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การวิจัยครัง้นีเ้พ่ือศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์กับพฤติกรรมการซือ้

ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี  ้
รวมทัง้สิน้จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown-forsythe และการหาค่าสมั
ประสิทธ์สหสมัพนัธ์อย่างง่าย ผลการวิจยัพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ41ปีขึน้
ไป ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง รายได้ต่อเดือน 10,0001-20,000 
บาท มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมอยู่ในระดบัดี  มีจ านวนครัง้ในการซือ้เฉลี่ย 12 
ครัง้/เดือน จ านวนเงินท่ีใช้เฉลี่ย 400 บาท/ครัง้ ปริมาณการซือ้โดยเฉลี่ย 36 กล่อง/ครัง้ โดยบุคคลท่ีมี
อิทธิพลในการตดัสินใจซือ้มากสดุคือ ตนเอง และซือ้จากห้างสรรพสินค้า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีอายุ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านจ านวนเงินในการซือ้ 
ด้านปริมาณในการซือ้ แตกต่างกนั ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ แตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ ด้านความถ่ีในการ
ซือ้ จ านวนเงินในการซือ้ ด้านปริมาณในการซือ้แตกต่างกนั และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกนัมีพฤติกรรม
การซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านปริมาณการซือ้ แตกตา่งกนัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านรูปลกัษณ์
ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้าน
ความถ่ีในการซือ้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  ด้านประโยชน์หลัก มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ ด้านจ านวนเงินในการซือ้ ด้านปริมาณในการซือ้ 
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The purpose of this research is to study the relationship between the product 

factors and the purchasing behavior of Thai - Denmark milk products of consumers in the 
Bangkok metropolitan area. The sample group consisted of four hundred consumers who 
bought Thai - Denmark milk. Questionnaire is used as the tool to collect data.  Statistical 
analysis used include   t-test, One way Anova , Brown-forsythe and Pearson correlation.The 
research found that most respondents  were female, ages forty-one , graduated with a 
Bachelor’s degree, worked as a private employee and earned a monthly income of  10,001 to 
20,000 Baht. The overall opinions toward the product factors were at a good level. Purchase 
frequency of Thai - Denmark milk was on average of twelve times a month, the average 
purchase spent was approximatety 400 baht and purchase average amount was 36 cartons a 
time. The influencer were for purchase was themself and they mostly purchased at 
superstore.The results of the hypotheses testing showed that the respondents of different of 
ages had  different purchasing behavior of Thai - Denmark milk in term of  spending 
amount  and  purchasing quantity. The respondents of different of occupations and average 
monthly income had different purchasing behavior in term of purchasing frequency, spending 
amount and purchasing quantity .The product factors of tangible and product expected 
product were related with purchasing behavior of Thai - Denmark milk in term of purchasing 
frequency. The product factors of product variety and core benefit were related with 
purchasing behavior in term of with spending amount and purchasing quantity. 
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สารนิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เน่ืองจากความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือเป็น
อย่างยิ่งจากอาจารย์ ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ ท่านอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ท่ีได้เสียสละเวลา
อนัมีค่า กรุณาให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และตรวจแก้ไข ข้อบกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ในการท าสาร
นิพนธ์ครัง้นี ้ผู้วิจยัจงึขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู ไว้ ณ โอกาสนี ้

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุ อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน และ อาจารย์ ดร.เศรษฐวสัภุ์ พรม
สิทธ์ิ ท่ีให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือของแบบสอบถาม  ซึ่งได้สละ
เวลาอนัมีคา่ในการให้ข้อเสนอแนะ และชีข้้อบกพร่องอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการท าวิจยัในครัง้นี ้

ผู้วิจยัขอขอบคณุผู้ตอบแบบสอบถามทกุท่าน ท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาและให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี หวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า สารนิพนธ์เลม่นีจ้ะเป็นประโยชน์ในการศกึษากบัผู้ อ่ืนตอ่ๆ ไป ไม่มาก
ก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจยัต้องขออภยัไว้ ณ ท่ีนี ้
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ในปัจจบุนัผู้บริโภคมีความใส่ใจ และให้ความส าคญักบัเร่ืองสขุภาพ และด้านโภชนาการ

กนัมากขึน้ จึงท าให้มีการเลือกซือ้ และเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น เลือก
รับประทานข้าวกล้อง ผกัผลไม้ปลอดสารพิษ และเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพต่าง ๆ เป็นต้น และนมก็
เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งท่ีได้รับความนิยมในการเลือกซือ้ เพราะนมเป็นแหล่งสารอาหารท่ีมีประโยชน์
ตอ่ร่างกาย เชน่ โปรตีน วิตามิน และแร่ธาตตุา่งๆ ท่ีจ าเป็นตอ่ร่างกาย และนมเหมาะสมกบัทกุเพศ 
ทุกวยั ไม่ว่าจะเป็น  เด็ก วยัรุ่น วยัท างาน และ ผู้สูงอายุ และท่ีผ่านมารัฐบาลให้ความส าคญักับ
การด่ืมนม จงึมีการรณรงค์เพ่ือให้คนไทยหนัมาด่ืมนมกนัมากขึน้ โดยมีโครงการส่งเสริมการด่ืมนม 
เช่น โครงการ รักใครให้ด่ืมนม หรือ วันนีคุ้ณด่ืมนมแล้วหรือยัง นอกจากนัน้รัฐบาลยังได้มีการ
รณรงค์ให้เด็กวยัเรียน ด่ืมนม 2 แก้วตอ่วนั เพ่ือให้เด็กในวยัเรียนสงูและมีร่างกายสมส่วนตามช่วง
อายวุยั (สสส.ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการเสริมสร้างสขุภาพ)จากการท่ีรัฐบาลมีโครงการตา่ง ๆ 
มาช่วยสนับสนุนให้คนไทย เห็นถึงประโยชน์ของการด่ืมนม จึงท าให้คนหันมาด่ืมนมกันเพิ่มขึน้ 
และสง่ผลให้ตลาดนมพร้อมดื่มมีแนวโน้มการเตบิโตท่ีดีขึน้ 

ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 ท่ีผ่านมาตลาดนมพร้อมด่ืมในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ท่ีประมาณ 
51,000 ล้านบาทเติบโตขึน้ร้อยละ 6.5 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตมุาจากการท่ีผู้บริโภคทราบถึง
ประโยชน์การด่ืมนม จากการประชาสมัพนัธ์ทางภาครัฐและภาคเอกชนท่ีส่งเสริมให้คนไทยหนัมา
ด่ืมนมกนัมากขึน้ (ศนูย์อจัฉริยะเพ่ืออตุสาหกรรมอาหาร) จงึท าให้เกิดการแขง่ขนัเพ่ือเพิ่มส่วนแบง่
ทางการตลาดให้กับตราสินค้าของตนเองโดยส่วนแบง่การตลาดนมพร้อมด่ืม ยเูอชที นมไทย-เดน
มาร์ค มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้อยละ 43.8 โฟร์โมสต์ร้อยละ 43.7 หนองโพ ร้อยละ 8.6 ดัช
มิลล์ร้อยละ 2.8 อ่ืน ๆ ร้อยละ1.1 (The acadamy team, 2558) และจากส่วนแบ่งการตลาดจะเห็น
ได้วา่ตลาดนมพร้อมดื่มมีการแขง่ขนักนัสงู แตล่ะตราสินค้าตา่งก็ต้องปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์นม
พร้อมดื่มให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสดุ  เพ่ือเพิ่มสว่นแบง่การตลาดมา
เป็นของตวัเองให้มากท่ีสุด  เพ่ือสร้างผลประกอบการให้กับบริษัท  ดังนัน้จึงส่งผลต่อตลาดนม
พร้อมดื่มมีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัและเตบิโตอีกมากในอนาคต 

