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บทคัดยอ 

 การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสม ของนม  ของ

ผูบริโภคในเขตหวยขวาง เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคดังนี้ (1) เพ่ือศึกษาขอมูลสวน

บุคคลของผูดื่มนมในเขตหวยขวาง (2) เพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดบริการ     ของนมในเขต

หวยขวาง (3) เพ่ือศึกษาการเลือกเครื่องดื่มผสมนมของคนในเขตหวยขวาง           ซึ่งประชากรที่

ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผูที่บริโภคเครื่องด่ืมที่มีสวนผสม ของนมใน       เขตหวยขวาง 

จํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และ               สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ซึ่งจากการสํารวจ ผลวิจัยพบวา 

1. ผูบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีสวนประสมของนม ในเขตหวยขวางสวนใหญเปน         เพศ

หญิง อายุระหวาง 20-30 ป มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

ประกอบอาชีพลูกจาง/พนักงานบริษัท และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 

บาท  

2. ผูบริโภคเครื่องดื่มที่มีสวนประสมของนม ในเขตหวยขวางสวนใหญมีการตัดสินใจ

ในการเลือกซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนประสมของนมตามปจจัยทางการตลาดบริการใน

ดานราคา (Price) 

3. พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของนมของผูบริโภคในเขตหวยขวาง สวน

ใหญมีสาเหตุเนื่องจากมีความชื่นชมในตัวนมอยูแลวโดยมีการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เครื่องดื่มผสมนมจากรสชาติตรงตามความตองการ  
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ABSTRACT 

Research on Factors Influencing Consumers' Buying Decision of Milk 

Beverage in Huai Khwang It is a survey research. The objectives are as follows: (1) 

To study the personal information of milk drinkers in Huai Khwang District (2) To 

study the service marketing factor of milk in Huai Khwang District        (3) To study 

the selection of mixed milk drinks among people in Huai Khwang District. The 

population used in this research is people who consume alcoholic beverages. Of milk 

in Huai Khwang district, amount 400 people The statistics used in the research were 

percentage, mean and standard deviation. Which from the research survey found that  

1. Consumers of beverages containing milk. In Huay Kwang district, most of 

them are female, aged 20-30 years, have a bachelor's degree. Or equivalent 

Occupation employee / company employee And have an average monthly income 

10,001-20,000 baht 

 
 



 

2. Consumers of beverages containing milk. In Huai Khwang, the majority of 

decisions are made in the selection of beverages that are mixed with milk based on 

market factors, services, in price 

3. Buying Behavior of Milk-containing Drinks of Consumers in Huai Khwang 

District This is mainly due to the appreciation of milk, with the decision to purchase 

a milk-based beverage based on the desired taste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในยุคแรก ๆ บรรพบุรุษของพวกเราไมสามารถบริโภคนม เมื่อเติบโตเปนผูใหญได 

เพราะรางกายไมไดตองการนม แตเมื่อเริ่มมีผูคนทําการรีดนมจากสัตวตาง ๆ ได จึงมีคนบาง

กลุมที่มีวิวัฒนาการในการรักษาความสามารถในการดื่มนมไวไดตลอดอายุขัย การเปลี่ยนแปลง

ทางชีวภาพแบบนี้ไดรับการพิสูจนแลววา ชวยสงเสริมการอยูรอด เพราะนมอุดมไปดวย แคลอรี่ 

ไขมัน โปรตีน แคลเซี่ยม และสารอาหารอ่ืน ๆ สําหรับคนในยุคโบราณแลว นมเปนแหลง

อาหารที่มีคุณคาและมีใหบริโภคไดอยางสม่ําเสมอ 

ปจจุบัน นักวิทยาศาสตรรูถึงความเกี่ยวพันของนมกับการกลายพันธุของยีนในตัวเรา 

โดยคนที่มีการกลายพันธุของยีนที่เกี่ยวของจะสามารถบริโภคนมไดเปนอยางดี แตถาไมมีก็อาจ

