่วเหลืองยูเอชที 

ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น ดังต่อไปน้ี  

ปัจจัยด้านประชากร  
 นักการตลาดจึงไม่ต้องสนใจและมุ่งเน้นกับปัจจัยดา้นประชากร ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านระดับ
การศึกษา และรายได้ต่อเดือน ข้างต้น แต่ควรสนใจและมุ่งเน้นเร่ืองของ  เพศและอาชีพ เพราะปัจจัย
ดังกล่าวมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
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ปริมณฑล ควรให้ความสนใจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับแต่ละเพศ เช่นเพศชายเน้นเร่ืองการ
เสริมสร้างกล้ามเน้ือ เพศหญิงเน้นเร่ืองความอ่อนวัย บ ารุงผิวพรรณและการแสดงสารอาหารต่างๆอย่าง
ชัดเจน เพราะเพศหญิงใส่ใจในเร่ืองรูปร่าง หากผลิตภัณฑ์มีน้ าตาลสูงหรือให้พลังงานสูงอาจเป็นผลเสีย
ผู้ประกอบการได้  ด้านอาชีพ นักการตลาดควรวางแผนพัฒนาและก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์ 
โดยเลือกท าการตลาดกับกลุ่มผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัททเอกชน เพราะกลุ่มผู้บริโภคเหล่าน้ี มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีมากกว่าผู้บริโภคกลุ่มอ่ืนๆ วางแผนการด้านการตลาด
และก าหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สินค้ามีคุณสมบัติตรงตามท่ีกลุ่มเป้าหมายต้องการมากที่สุด  
 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  
 1.ด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ดังน้ันนักการตลาด จึงควรมุ่งเน้นการให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์นมถั่ว
เหลืองยูเอชที โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่นการท าประชาสัมพันธ์ การโฆษณา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และ
อาจจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการ มีการให้ข้อมูลด้านนมถั่ว
เหลืองยูเอชที การงานออกบูธต่างๆ การแจกสินค้าตัวอย่าง ท าให้ผู้บริโภครู้จักสินค้ามากขึ้นและจดจ าสินค้า
ได้ และท าให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น เม่ือผู้บริโภคได้รับข้อมูลของนมถั่วเหลืองยูเอชทีมากขึ้น ท า
ให้ผู้บรโิภคมีความต้องการซ้ือมากยิ่งขึ้น 

 2.ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังน้ันนักการตลาด จึงควรให้ความส าคัญ การออกแบบผลิตภัณฑ์นมถั่ว

เหลืองยูเอชทีให้มีความหลากหลาย เพื่อสามารถตอบสนองผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม เป็นการขยายตลาด

กลุ่มเป้าหมายให้กว้างมากขึ้น โดยน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบแตกต่างกันไป ทั้งรูปแบบกล่องหรือขวด 

ลักษณะรูปร่างขนาดบรรจุภัณฑ์ท่ีน าเสนอ มีความทันสมัย รสชาติของนมถั่วเหลืองยูเอชทีที่หลากหลาย ให้

ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ เช่น อย. มีฉลากแสดง

ข้อมูลรายละเอียดสินค้าอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจและตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ได้อย่าง

สบายใจ ไม่มีความกังวลว่าสินค้าจะไม่ปลอดภัยหรือมีสิ่งอ่ืนเจอืปนอยู่ 

 3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นักการตลาด จึงควรให้ความส าคัญ ด้านการหาช่องทางในการจัด

จ าหน่ายที่อ านวยความสะดวกผู้บริโภค ให้สามารถหาซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีได้ง่ายที่สุด ควรตั้งอยู่ในท าเลที่

เดินทางสะดวก มีหลากหลายช่องทางในการขาย ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด หรือมี

การ วางขายทั้งในห้างสรรพสินค้า ตลาดสด ร้านสะดวกซ้ือ ร้านขายของช าในชุมชน หรือในอนาคตอาจมี

ช่องทางสั่งสินค้าออนไลน์และมีการจัดส่งอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันตามความต้องการของผู้บริโภค รวมไปถึง

การจัดวางสินค้าให้เห็นเด่นชัด เป็นหมวดหมู่ หยิบง่าย จ านวนสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการ ซ่ึงการมี
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ช่องทางในการขายยิ่งมากก็จะท าให้ผู้บริโภคมีความสะดวกและตัดสินใจซ้ือได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เน่ืองจากไม่

จ าเป็นต้องค้นหาร้านค้าเพื่อซ้ือผลิตภัณฑ์   

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่อาจจะมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองยูเอชทีของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น ค่านิยม ความจงรักภักดีที่มีต่อผลิตภัณฑ์ และการซ้ือ
ซ้ า เน่ืองจากเป็นการศึกษาที่สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ส าหรับการ รักษา
ฐานลูกค้าเก่า ขยายฐานลูกค้าใหม่ในอนาคตได้ 
 2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่าน้ัน ดังน้ัน

เพื่อให้ทราบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น การวิจัยคร้ังต่อไปผู้วิจัยควรศึกษาความต้องการของ

ผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ เพื่อศึกษากลุ่มเป้าหมายจะได้แคบลง  เช่นเฉพาะบริษัทน้ันๆ หรือเขตใดเขตหน่ึง 

 3. ควรศึกษาวิจัยในด้านการส่งเสริมการขาย ว่าการส่งเสริมการขายตัวใดบ้างที่จะมีผลท าให้

ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจ ดื่มและซ้ือนมถั่วเหลืองกันยูเอชทีมากขึ้น หรือปัจจัยตัวใดที่ท าให้ผู้บริโภคหรือ

กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจอย่างจริงจังโดยการท าการส่งเสริมการขายน้ัน จะต้องได้ผลกระทบโดยตรงต่อ

ผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยผลที่ได้เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือบริษัทเจ้าของกิจการสามารถ

ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
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