อย่างไรก็ตามนบัได้ว่า ตลาดนมพร้อมด่ืมนัน้ มีแนวโน้มการเติบโตท่ีดีขึน้และยังมีการ
คาดการณ์ว่าอตัราการบริโภคนมของคนไทยมีแนวโน้มสงูขึน้ จากการท่ีภาครัฐมีการส่งเสริมให้คน
ไทยหนัมาด่ืมนมกนัมากขึน้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจนมพร้อมด่ืม ตา่งต้องปรับตวัในหลาย ๆ 
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ปัจจัย รวมไปถึงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีส่วนส าคญัอย่างมาก  เน่ืองจากในปัจจุบนัผู้บริโภค
เลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการและตามความพึงพอใจ หากผลิตภัณฑ์ใดสร้างความ
เช่ือมัน่ ความนา่เช่ือถือ ให้กบัผู้บริโภค  ผลิตภณัฑ์นัน้ก็จะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั และ
สร้างความภกัดีตอ่ตราสินค้า เป็นต้น และประกอบกบัปัจจบุนัพฤตกิรรมของผู้บริโภคเปล่ียนแปลง
ไป  จากกระแสการดแูลสขุภาพ ท่ีเร่ิมเข้ามามีบทบาทตอ่พฤติกรรมในการเลือกซือ้สินค้า ผู้บริโภค
ให้ความส าคญักบัด้านสขุภาพ ด้านโภชนาการ กนัมากขึน้ ท าให้การเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์แตล่ะย่ีห้อ
นัน้ ผู้ บริโภคมีความพิถีพิถันในการเลือกซือ้มากขึน้ ดังนัน้ผลิตภัณฑ์นมพร้อมด่ืมหลาย ๆ 
ผลิตภัณฑ์จึงต้องมีการแข่งขันพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นในด้าน ตราสินค้า ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์หลัก รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง และ
ศกัยภาพผลิตภณัฑ์  เพ่ือให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป และให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสดุ 

ส าหรับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คนัน้ ผลิตโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนม (อ.ส.ค.) 
ซึ่งผลิตหลากหลายผลิตภัณฑ์ ภายใต้ แบรนด์ “ไทย-เดนมาร์ค” อาทิเช่น นมยูเอชที พร้อมด่ืม 
โยเกิร์ตพร้อมดื่มยเูอชที นมพลาสเจอร์ไรซ์ น า้นมอินทรีย์ ไอศกรีม โยเกิร์ต และน า้ด่ืม เป็นต้น นมยู
เอชทีพร้อมด่ืม ของไทย-เดนมาร์ค นัน้ มีจดุเดน่คือผลิตจากนมววั 100% ไมผ่สมนมผง และน า้นม
มาจากแมว่วัพนัธุ์ดี จากฟาร์มเกษตรกรสหกรณ์โคนมกวา่ 40 แหง่ทัว่ประเทศ  ส่งตรงมายงัศนูย์รับ
น า้นม และส่งไปยงัโรงงานแปรรูปนมทัง้หมด 5 แห่ง ซึ่งนมไทย-เดนมาร์ค  มีขัน้ตอนกระบวนการ
ผลิตได้มาตรฐาน มีกระบวนการผลิต ท่ีทนัสมยั สะอาด ปลอดภัย (องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย, 2559) ด้วยความท่ีต้องการก้าวไปสูแ่บรนด์นมแห่งชาติ และต้องการรักษาความ
เป็นผู้น าด้านส่วนแบ่งการตลาดไว้ นมไทย-เดนมาร์ค จึงได้พยายามพฒันาปรับปรุงในด้านตา่ง ๆ 
เพ่ือสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจให้กับผู้ บริโภค เพ่ือรักษาฐานลูกค้าและเพ่ือสร้างผล
ประกอบการให้กบับริษัทอยา่งยัง่ยืน  

ดังนัน้จากท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้ วิจัยสนใจท าการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ี มี
ความสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการซื อ้ผลิตภัณ ฑ์นมไทย -เดนมาร์ค ของผู้ บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือน าผลวิจยันีไ้ปใช้ให้เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์นม
ไทย-เดนมาร์ค ทัง้ในแง่ของการน าไปใช้พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์  เพ่ือเพิ่มศกัยภาพ ตลอดจน
น าไปเป็นข้อมูล ในการประกอบการตัดสินใจ และวางแผนพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสดุ 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายของการวิจยัไว้ดงันี ้

1. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  

2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ความส าคัญของงานวิจัย 
การวิจยัเร่ือง ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นม

ไทย-มาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
1. เพ่ือน าผลท่ีได้จากวิจัยไปใช้เป็นแนวทางต่อผู้ ประกอบการในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ บริโภค เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อยา่งเหมาะสม 

2. เพ่ือเป็นแนวทางต่อผู้ ประกอบการและผู้ ท่ีสนใจ สามารถน าผลวิจัยไปใช้ใน
การศกึษาวิจยัค้นคว้าและเป็นข้อมลูอ้างอิงตอ่ไป  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ผู้ วิจัยมีความมุ่งหมายท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับ

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  
ประชากรท่ี ใช้ ในการวิจัยในค รัง้ นี  ้คื อ  ผู้ บ ริโภค  ทั ง้ เพศชายและหญิ งใน เขต

กรุงเทพมหานครท่ีซือ้/เคยซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 
 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่ าง ท่ี ใช้ ในการวิจัยค รัง้ นี  ้คื อ  ผู้ บ ริโภคทั ง้ เพศชายและหญิ งใน เขต

กรุงเทพมหานครท่ีซือ้/เคยซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เน่ืองจากไม่ทราบประชากรท่ีแน่นอน
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ดงันัน้จึงค านวณหาขนาดตวัอย่างจากสูตรค านวณ (กัลยา วานิชย์บญัชา, 2545, น.26) ในระดบั
ความเช่ือมัน่ท่ี 95% และค่าความคลาดเคล่ือน 5 % ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน และ
เพิ่มจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 15 คน รวมเป็นจ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน  

 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ขั ้นตอนที่  1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดย
วิธีการจบัฉลาก เพ่ือเลือกเขต และเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครแบง่ออกเป็น 50 เขต จาก
การสุ่มตัวอย่างเลือกเขต และเขตท่ี สุ่มได้ จ านวน 5 เขต ดังนี  ้เขตบางรัก เขตบางแค เขต
ลาดพร้าว เขตพระโขนง และเขตสวนหลวง 

 
ขัน้ตอนที่  2 วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวน

กลุ่มตวัอย่างท่ีจะเก็บข้อมูลในแต่ละเขตพืน้ท่ี ของเขตท่ีสุ่มจับฉลากได้ในขัน้ตอนท่ี 1 จ านวน 5 
เขต โดยเก็บเขตละ 80 ตวัอยา่งรวมทัง้สิน้ 400 ตวัอยา่ง 

 
ขัน้ตอนที่  3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือเลือก

กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค โดยในการจดัเก็บแบบสอบถามนัน้เจาะจงเลือก
ห้างสรรพสินค้าเน่ืองจากมีผู้บริโภคไปจบัจา่ยใช้สอยมาก โดยคดัเลือกผู้ ท่ีซือ้/เคยซือ้ผลิตภณัฑ์นม
ไทย-เดนมาร์ค  โดยแบง่ได้ดงันี ้  

1.ห้างโรบนิสนั บางรัก   80 ตวัอยา่ง 
2.ห้างเดอะมอลล์ บางแค  80 ตวัอยา่ง  
3.ห้างบิก๊ซี ลาดพร้าว   80 ตวัอยา่ง  
4.ห้างโลตสั ออ่นนชุ (สขุมุวิท)  80 ตวัอยา่ง 
5.ห้างซีคอนสแควร์   80 ตวัอยา่ง 
 

ขั ้นตอนที่  4 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดย
เลือกเก็บเฉพาะผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยครัง้นี ้จนครบ 400  
ตวัอยา่ง  
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี ้

1.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1.1 เพศ 

1.1.1 เพศชาย 
1.1.2 เพศหญิง 

1.2 อาย ุ
1.2.1 ต ่ากวา่หรือเทียบเทา่กบั 20 ปี 
1.2.2 21-30 ปี 
1.2.3 31-40 ปี 
1.2.4 41 ปีขึน้ไป 

1.3 ระดบัการศกึษา 
1.3.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
1.3.2 ปริญญาตรี 
1.3.3 สงูกวา่ปริญญาตรี 

1.4 อาชีพ 
1.4.1 นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา 
1.4.2 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
1.4.3 พนกังานบริษัทเอกชน/ลกูจ้าง 
1.4.4 เจ้าของธุรกิจสว่นตวั 
1.4.5 อ่ืน ๆ โปรดระบ…ุ……….. 