เกิดอาการแพนมได ความสามารถในการบริโภคนมเปนสิ่งสําคัญมากตอการอยูรอดของผูคน

ในชวง 8,000-10,000 ปกอนหนานี้ แตก็ยังไมทราบสาเหตุของสิ่งที่เกิดข้ึนนี้ 

ผูคนสวนใหญในแถบตอนเหนือและตอนกลางของทวีปยุโรปสามารถบริโภคนมได ชีส 

เนย รวมถึงผลิตภัณฑจากนมชนิดตาง ๆ ลวนเปนที่นิยมในหลายประเทศ เชน สวีเดน เดนมารก 

เยอรมัน และอังกฤษ ในทางกลับกัน ผูคนจํานวนมากในทวีปแอฟริกา เอเชีย และอเมริกาใต มี

แนวโนมที่จะหลีกเลี่ยงจากอาหารที่มีนมเปนสวนประกอบ เพราะทําใหเกิดอาการทองเสีย 

รวมถึงอาการผิดปกติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับกระเพาะอาหาร 

นอกเหนือไปจากการสืบคนหากลุมคนกลุมแรกที่บริโภคนมดวยวิธีการศึกษาประวัติศาสตรการ

เปลี่ยนแปลงของยีนของมนุษยแลว ยังไดมีการสืบหาดวยการวิเคราะห ภาชนะหุงตมโบราณที่

หลงเหลืออยูในหลายพ้ืนที่ทางโบราณคดีในทวีปยุโรปโดยริชารด เอเวอรเชด นักเคมีจาก

มหาวิทยาลัยบริสทอล แหงสหราชอาณาจักร 

หลักฐานที่กลาวมาอาจทําใหเกิดขอสงสัยวา ทําไมมนุษยตองรีดนมสัตวทั้ง ๆ ที่พวกเขา

ไมสามารถบริโภคนมได  จากการศึกษาพบวา กระบวนการหมัก และเปลีย่นนมใหเปนโยเกิรต 

ชีส และผลติภัณฑอ่ืน ๆ ทําใหปรมิาณของแลคโตสลดลงไปมาก แมแตคนที่มีอาการแพนมก็

สามารถบริโภคผลิตภัณฑจากนมเหลานี้ไดโดยไมมีอาการแพ ผลิตภัณฑจากนมเหลานี้สามารถ 

เก็บไวไดนานโดยไมเนาเสีย และกระบวนการในการผลิต เชน การหมัก ก็ทําไดไมยาก 

 
 



 
 

ในประเทศเขตรอน แคเพียงนํานมใสหมอแลวนําออกไปตากแดดไวท้ังวัน ก็จะเปลี่ยน

น ม ใ ห เ ป น โ ย เ กิ ร ต ที่ มี คุ ณ ค า อ า ห า ร แ ล ะ บ ริ โ ภ ค ไ ด ง า ย ข้ึ น ( ข อ มู ล จ า ก

https://stu40137site.wordpress.com) 

 การท่ีคนท่ัวไปไดหันดูแลสุขภาพ กันเปนอยางมาก ไมวาจะเปนการออกกําลังกาย หรือ

ดูแลเรื่อง อาหารการกนิ บริโภคอาหารที่มีประโยชน เชน ผัก ผลไม ฯลฯ ที่ปราศจากสารเคมี ทั้ง

กลุมเด็ก วัยรุน ผูใหญ หรือวัยผูสูงอายุนั้น ดังนั้นจะปฏิเสธไมไดเลยวาการบริโภคเครื่องที่มี

สวนผสมของนม นมเปนเครื่องดื่มที่มีความสําคัญสําหรับทุกชวงวัย เนื่องจากสามารถชวยใหอ่ิม

ทองไดแบบงาย ๆ และยังไดประโยชนจากสารอาหาร 5 หมู ไมวาจะเปนไขมัน โปรตีน 

คารโบไฮเดรต วิตามินและแรธาตุ แถมยังชวยใหพลังงาน ชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอและสราง

ภูมิคุมกันใหกับรางกาย โดยปจจุบัน นมเปนเครื่องด่ืมที่หาซ้ือไดงายมาก ๆ นมที่ผานการฆาเชื้อ

และการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย บรรจุทั้งแบบขวดพรอมดื่มและแบบกลองที่มีขนาด

กะทัดรัด แตมีอายุอยูไดนานแมไมเก็บรักษาในตูเย็น จึงทําใหนมเปนเครื่องดื่มที่ไดรับความนิยม

อยางสูงจากผูบริโภค ทําใหขณะนี่ไดมีผลิตภัณฑที่เครื่องดื่มที่ที่มีสวนผสมของนมเกิดข้ึนอยาง

มากมายหลายประเภท ไมวาจะเปน นมยูเอสที นมเปรี้ยว นมพาสเจอรไรส นมสเตอริไลส เชน 

นมขนหวาน นมพรองมันเนย นมผง  เปนตน 

ตามที่ภาครัฐไดจัดโครงการกิจกรรมสงเสริมใหเด็กดื่มนม “นมโรงเรียน” ข้ึนและมีอีกหลาย

โครงการ เชน โครงการ รักใคร ใหดื่มนม โครงการเหลานี้ลวนเพ่ือเปนการเสริมสรางสุขภาพ

อนามัยของคนไทยต้ังแตวัยเด็ก จนถึงผูสงอายุ สงผลใหพฤติกรรมการบริโภคนมเพ่ิมข้ึน 

 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่

มีสวนผสมของนม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาสินคา 

เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด เพ่ือนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปปรับกลยุทธ

ทางการตลาดได สงผลไปสูการกระตุนยอดขายทางการตลาด และสามารถสรางความไดเปรียบ

ในการแขงขันทางธุรกิจ 

 

 
 



 
 

วัตถุประสงคของการวจิัย 

1.เพ่ือศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูดื่มนมในเขตหวยขวาง 

2.เพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดบริการของนมในเขตหวยขวาง 

3.เพ่ือศึกษาการเลือกเครื่องดื่มผสมนมของคนในเขตหวยขวาง 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.ผลของการวิจัยทําใหทราบถึงกลุมลกูคาที่บริโภคเครื่องดื่มผสมนมในเขตหวยขวาง 

2.สามารถนําไปเปนแนวทางแกผูประกอบการธุรกจิเครื่องดื่มผสมนมในการปรับปรุง พัฒนา

ผลิตภัณฑและกลยุทธทางการตลาดใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 

3.สามารถนําไปเปนแนวทางในการกําหนดและวางแผนกลยุทธทางการตลาดแกผูที่สนใจ

ตองการจะลงทุน 

ขอบเขตของการวิจัย 

 งานวิจัยจะเปนการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสม

ของนม ของผูบริโภคในเขตหวยขวาง โดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

 ประชาชนที่ศึกษา ไดแก ผูบริโภคเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของนม ของผูบริโภคในเขต

หวยขวาง ซึ่งไมทราบจํานวนที่แนนอน เพ่ือใหทราบขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ 

Yamane ไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน และทําการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มี

สวนผสมของนม ของผูบริโภคในเขตหวยขวาง ดังนั้นผูวิจัยไดศึกษาตัวแปรอิสระขอมูลสวน

บุคคล เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ดานปจจัยทางการตลาด

บริการ เชน ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร 

กระบวนการใหบริการ และลักษณะทางกายภาพ ตัวแปรตาม ดานพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม

ผสมนมของคนในเขตหวยขวาง ซึ่งมีระยะเวลาในการดําเนินการสํารวจในชวงเดือน ธันวาคม 

2563 

 

 
 



 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูล บทความทางวิชาการ เอกสาร สื่อตางๆและ

งานวิจัยตางๆ ทฤษฏีท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยที่ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของนม ของผูบริโภคในเขตหวยขวาง เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลการ

กําหนดสมมติฐานงานวิจัย ออกแบบเครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยในบทตอไป ดังนั้น เพ่ือเปน

แนวทางการศึกษาวิจัยผูวิจัยไดนําเสนอการทบทวนวรรณกรรมตามหัวขอ ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค 

2. แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดบริการ 

4. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

5. ความเปนมาของนม 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ และกรอบแนวคิดในการวิจัย 

พัชร สิงหศักดา (2557) ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการบริโภคชาชงของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการเก็บแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 

 กลุมประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปมีอาชีพพนักงาน บริษัทเอกชน/

พนักงานธนาคาร มีรายได 10,001-20,000 บาท  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสถานภาพโสด 

นอกจากนี้จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีตัวแปรอิสระทั้งหมด 3 ตัวแปร 

ที่มีความสัมพันธตอตัวแปรตาม ที่มีคานัยสําคัญนอยกวา หรือเทากับ 0.05 ไดแก ดานราคาดาน

สถานที่ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจบริโภคชาชงของ ผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 จันจิรา รัตนนันทเดช (2551) ศึกษาถึงปจจัยทางตลาดที่มีผลตอการเลือกดื่มกาแฟสดของ

รานคอฟฟ เวิลด การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามเก็บขอมูล 

 
 



 
 