1.5 รายได้ประจ าตอ่เดือน 
1.5.1 ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท 
1.5.2 10,001 – 20,000 บาท 
1.5.3 20,001 – 30,000 บาท 
1.5.4 30,001 บาทขึน้ไป 

2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
2.1 ตราสินค้า 
2.2 ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 
2.3 ประโยชน์หลกั 
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2.4 รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ 
2.5 ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 
2.6 ศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 
 

ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค หมายถึง นม ยู.เอช.ที ผลิตโดย องค์การส่งเสริม

กิจการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.)โดยใช้ช่ือสินค้า วา่ นมไทย-เดนมาร์ค มีตราสินค้าเป็น รูปววั 
ซึ่งมี 4 รสชาติ เช่นรูปววัสีเขียวคือรสหวาน รูปวัวสีแดง คือรสจืด รูปววัสีฟ้า คือ รสพร่องมนัเนย  
และรูปววัสีน า้ตาลคือรสช็อกโกแลต ซึ่งโรงงานผลิตตัง้อยู่เลขท่ี 160 ต.มิตรภาพ ถ.มิตรภาพ  อ.
มวกเหล็ก จ.สระบรีุ  

2. ผู้บริโภค หมายถึง ผู้บริโภคทัง้เพศชายและหญิงอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
ซือ้/เคยซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค 

3. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะส่วนบุคคลต่างๆ ท่ี ประกอบด้วย 
เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดือน ของผู้บริโภคทัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีซือ้/
เคยซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค 

4. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์นมไทย - เดนมาร์คท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภค ได้แก่ ปัจจยัด้านตา่งๆ 
ดงันี ้ 

4.1 ตราสินค้า หมายถึง เคร่ืองหมาย สัญลักษณ์ การออกแบบ หรือส่วนอ่ืน ๆ 
ทัง้หมด ท่ีระบวุา่เป็นของผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ท่ีผู้บริโภคจดจ าได้ 

4.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ หมายถึง นม ย ูเอช ที ย่ีห้อไทย-เดนมาร์คท่ี
ผลิตออกมา หลายสี หลายรสชาต ิเพ่ือตอบสนองความต้องการผู้บริโภค ท่ีมีความชอบแตกตา่งกนั 
เชน่ สีเขียวรสหวาน สีแดงรสจืด สีฟ้านมพร่องมนัเนย และสีน า้ตาล รสช็อกโกแลต 

4.3 ประโยชน์หลัก หมายถึง ประโยชน์หรือสิ่งท่ีผู้บริโภคได้รับจากการซือ้ผลิตภณัฑ์
นมไทย-เดนมาร์ค 
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 4.4 รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ หมายถึง รูปร่างภายนอกหรือบรรจภุัณฑ์ มีลกัษณะท่ีดี 
สวยงาม ทนัสมยั ของผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค 

4.5 ผลิตภัณฑ์ที่ คาดหวัง หมายถึง ความคาดหวังของผู้ บริโภคหลังจาก ซือ้
ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เชน่ ด่ืมแล้ว สขุภาพดี 

4.6 ศักยภาพเก่ียวกับ ผลิตภัณฑ์ หมายถึง การเปล่ียนแปลงหรือการพฒันาของ
ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต  

5.พฤติกรรมการซือ้ หมายถึง การแสดงออกของผู้บริโภคในการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์นม
ไทย-เดนมาร์ค ประกอบด้วย ความถ่ีในการซือ้ มูลค่าในการซือ้ต่อครัง้ ปริมาณในการซือ้ต่อครัง้ 
รวมถึงเหตผุลในการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค  
  



  8 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจยัเร่ือง ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นม

ไทย -เดนมาร์คของผู้ บ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดงานวิจัย ท่ีแสดงถึง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 

 
 ตัวแปรอิสระ                                                       ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables)        (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิ 

  

 

 

 

 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-

เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
1. ตราสินค้า 
2. ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 
3. ประโยชน์หลกั 
4. รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ 
5. ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 
6. ศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 

ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศกึษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้ตอ่เดือน 
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สมมตฐิานในการวิจัย 
1. ผู้บริโภคท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ นมไทย -เดนมาร์ค ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ตราสินค้า ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
ประโยชน์หลัก รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง ศักยภาพ เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ มี
ความสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการซื อ้ผลิตภัณ ฑ์นมไทย -เดนมาร์ค ของผู้ บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นม
ไทย-เดนมาร์ค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัได้ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมา
เป็นแนวทางในการศกึษาวิจยั ซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิ และทฤษฎีลกัษณะประชากรศาสตร์ 
2. แนวคดิ และทฤษฎีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 
3. แนวคดิ และทฤษฎีพฤตกิรรมผู้บริโภค 
4. ประวตัแิละความเป็นมาของผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค 
5. เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ (Demographic) 
Schiffman L.G.;& Kanuk L.L (2003) ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ลั ก ษ ณ ะ ท า ง

ประชากรศาสตร์ไว้โดยกล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับตวับุคคล 
เช่น อาย ุเพศ การศกึษา อาชีพ รายได้ ศาสนาและเชือ้ชาติ ซึ่งมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วใช้เป็นลักษณะพืน้ฐานท่ีนักการตลาดมักจะน ามาพิจารณาส าหรับการแบ่งส่วน
ตลาด (Market Segmentation) โดยน ามาเช่ือมโยงกับความต้องการ ความชอบ และอตัราการใช้
สินค้าของผู้บริโภค 

อดลุย์ จตรุงคกุล (2543, น.38-39) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงอายุ
เพศ วงจรชีวิตของครอบครัว  การศกึษา รายได้ เป็นต้น ลกัษณะดงักล่าวมีความส าคญัตอ่นกัการ
ตลาดเพราะมันเก่ียวพันกับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสินค้าทัง้หลาย การเปล่ียนแปลงทาง
ประชากรศาสตร์ชี ใ้ห้เห็นถึงการเกิดขึน้ของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลด
ความส าคญัลง ลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีส าคญัมีดงันี ้

1. อาย ุนกัการตลาดต้องค านึงถึงความส าคญัของการเปล่ียนแปลงของประชากรใน
เร่ืองของอายดุ้วย 

2. เพศจ านวนสตรี (สมรสหรือโสด) ท่ีท างานนอกบ้านเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ นักการ
ตลาดต้องค านึงว่าปัจจบุนัสตรีเป็นผู้ ซือ้รายใหญ่ ซึ่งท่ีแล้วมาผู้ขายเป็นผู้ตดัสินใจซือ้ นอกจากนัน้
บทบาทของสตรีและบรุุษบางสว่นท่ีซ า้กนั 
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3. วงจรชีวิตครอบครัว ขัน้ตอนแตล่ะขัน้ของวงจรชีวิตของครอบครัว เป็นตวัก าหนดท่ี
ส าคัญของพฤติกรรม ขัน้ตอนของครอบครัวแบ่งออกเป็น 9 ขัน้ตอน ซึ่งแต่ละขัน้ตอนจะมี
พฤตกิรรมการซือ้ท่ีแตกตา่งกนั 

4. การศึกษา และรายได้ นักการตลาดต้องสนใจในแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล
เน่ืองจากรายได้จะมีผลต่ออ านาจการซือ้ ส่วนผู้ ท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโน้มบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คณุภาพดีมากกว่าผู้ ท่ีมีการศกึษาต ่าเน่ืองจากผู้ ท่ีมีการศึกษาสงูจะมีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้
สงูกวา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาต ่า 

ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542, น.44-52) ได้กล่าวถึง แนวความคิดด้านประชากรนีเ้ป็น
ทฤษฎทีี่ใช้หลกัการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคอืพฤตกิรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์ที่เกดิขึ้น
ตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุ้น เป็นความเชื่อที่ว่า คนที่มคีุณสมบัติทางประชากรที่
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งแนวคิดนี้ตรงกับทฤษฎีกลุ่มทางสังคม 
(Social Categorics Theory) ของ Defleur and Bell-Rokeaoh (1996) ที่อธิบายเป็น กลุ่ม ๆ 
สงัคมเดยีวกนัจะรบั และตอบสนองต่อเนื้อหาขา่วสาร ในแบบเดยีวกนั และทฤษฎคีวามแตกต่าง
ระหว่ างบุ คคล  (Individual Differences Theory ) ซึ่ งทฤษฎีนี้ ได้ ร ับก ารพัฒ นามาจาก
แนวความคิดสิ่งเร้าและการตอบสนอง (Stimulus-Respones) หรือทฤษฎี เอส -อาร์ (S-R 
Theory) ในสมัยก่อน และได้น ามาประยุกต์ใช้อธิบาบเกี่ยวกับการสื่อสารว่าผู้ร ับสารที่มี
คุณลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั จะมคีวามสนใจต่อขา่วสารทีแ่ตกต่างกนั 

Kotler Philip (2000, pp.21) ได้กล่าวถึงโครงสร้างประชากรประกอบด้วย คุณลักษณะ 
หลายประการ  ซึ่งองค์ประกอบด้านประชากรท่ีส าคญัประกอบด้วย อาย ุเพศ เชือ้ชาติ สถานภาพ 
การศกึษา รายได้ ภาษา และ ศาสนา เป็นต้น 

1. เพศ พบว่าเพศชายและเพศหญิง มีความแตกต่างกันทัง้ด้านการศึกษา การเข้าสู่
แรงงานอาชีพ รายได้ และคณุลกัษณะอ่ืน ๆ ทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม เป็นต้น 

2. อายุ เป็นพืน้ฐานการวิเคราะห์ทางประชากรเกือบทุกด้าน เพราะอายุเป็นตวัเลข
พืน้ฐานท่ีสดุของคณุลกัษณะส่วนบุคคล สดัส่วนประชากร ในแต่ละกลุ่มอายุแตกตา่งกันมีผลต่อ
อตัราการเกิด การตาย การสมรส และการย้ายถ่ินทีอยู่ 

3. สถานภาพ ศึกษาถึงสถานภาพการสมรส ตลอดจนสิน้สุดการสมรส โดยการหย่า
หรือม่าย การทราบถึงสดัส่วนของประชากรท่ีเป็นโสด   และสมรส สามารถใช้เป็นเคร่ืองวดัความ
แตกตา่งทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมได้ในระหวา่งประเทศ 

4. การศึกษา ระดบัการศึกษาเป็นดชันีแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 



  12 

5. อาชีพ หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลประกอบเพ่ือเลีย้งชีพและครอบครัว สถานะด้าน
อาชีพของประชากรเป็นเร่ืองท่ีต้องศกึษาอย่างละเอียด ทัง้นีต้วัเลขด้านอาชีพ จะแสดงถึงการมีงาน
ท า การวา่งงาน รวมถึงสถานะด้านอาชีพ เป็นองค์ปรกอบส าคญัตอ่ ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม 

6. รายได้ เป็นการแสดงถึงคณุลกัษณะในเชิงเศรษฐกิจของประชากรจากการศกึษา 
ท าให้ทราบวา่ประชากรจ านวนเทา่ใดในประเทศท่ีท างานและไมท่ างาน 

 

แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึงสิ่งใด ๆ ก็ได้ท่ีสามารถน าเสนอขายให้กบัตลาดเพ่ือให้เกิด

ความสนใจความต้องการของลกูค้าหรือผู้บริโภค ซึ่งอาจท าให้เกิดความต้องการ ความจ าเป็นของ
ผู้ ซือ้ได้รับการตอบสนองท าให้ได้รับความพงึพอใจ (ปรียานชุ วีระรักษ์เดขา, 2557)  

ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงกลุ่มของสิ่งท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตนสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจ ของผู้ ซือ้ อาจรวมหมายถึงการบรรจุภัณฑ์ สี  ราคา คุณภาพ และตราสินค้า 
ตลอดจนการบริการและช่ือเสียงของผู้ขาย (Etzel walker;& Stanton, 2007, pp.9)  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ (2543) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดใน
ด้านผลิตภณัฑ์ไว้ว่า ผลิตภณัฑ์(Product) หมายถึงสิ่งท่ีน าเสนอขายสู่ตลาดเพ่ือให้เกิดความสนใจ 
การจดัหา การใช้ หรือการบริโภค ท่ีสามารถ ท าให้ลูกค้าเกิดความความพึงพอใจ (Armstrong ;& 
Kotter, 2008) ประกอบด้วยสิ่งท่ีสมัผสัได้และสมัผสัไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คณุภาพ ตรา
สินค้า บริการ และช่ือเสียงของผู้ ขายผลิตภัณฑ์อาจเป็นสินค้า หรือ บริการ สถานท่ี บุคคล หรือ 
ความคิด  ผลิ ตภัณ ฑ์ ท่ี เสนอขายอาจ มี ตัวตนห รือ ไม่ มี ตัวตน ก็ ไ ด้  ผลิ ตภัณ ฑ์ ต้ อง มี
อรรถประโยชน์(Utility) มีคณุคา่ (Value)ในสายตาของลกูค้า จงึมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขาย
ได้ การก าหนดกลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์ต้องพยายามค านงึถึงปัจจยัตอ่ไปนี ้

1. ความแตกตา่งของผลิตภณัฑ์ (Product Diffrentiation) และ (หรือ) ความแตกตา่ง
ทางการแขง่ขนั (Compettive Differentiation)  

2. พิจารณาจากองค์ประกอบ (คุณสมบตัิ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) 
เชน่ประโยชน์พืน้ฐาน รูปร่างลกัษณะคณุภาพ การบรรจภุณัฑ์ เป็นต้น 

3. การก าหนดต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ของบริษัท เพ่ือแสดงต าแหนง่ท่ี แตกตา่งและมีคณุคา่ในจิตใจของลกูค้าเปา้หมาย 
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4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะใหม่
และปรับปรุงให้ดีขึน้ ซึ่งต้องค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดี
ยิ่งขึน้ 

5. กลยุทธ์เก่ียวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ 
(Product Line) 

 
ลักษณะของระดับผลิตภัณฑ์ 5 ระดับ (Five Product Level)  

ระดับผลิตภัณฑ์ 5 ระดับ (Five Product Level) เป็นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 5 
ระดบั ในแต่ละระดบั จะสรา้งคุณค่าส าหรบัลูกค้า เรยีกว่าเป็นขัน้ตอนของคุณค่าส าหรบัลูกค้า  
(Consumer value hierarchy) 

1. ประโยชน์หลกั (Core benefit) หรือ ประโยชน์พืน้ฐานท่ีผู้บริโภคได้รับจากการ
ซือ้การสินค้าโดยตรง  

2. รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์  (Trangible product) หรือผลิตภัณฑ์พืน้ฐาน (Basic 
product) หมายถึงลักษณะทางกายภาพท่ีผู้ บริโภคสามารถสัมผัสหรือรับรู้ได้ซึ่งเป็นส่วนเสริม
ผลิตภัณฑ์ท าให้ท าหน้าท่ีสมบูรณ์ขึน้หรือเชิญชวนให้ใช้ยิ่งขึน้ ซึ่งอาจจะเป็นคุณภาพ (Quallity) 
รูปร่างลักษณะ (Feature) รูปแบบ (Style) การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ตราสินค้า (Brand) 
ลกัษณะทางกายภาพอ่ืน ๆ (Other physical product) 

3. ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง  (Expect product) หมายถึง กลุ่มของคุณสมบัติหรือ
เง่ือนไขท่ีผู้ ซือ้คาดหวังว่าจะได้รับและใช้เป็นข้อตกลงจากการซือ้สินค้าการเสนอผลิตภัณฑ์ท่ี
คาดหวงัจะค านงึถึงความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั(Consumer’s satisfaction) 

4. ผลิตภัณฑ์ควบ  (Augmented product) หมายถึง ผลประโยชน์เพิ่มเติมหรือ
บริการท่ีผู้ ซือ้จะได้รับควบคู่กันกับการซือ้สินค้าประกอบด้วยบริการก่อนและหลังการขาย  ส่วน
ใหญ่ บริษัทจะจดัผลิตภณัฑ์ควบโดยมอบให้คนกลางในรูปแบบตา่ง ๆ ดงันี ้ 

(1) การตดิตัง้ (Installation) 
(2) การขนสง่ (Transportation) 
(3) การรับประกนั (Insurance) 
(4) การให้สินเช่ือ(Credit) 
(5) การให้บริการอ่ืน ๆ(Service) 

5. ศกัยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ (Potential  product ) หมายถึง คุณสมบตัิของ
ผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่มีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าในอนาคต 
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คุณสมบัตทิี่ส าคัญของผลิตภัณฑ์มีดังนี ้

1. รูปแบบของสินค้าหรือลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics of 
Goods) เป็นลกัษณะท่ีลูกค้าสามารถมองเห็นได้สามารถรับรู้ด้วยประสาทสมัผสั ทัง้ 5 คือ รูป รส 
กลิ่น เสียง และสมัผสั  

2. คณุภาพของผลิตภณัฑ์ (Product Quality) เป็นการวดัการท างานและความคงทน
ของผลิตภัณฑ์ในการวัดคุณภาพถือหลักความพึงพอใจของลูกค้า และคุณภาพท่ีเหนือกว่าคู่
แขง่ขนั ถ้าสินค้าคณุภาพต ่าผู้ ซือ้จะไมซื่อ้ซ า้ ถ้าสินค้าคณุภาพสงูเกินอ านาจซือ้ของผู้บริโภค สินค้า
ก็จะขายไมไ่ด้ นกัการตลาดต้องพิจารณาสินค้าควรมีคณุภาพระดบัใดบ้าง และต้นทนุเทา่ใด จึงจะ
เป็นท่ีพอใจของผู้บริโภครวมถึงคณุภาพของสินค้าทุกครัง้ท่ีซือ้ ดงันัน้ผู้ ผลิตต้องควบคมุคณุภาพ
ของสินค้า (Quality Control) อยูเ่สมอ 

3. ราคาของสินค้า (Price) เป็นเงินท่ีบุคคลจ่ายเพ่ือซือ้สินค้าหรือบริการซึ่งสามารถ
แสดงเป็นมูลค่า ท่ีผู้บริโภคจ่ายเพ่ือแลกเปล่ียนกับผลประโยชน์ท่ีได้รับจากสินค้าหรือบริการซึ่ง
ราคามีส่วนส าคัญในการตัดสินใจซือ้ของผู้ บริโภคการตัดสินใจตัง้ราคานัน้ต้องสอดคล้องกับ
ปรัชญาหรือแนวทางการตลาดการตดัสินใจด้านราคาไม่จ าเป็นว่าต้องมีราคาสูงหรือราคาต ่า แต่
เป็นราคาท่ีผู้บริโภคมองเห็นวา่สินค้ามีคณุคา่สามารถตัง้ราคาสงูได้ และการปรับราคาขึน้ ราคาลง
จะต้องพิจารณาถึงความออ่นไหวด้านราคาของผู้บริโภคด้วย 

4. ช่ือเสียงของสินค้าหรือตราสินค้า (Brand) หมายถึงค า (Trem) สัญลักษณ์ 
(Symbol)การออกแบบ หรือส่วนประสมของสิ่งของดงักล่าวเพ่ือระบถุึงสินค้าและบริการของผู้ขาย
รายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มของผู้ขายเพ่ือแสดงถึงลกัษณะท่ีแตกตา่งจากคูแ่ข่งขนัการตดัสินใจซือ้ต่อ
ผลิตภณัฑ์บางชนิดนัน้ขึน้อยู่กบัช่ือเสียงของผู้ขายหรือตราสินค้าของผู้ขายโดยเฉพาะสินค้าเจาะจง
ซือ้ (Specialty Goods ) ซึ่งเป็นสินค้าท่ีผู้บริโภคตดัสินใจซือ้ด้วยเหตผุลด้านจิตวิทยา ไม่ใช่เหตผุล
ทางเศรษฐกิจ หรือประโยชน์ท่ีได้รับจากตราสินค้าด้วยเหตนีุเ้องจงึมีการพฒันาตราสินค้า 

5. บรรจุภัณฑ์ (Packaing) หมายถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องในการออกแบบการผลิตสิ่ง
บรรจุหรือสิ่งท่ีห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เป็นตวัท่ีท าให้เกิดการรับรู้คือการมองเห็นสินค้าเม่ือ
ลูกค้าเกิดการยอมรับในบรรจุภัณฑ์ก็จะน าไปสู่การจูงใจให้เกิดความต้องการซือ้และเกิดการ
ตดัสินใจซือ้ในท่ีสดุดงันัน้บรรจภุณัฑ์จงึต้องโดดเดน่ อาจจะแสดงถึงต าแหนง่ของผลิตภณัฑ์ 

6. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design) เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบลักษณะการ
บรรจหีุบห่อซึ่งปัจจยัเหลา่นีจ้ะมีผลกระทบตอ่พฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภค ดงันัน้การออกแบบจึง
มีความส าคญัมากส าหรับสินค้าต่างๆ ดงันัน้ผู้ ผลิตท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการออกแบบ จึงต้อง
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ศกึษาความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือออกแบบสินค้าท่ีมีความดึงดดูใจ และให้เป็นท่ีต้องการของ
ผู้บริโภค นอกจากนีก้ารออกแบบยังใช้เป็นหลักเกณฑ์ท่ีท าให้ผลิตภัณฑ์ มีความแตกต่างโดย
ค านงึถึงเหตผุลจงูใจให้ลกูค้าซือ้สินค้าซึง่มีทัง้ด้านเหตผุลและด้านอารมณ์ 

7. การรับประกัน (Warranty) คือการรับประกันสินค้า (Guarantee) มีความหมาย
ตา่งกนัดงันี ้

7.1 การรับประกันหรือใบรับประกันเป็นเอกสารซึ่งมีข้อความท่ีระบุถึงการ
รับประกันสินค้าซึ่งผู้ ผลิตหรือผู้ขายจะชดเชยให้กับผู้ ซือ้ เม่ือผลิตภัณฑ์ไม่สามารถท างานได้ใน
เวลาท่ีก าหนดการรับประกนัเป็นเคร่ืองมือในการแขง่ขนัโดยเฉพาะสินค้าประเภทรถยนต์ เคร่ีองใช้
ไฟฟ้า เคร่ืองจักร เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากการซือ้สินค้าของลูกค้า  รวมถึงการสร้างความ
เช่ือมัน่ ฉะนัน้การเสนอการรับประกันสินค้าแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือด้วยค าพูดโดยทัว่ไป
การรับประกนัจะระบปุระเดน็ 3 ประเดน็ คือ 

(1) การรับประกันต้องให้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ว่า ผู้ ซือ้จะร้องเรียนท่ีไหน กับใคร 
อยา่งไร เม่ือสินค้ามีปัญหา 

(2) การรับประกนัจะต้องให้ผู้บริโภคทราบลว่งหน้าก่อนการซือ้  
(3) การรับประกันต้องระบุเง่ือนไขการรับประกันกับทางด้านระยะเวลา

ขอบเขตความรับผิดชอบและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ด้วยเหตุผลนีก้ารรับประกันเป็นส่วนท่ีสร้างความ
แตกตา่งของผลิตภณัฑ์ท่ีเหนือกว่าคูแ่ข่ง และน าไปสู่ความพึงพอใจของลกูค้าเพ่ือขึน้และยอดขาย
จะมากขึน้ด้วย 