 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21-30 ป มี

การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน 10,001-

20,000 บาท โดยมีความถี่ในการมาใชบริการที่รานกาแฟคอฟฟ เวิลด 1 ครั้งตอเดือน มีคาใชจาย

ตอครั้ง 100-200 บาท จํานวนคนที่มาใชบริการแตละครั้ง 2 คน โดยมามักใชบริการกับเพ่ือน

สาเหตุที่มาใชบริการเพ่ือดื่มกาแฟ และรับประทานของวาง 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ขอมูลสวนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ปจจัยทางการตลาดบริการ 

-  ผลิตภัณฑ 

- ราคา 

- ชองทางการจัดจําหนาย 

- การสงเสริมการตลาด 

- บุคลากร 

- กระบวนการใหบริการ 

- ลักษณะทางกายภาพ 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของนม ของ

ผูบริโภคในเขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 

 
 



 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของนม ของ

ผูบริโภคในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research)  ใชวิธีการ

เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม(Questionnaire)วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งผูวิจัยได

ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

 1.ประชาชนและกลุมตัวอยาง 

 2.การสุมตัวอยาง 

 3.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 4.การสรางเครื่องมือการวิจัย 

 5.การเก็บรวบรวมขอมูล 

 6.การวิเคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

 ประชากรทีศ่ึกษา ไดแก ผูที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของนม ในเขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวนที่แนนอน  

กลุมตัวอยาง 

เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนของผูบริโภคเครื่องดื่มที่มีสวนผสม

ของนมในเขตหวยขวางนั้น การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจึงใชวิธีการเปดตารางสําเร็จรูป

ของ Taro Yamane ที่จํานวนประชากร Infinity ระดับความเชื่อมั่น 95 % และความคลาดเคลื่อน 

5 % ซึ่งทําใหไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน 

การสุมตัวอยาง 

เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ผูวิจัยจึงใชการสุมตัวอยางแบบไมอาศัย

ความนาจะเปน โดยเลือกใชการสุมแบบบังเอิญในการเก็บขอมูล โดยใชแบบสอบถาม 

 
 



 
 

เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม(Questionnaire)โดยแบง

ออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เปนการสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคเครื่องดื่มที่มีสวนผสม

ของนมใน เขตหวยขวาง ซึ่งเปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 

อายุ ระดับ การศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีลักษณะแบบสอบถามเปน

สํารวจรายการ (Checklist) 

ตอนที่ 2 เปนแบบเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดบริการที่สงผลตอพฤติกรรมการซ้ือ

เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของนมมากที่สุด ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดาน

ราคา ปจจัยดานชองทางการจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดาน

การบริการ ปจจัยดานการบุคลากร ปจจัยดานภาพลักษณ มีลักษณะแบบสอบถาม

เปนสํารวจรายการ (Checklist) 

ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของนม โดยมี

ลักษณะแบบสอบถามเปนสํารวจรายการ (Checklist) 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผู วิจัยมีการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ประมวลดวย

คอมพิวเตอร โดยวิธีทางสถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic)ไดแก รอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบาย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ปจจัยทางการตลาด และพฤติกรรมการซื้อเครื่องด่ืม

ที่สวนผสมของนมของคนในเขตหวยขวาง 

 

 

 
 



 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของนม ของ

ผูบริโภคในเขตหวยขวาง  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research)มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูล

สวนบุคคลของผูบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของนม ในเขตหวยขวาง  ปจจัยทางการตลาดบริการ

ของเครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของนม และการเลือกเครื่องด่ืมที่มีสวนผสมของนม ของผูบริโภคในเขต

หวยขวาง ประชากรในการวิจัย ไดแก ผูที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของนม ในเขตหวยขวาง  

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 

คน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ ความถี่ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของนม ของ

ผูบริโภคในเขตหวยขวาง ผูวิจัยสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

1. ผูที่ซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของนม ในเขตหวยขวางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 

20-30 ป มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเทา ประกอบอาชีพลูกจาง/

พนักงานบริษัท และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท 

2. ผูโภคเครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของนม สวนใหญมีการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสม

ของนม ตามปจจัยทางการตลาดบริการในดานราคา (Price) 

3. ผูที่ซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของนม สวนใหญมีสาเหตุเนื่องจากมีความชื่นชมในนมโดยมี

การตัดสินใจเลือกดื่มจาก รสชาติตามความตองการ 

อภิปรายผลการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบถึงขอมูลสวนบุคคล ปจจัยทางการตลาดบริการและปจจัย 