7.2 การรับประกันสิน ค้าห รือบ ริการ (Guarantee) เป็น ข้อความ ท่ี ยืนยัน 
ผลิตภณัฑ์ สามารถท างานได้เป็นท่ีพงึพอใจ หรือมีการประกนัวา่ถ้าสินค้าไมไ่ด้ผลยินดีคืนเงิน 

8. สี (Culor) สีของผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งเชิญชวนและจูงใจให้เกิดการซือ้ เพราะสีท าให้
เกิดอารมณ์ด้านจิตวิทยา หรือแม้กระทัง่การโฆษณาส่งเสริมการขายตา่ง ๆ ก็ใช้สีเข้ามาช่วยดงึให้
เกิดการรับรู้ (Perception) ท าให้สินค้าโดดเดน่เป็นลกัษณะความต้องการด้านจิตวิทยาของมนษุย์
ท่ีว่า สินค้าแต่ละชิน้ จะมีการตัดสินใจจากการเลือกสี นวัตกรรมด้านสี (Coloring Innovation) 
นอกจากนี ้สียงัส่ือถึงต าแหนง่ของผลิตภณัฑ์ (Product Positioning)  

9. การให้บริการ (Servicing) การตัดสินใจซือ้ของผู้ บริโภค บางครัง้ก็ขึน้อยู่กับ
นโยบายให้บริการแก่ลกูค้าของผู้ขายหรือผู้ผลิต ในปัจจบุนั ผู้บริโภคมกัซือ้สินค้ากบัร้านท่ีให้บริการ
ดีและถูกใจ และมีแนวโน้มจะเรียกร้องบริการจากผู้ ขายมากขึน้ เช่นบริการส่งของ ในการผลิต
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สินค้าผู้ผลิตอาจให้บริการเอง หรือผา่นคนกลาง โดยค านึง ถึงความสมดลุหระหวา่งต้นทนุและการ
ควบคมุระดบัความพงึพอในให้แก่ลกูค้า 

10. วตัถดุิบ (Law Material) หรือวสัดท่ีุใช้ในการผลิต (Material) ผู้ผลิตมีทางเลือกท่ี
จะใช้วัตถุดิบหรือวัสดุหลายอย่างในการผลิต สามารถใช้วัตถุดิบท่ีแตกต่างกันได้ ซึ่งในการ
ตัดสินใจในเร่ืองนีผู้้ ผลิตต้องค านึงถึงความต้องการของผู้ บริโภคว่า พอใจแบบใด ตลอดจน
พิจารณาถึงต้นทนุในการผลิต และความสามารถในการหาวตัถดุบิด้วย 

11. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety) และภาระจากผลิตภัณฑ์ 
(Product Liability) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety) เป็นประเด็นท่ีส าคญัมากท่ี
ธุรกิจต้องเผชิญ และยังเป็นประเด็นปัญหาด้านจริยธรรมทัง้ธุรกิจและผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่
ปลอดภัยท าให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายเกิดภาระจากผลิตภณัฑ์ ซึ่งเป็นสมรรถภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีท าให้
เกิดการท าลายหรือเป็นอนัตรายส าหรับผู้ผลิตท่ีต้องรับผิดชอบ ซึ่งในประเด็นนีเ้ป็นสาเหตใุห้ธุรกิจ
ต้องมีการรับประกนั 

12. มาตรฐาน (Standard) เม่ือมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึน้จะต้องค านึงถึงประโยชน์และ
มาตรฐานของเทคโนโลยีนัน้ ผลิตภัณฑ์จ านวนมาก ในตลาดต้องมีการออกแบบท่ีได้มาตรฐาน 
และมาตรฐานเหล่านี ้มีการควบคุมโดยสมาคมผู้ ประกอบอาชีพและหน่วยงานรัฐบาลทัง้ใน
ระดบัประเทศและระดบัโลก  

13. ความเข้ากันได้ (Compatibility) เป็นการออกแบบให้สอดคล้องกับความ
คาดหวงัของลกูค้าและสามารถน าไปใช้ได้ในทางท่ีดีในปฏิบตัโิดยไมเ่กิดปัญหาในการใช้ 

14. คณุคา่ของผลิตภณัฑ์ (Product Value) เป็นลกัษณะผลตอบแทนท่ีได้รับจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ บริโภคต้องเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าท่ีเกิดจากความพึงพอใจในการใช้  
ผลิตภณัฑ์ท่ีสงูกวา่ต้นทนุท่ีผู้บริโภคซือ้ 

15. ความหลากหลายของสินค้า (Variety) ผู้ ซือ้สว่นมากพอใจท่ีจะเลือกซือ้สินค้าท่ีมี
ให้เลือกมากในรูปของสี กลิ่น รส ขนาด การบรรจุหีบห่อ แบบ ลกัษณะ และคุณภาพ เน่ืองจาก
ผู้ บริโภคมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน ดังนัน้ ผู้ จ าหน่ายจ าเป็นต้องมีสินค้าให้เลือกมาก เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีแตกตา่งกนัได้ดีมากยิ่งขึน้ 
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แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 
อดุลย์ จตุรงคกุล (2539, น.5) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้ บริโภค คือ ปฎิกริยาของบุคคลท่ี

เก่ียวข้องโดยตรงกบัการได้ใช้ และบริการเศรษฐกิจ รวมทัง้กระบวนการตา่ง ๆ ของการตดัสินใจซึ่ง
เกิดก่อน และเป็นตวัก าหนดปฏิกริยาตา่ง ๆ เหล่านัน้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ (2543, น.124) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผู้บริโภค 
หมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจ และการกระท าของผู้บริโภคท่ีเก่ียวกับการซือ้และ
การใช้สินค้า นักการตลาดจ าเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้วยเหตุผลหลาย
ประการคือ 

1. พฤตกิรรมผู้บริโภคมีผลตอ่กลยทุธ์การตลาดของธุรกิจ และมีผลท าให้ธุรกิจประสบ
ความส าเร็จ ถ้ากลยทุธ์การตลาดสามารถตอบสนองความพงึพอใจของผู้บริโภคได้ 

2. เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวคิดความทางการตลาด (Marketing Concept) ท่ีว่า การ
ท าให้ลูกค้าพึงพอใจ จึงต้องศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้ บริโภค เพ่ือขจัดสิ่งกระตุ้ นหรือกลยุทธ์
การตลาดเพ่ือสนองความพงึพอใจของผู้บริโภคได้ 

เสรี วงษ์มณฑา (2542, น.30) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้ บริโภค เป็นการศึกษาเร่ืองการ
ตอบสนองความต้องการและความจ าเป็น ของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจได้นัน้จึงจ าเป็นต้อง
ท าความเข้าใจผู้บิรโภค เพราะถ้าไม่เข้าใจวา่ ผู้บริโภคคือใคร ไมเ่ข้าใจวา่เขาต้องการอะไร ชอบสิ่ง
ใด ไมช่อบสิ่งใด ก็ไมส่ามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้ 

ปริญ ลกัษิตานนท์ (2544, น.54) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือการกระท าของบุคคล
ใดบคุคลหนึ่งซึง่เก่ียวข้องโดยตรงกบัการจดัหาการใช้ผลิตภณัฑ์ ทัง้นีห้มายรวมถึงกระบวนการการ
ตดัสินใจซึง่เกิดขึน้ก่อน และมีสว่นในการก าหนดให้มีการกระท า 

Schiffman L.G.;& Kanuk L.L (2003) ได้กล่ าวว่า  พ ฤติก รรมผู้ บ ริ โภ ค  หมายถึ ง
พฤติกรรมท่ีผู้บริโภคแสดงออกไม่วา่จะเป็นการเสาะหา ซือ้ ใช้ ประเมิน หรือการบริโภคผลิตภณัฑ์ 
บริการ และแนวคิดต่างๆ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่า จะสามารถตอบสนองความต้องการขอบตนได้ เป็น
การศกึษาการตดัสินของผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ทัง้เงินและก าลงัเพ่ือบริโภคสินค้าและ
บริการตา่ง ๆ อนัประกอบด้วย ซือ้อะไร ซือ้ท าไม ซือ้เม่ือไหร่ อยา่งไร ท่ีไหน และบอ่ยเพียงไร   