 
 



 
 

ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของนม ของผูบริโภคในเขตหวยขวาง โดย

สามารถนําผลวิการเคราะหขอมูลมาอภิปรายได ดังนี้ 

1.การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคเครื่องดื่มที่มีสวนประสมของนม ในเขตหวย

ขวางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 20-30 ป มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา ประกอบอาชีพลูกจาง/พนักงานบริษัท และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-

20,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชร สิงหศักดา (2557) ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอ

การตัดสินใจในการบริโภคชาชงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.การวิเคราะหขอมูลปจจัยทางการตลาดบริการของผูบริโภคเครื่องดื่มที่มีสวนประสมของ

นม ในเขตหวยขวางสวนใหญมีการตัดสินใจในการเลือกซ้ือเครื่องด่ืมท่ีมีสวนประสมของ

นมตามปจจัยทางการตลาดบริการในดานราคา (Price)ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชร 

สิงหศักดา (2557) ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการบริโภคชาชงของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

3.การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของนมของผูบริโภคในเขต

หวยขวาง สวนใหญมีสาเหตุเนื่องจากมีความชื่นชมในตัวนมอยูแลวโดยมีการตัดสินใจเลือก

ซื้อเครื่องดื่มผสมนมจากรสชาติตรงตามความตองการซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  เ บ ญ จ

พลอย โพธิพีระนันท(2559) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการบริโภคชานมไขมุกกรณีศึกษา

ราน TEA MORE 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสม

ของนมของผูบริโภคในเขตหวยขวาง ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดขอเสนอแนะจากผลการวิจัย และ 

ขอเสนอแนะ 

 

 
 



 
 

 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องด่ืมท่ีมีสวนผสมของนม 

ของผูบริโภคในเขตหวยขวาง ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดขอเสนอแนะจากผลการวิจัย และขอเสนอแนะ

สําหรับการทําวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้ 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจยั 

1. จากผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบวากลุมเปาหมายของผูบริโภคเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของนม 

เปนลูกคาเพศหญิง อายุระหวาง 20-30 ป มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

ประกอบอาชีพลูกจาง/พนักงานบริษัท และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท ซึ่ง

ผูประกอบการควรวางแผนกลยุทธทางการตลาดโดยคํานึงถึงลูกคากลุมนี้มากที่สุด 

2. เนื่องจากผูบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของนม ในเขตหวยขวางมีการตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของนม ปจจัยทางการตลาดบริการในดานราคามากที่สุด โดยมีการ 

ตัดสินใจเลือกดื่มจากรสชาติของนมตรงตามความตองการ ผูประกอบการจึงควรจะมีการ

พัฒนาในตัวราคามากที่สุด และมีการพัฒนาคุณภาพใหคุมคากับราคาใหไดมากที่สุด 

 ขอเสนอแนะนําสําหรับการทําวิจยัในคร้ังตอไป 

1. ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาปจจัยทางการตลาดบริการที่สงผลตอพฤติกรรมการ

บริโภคเครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของนมในดานตางๆ เพ่ือใหทราบถึงกลยุทธทางการตลาด

ที่ชัดเจนยิ่งข้ึน 

2. ควรมีการเพ่ิมคําถามในแบบสอบถามใหมีความครอบคลุมยิ่งข้ึน 

3. ควรทาการศึกษากลุมตัวอยางอ่ืนๆ เพ่ือขยายขอบเขตของกลุมตัวอยางไปยังจังหวัด อ่ืนๆ

หรือเขตอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร จะไดทราบวาผลการศึกษาท่ีไดจะ

เหมือนหรือ แตกตางจากเดิมหรือไมอยางไร 

 
 



 
 

4. ควรทําการศึกษาตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ 

เครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของนม เพ่ือนาขอมูลจากตัวแปรอ่ืนๆ มาประกอบเพ่ิมเติมใน

งานวิจัยครั้งตอไป  

5. ควรทาการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องของสวนประสมทางการตลาดเพ่ิมเติมมากข้ึน เพ่ือ เปน

ประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงการบริการตางๆ ใหมีความเหมาะสมมากข้ึน และก็

ยังจะ สามารถสรางความพึงพอใจสูงสุดใหเกิดการตัดสินใจซื้อไดดีมากยิ่งข้ึนไป 
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