ดารา ทีปะปาล (2542, น.3) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผู้ บริโภค หมายถึงการศึกษาถึง
กระบวนการตา่ง ๆ ท่ีบคุคลหรือกลุม่บคุคลเข้าไปเก่ียวข้อง เพ่ือท าการเลือกสรรการซือ้ การบริโภค 
อนัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ บริการ ความคดิ หรือประสบการณ์ เพ่ือตอบสนองความต้องการ และความ
ปรารถนาตา่ง  ให้ได้รับความพอใจ  
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การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ บริโภค เป็นการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้การใช้

สินค้าของผู้ บริโภคเพ่ือทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซือ้และการใช้ ของ
ผู้บริโภค ค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นกัการตลาดจดักลยุทธ์การตลาดท่ีสามารถ ตอบสนองความพึง
พอใจของผู้ บริโภคได้อย่างเหมาะสมค าถามท่ีใช้ในการค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้ บริโภค
ประกอบด้วย (ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2539, น.107-108)  

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (WHO is in the target market?) เป็นค าถามท่ี
ต้องการทราบถึงลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants)ทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
จิตวิทยา และพฤตกิรรมศาสตร์ 

2. ผู้ บริโภคซือ้อะไร (What does the consumer buy) เป็นค าถามท่ีต้องการ
ทราบถึงสิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการซือ้ (Objects) เชน่คณุสมบตัหิรือองค์ประกอบผลิตภณัฑ์ 

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซือ้ (Why does the consumer buy) เป็นค าถามท่ีต้องการ
ทราบถึงวตัถุประสงค์ในการซือ้ (Objective)ของผู้บริโภค ซึ่งจะต้องศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพล ต่อ 
พฤติกรรมการซือ้ คือ ปัจจยัทางจิตวิทยา ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัทางวฒันธรรม และปัจจยัเฉพาะ
บคุคล 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซือ้ (Who participates in the buying?) เป็น
ค าถามท่ีต้องการทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้ ประกอบด้วย ผู้
ริเร่ิม ผู้ มีอิทธิพล ผู้ตดัสินใจ ผู้ ซือ้ และผู้บริโภค  

5. ผู้บริโภคซือ้เม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีต้องการ
ทราบถึงโอกาสในการซือ้ (Occasions)เช่นช่วงเดือนใดของปี ช่วงวนัใดของเดือน ช่วงเวลาใดของ
วนั เป็นต้น 

6. ผู้บริโภคซือ้ท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีต้องการ
ทราบถึงชอ่งทางหรือแหลง่(Outlests)ท่ีผู้บริโภคไปท าการซือ้ เชน่ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า  

7. ผู้บริโภคซือ้อย่างไร เป็นค าถามท่ีต้องการทราบถึงขึน้ตอนในการตดัสินใจซือ้ 
ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้ การค้นหาข้อมูล การประเมินผล การตัดสินใจซือ้(Operations) และ
ความรู้สกึภายหลงัการซือ้ 
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ตาราง 1แสดงค าถาม (6 WS และ 1 H)เพ่ือหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค (7OS) 

ถาม (6wS และ 1 H ) ค าตอบที่ต้องการทราบ ( 7OS ) กลยุทธการตลาดที่เก่ียวข้อง 

1. ใครอยูใ่นตลาด
เปา้หมาย 

(Who in the target 

market ? ) 

ลกัษณะกลุม่เปา้หมาย ((Occupants )
ทางด้าน (1) ประชากรศาสตร์ (2) 
ภมูิศาสตร์ (3) จิตวิทยา หรือจิตวเิคราะห์ 
(4) พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธการตลาด (4PS) ประกอบด้วย
กลยทุธ์ด้านผลติภณัฑ์ ราคา การจดั
จ าหนา่ย และการสง่เสริมการตลาดที่
เหมาะสมและสามารถสนองความพงึ
พอใจของกลุม่เปา้หมายได้ 

2. ผู้บริโภคซือ้อะไร 

( What does the 
Consumer buy ? ) 

สิง่ที่ผู้บริโภคต้องการซือ้ (Objects ) สิง่ที่
ผู้บริโภคต้องการจากผลติภณัฑ์ก็คือ 
ต้องการคณุสมบตัิหรือองค์ประกอบของ
ผลติภณัฑ์ (Product component ) และ
ความแตกตา่งที่เหนือกวา่คูแ่ขง่ขนั 
(Competition differentistion ) 

กลยทุธ์ด้านผลติภณัฑ์ (product 
strategies ) ประกอบด้วย (1) 
ผลติภณัฑ์หลดั (2 ) รูปลกัษณ์ 
ผลติภณัฑ์ได้แก่ การบรรจภุณัฑ์ ตรา
สนิค้า รูปแบบ บริการ คณุภาพ 
ลกัษณะนวตักรรม (3)ผลติภณัฑ์ควบ 
(4) ผลติภณัฑ์ที่คาดหวงั (5 )ศกัยภาพ
ผลติภณัฑ์ ความแตกตา่งทางการ
แขง่ขนั ((competitive differentiation 
) ประกอบด้วยความแตกตา่งด้าน
ผลติภณัฑ์ บริการ พนกังาน และ
ภาพลกัษณ์ 

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซือ้ 

( Why dose the 
consumer buy ? ) 

วตัถปุระสงค์ในการซือ้ (Objectives ) 
ผู้บริโภคซือ้สนิค้าเพื่อสนองความ
ต้องการของเขาด้านร่างกายและด้าน
จิตวิทยาซึง่ต้องศกึษาถึงปัจจยัทีม่ี
อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ (1) ปัจจยั
ภายในหรือปัจจยัทางด้านจิตวิทยา (2) 
ปัจจยัทางสงัคม และวฒันธรรม (3) 
ปัจจยัเฉพาะบคุคล 

กลยทุธ์ที่ใช้มากคือ (1)กลยทุธ์ด้าน
ผลติภณัฑ์ (Product Strategies ) (2) 
กลยทุธ์การสง่เสริมการตลาด 
(Promotion strategies ) 
ประกอบด้วยกลุยทุธ์การโฆษณา การ
ขายโดยใช้พนกังานขาย การสง่เสริม
การขาย การให้ขา่ว การ
ประชาสมัพนัธ์ (3) กลยทุธ์ด้านราคา 
(Price strategies ) (4) กลยทุธ์ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหนา่ย (Distribution 
chanel strategies ) 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ถาม (6wS และ 1 H ) ค าตอบที่ต้องการทราบ ( 7OS ) กลยุทธการตลาดที่เก่ียวข้อง 

4. ใครมีสว่นร่วมในการ
ตดัสนิใจซือ้  

(Who participates in the 
buying ? ) 

โอกาสในการซือ้ (Organizations)มี
อิทธิพลในการตดัสนิใจซือ้ ประกอบด้วย 
(1)ผู้ ริเร่ิม (2)ผู้มีอิทธิพล (3) ผู้ตดัสนิใจ
ซือ้ (4)ผู้ซือ้ (5) ผู้ใช้ 

กลยทุธ์ที่ใช้มากคือ กลยทุธ์การ
โฆษณา และ (หรือ ) กลยทุธ์การ
สง่เสริมการตลาด (Advertising and 
promotion strategies ) โดยใช้กลุม่
อิทธิพล 

5. ผู้บริโภคซือ้เมื่อใด 

(When does the 
consumer buy ? ) 

โอกาสในการซือ้ (Occasions ) เช่นช่วง
เดือนใดของปี หรือชว่งฤดกูาลใดของปี
ช่วงวนัใดของเดือน ชว่งเวลาใดของวนั
โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวนัส าคญัตา่ง 
ๆ 

กลยทุธ์ที่ใช้มากคือ กลยทุธ์การ
สง่เสริมการตลาด (Promotion 
strategies ) เช่นท าการสง่เสริม
การตลาดเมือ่ใดจึงจะสอดคล้องกบั
โอกาสในการซือ้ 

6. ผู้บริโภคซือ้ที่ไหน 

(Where does the 
consumer buy ? ) 

ช่องทางหรือแหลง่ (Outlets ) ที่ผู้บริโภค
ไปท าการซือ้ เช่น ห้างสรรพสนิค้า 
ซุปเปอร์มาร์เกต ร้านขายของช า 
บางล าพ ูพาหรัุด สยามสแคว์ ฯลฯ 

กลยทุธ์ช่องทางการจดัจ าหนา่ย 
(Distribution channel strategies ) 
บริษัทน าผลติภณัฑ์ตลาดเปา้หมาย
โดยพิจารณาวา่จะผา่นคนกลาง
อยา่งไร 

7. ผู้บริโภคซือ้อยา่งไร 

( How does the 
consumer buy ? ) 

ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ (Operation )
ประกอบด้วย (1 ) การรับรู้ปัญหา (2) 
การค้นหาข้อมลู (3) การประเมินผล
ทางเลอืก (4 ) ตดัสนิใจซือ้ (5) ความรู้สกึ
ภายหลงัการซือ้ 

กลยทุธ์ที่ใช้มากคือกลยทุธ์การสง่เสริม
การตลาด (Promotion strategies ) 
ประกอบด้วยการโฆษณาโดยใช้
พนกังานขาย การสง่เสริมการขาย การ
ให้ขา่ว และการประชาสมัพนัธ์ 
การตลาดทางตรง เช่น พนกังานขาย
จะก าหนดวตัถปุระสงค์ในการขายให้
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ในการ
ตดัสนิใจซือ้ 

ท่ีมา: (ศริิวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ, 2541, น.126) 
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โมเดลพฤตกิรรมผู้บิรโภค 
เป็นการศกึษาถึงเหตจุงูใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ โดยมีจดุเร่ิมต้นจากการ

เกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ท่ีท าให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผา่นเข้ามาในความรู้สึกนกึคิดของผู้
ซือ้ ( Buyer’s Black Box ) ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด า ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ 
ความรู้สกึนกึคิดของผู้ ซือ้จะได้รับอิทธิพลจากลกัษณะตา่งๆ ของผู้ ซือ้ แล้วจะมีการตอบสนองของผู้
ซื ้อ  (Buyer’s Response) ห รื อ ก า ร  ตั ด สิ น ใจ ข อ งผู้ ซื ้อ  (Buy’s Purchase Decision) ดั ง
ภาพประกอบ 2 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 โมเดลพฤติกรรมผู้ ซือ้ (ผู้บริโภค) ( Model of Buyer Behavior ) 

ท่ีมา: (ศริิวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ, 2543, น.68) 
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จุดเร่ิมต้นของโมเดลนีอ้ยู่ท่ีมีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ให้เกิดความต้องการก่อนแล้วท าให้
เกิดการตอบสนอง ( Response) ดงันัน้อาจเรียกวา่ S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดงันี ้

1. สิ่งกระตุ้ น (Stimulus) สิ่งกระตุ้ นอาจเกิดขึน้เองจากภายในร่างกาย ( Inside 
Stimulus) หรือสิ่งกระตุ้ นภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะต้องสนใจ และจัดสิ่ง
กระตุ้นภายนอกให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็นเหตจุงูใจให้เกิดการซือ้สินค้า 
(Buying Motive) ซึ่งอาจให้เหตจุงูใจซือ้ด้านเหตผุล และใช้เหตจุูงใจซือ้ด้านจิตวิทยา (อารมณ์) ก็
ได้ สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 สว่นคือ 

1.1 สิ่งกระตุ้ นทางการตลาด ( Marketing Stimulus ) เป็นสิ่งกระตุ้ นท่ีนักการ
ตลาดสามารถควบคมุและต้องจดัให้มีขึน้ เป็นสิ่งกระตุ้นท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ซึง่ประกอบด้วย 

(1) สิ่งกระตุ้ นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
สะดวกในการรับประทาน การผลิตท่ีมีคณุภาพสงู การบรรจหีุบหอ่ท่ีสวยงาม เป็นต้น 

(2) สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับ 
ผลิตภณัฑ์ โดยพิจารณาลกูค้าเปา้หมายและคูแ่ขง่ขนั 

(3) สิ่งกระตุ้นด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย เช่น การจดัจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ให้
ทัว่ ถึงเพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภค ถือวา่เป็นการกระตุ้นความต้องการซือ้ 

(4) สิ่งกระตุ้ นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณา
สม ่าเสมอ การใช้ความพยายามของพนกังานขาย ลด แลก แจก แถม การสร้างความสมัพนัธ์อนัดี
กบับคุคลทัว่ไป เหลา่นีถื้อวา่เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการซือ้ 

1.2 สิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค
ท่ีอยูภ่ายนอกองค์กรบริษัท ซึง่บริษัทควบคมุไมไ่ด้ สิ่งกระตุ้นเหลา่นีไ้ด้แก่ 

(1) รายได้ของผู้บริโภค สิ่งกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ รายได้ของผู้บริโภค เหลา่นีมี้อิทธิพลตอ่ความต้องการของผู้ ซือ้ 

(2) สิ่งกระตุ้ นทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่ง
สามารถกระตุ้นความต้องการของผู้ ซือ้ให้หนัมานิยมบริโภคมากขึน้ 

(3) สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เช่น กฎหมาย
การ เพิ่มลดภาษีสินค้าใดสินค้าหนึง่ จะมีอิทธิพลตอ่การเพิ่มหรือลดความต้องการของผู้ ซือ้ 

(4) สิ่งกระตุ้นทางวฒันธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน 
เทศกาลตา่ง ๆ จะมีผลกระตุ้นให้ผู้ ซือ้เกิดความต้องการซือ้สินค้าในเทศกาลนัน้ 
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2. กล่องด าหรือความรู้สึกนกึคิดของผู้ ซือ้ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้ ซือ้เปรียบเสมือนกล่องด า ซึ่งผู้ ผลิตหรือผู้ ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหา
ความรู้สกึนกึคดิของผู้ ซือ้ และกระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้ ซือ้ 

2.1 ลกัษณะของผู้ ซือ้ (Buyer Characteristics) ลกัษณะของผู้ ซือ้มีอิทธิพลจาก
ปัจจยัตา่ง ๆ คือ ปัจจยัด้านวฒันธรรม ปัจจยัด้านสงัคม ปัจจยัสว่นบคุคล และปัจจยัด้านจิตวิทยา 

2.2 กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้ ซือ้ ( Buyer Decision Process) ประกอบด้วย
ขัน้ตอนตา่ง ๆ คือ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซือ้ และ
พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

3. การตอบสนองของผู้ ซือ้ (Buyer’ Response) หรือการตัดสินใจซือ้ของผู้ บริโภค
หรือ ผู้ ซือ้ (Buyer’ Purchase Decisions) ผู้ ซือ้จะมีการตดัสินใจในประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้

3.1 การเลือกผลิตภณัฑ์ (Product Choice) 
3.2 การเลือกตราสินค้า (Brand Choice) 
3.3 การเลือกผู้ขาย ( Dealer Choice) 
3.4 การเลือกวนัในการซือ้ (Purchase Timing) 
3.5 การเลือกปริมาณการซือ้ (Purchase Amount) 
 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมผู้บริโภค 
การศึกษาตวัแบบพฤติกรรมผู้บริโภค ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมผู้ ซือ้ คือ รูปแบบของการ

ตอบรับต่อสิ่งเร้าภายนอก สภาวะแวดล้อมทางการตลาดจะเข้าไปสู่ภาวะจิตใจของผู้ ซือ้ และการ
บวนการตดัสินใจ ซึ่งน าไปสู่การตดัสินใจซือ้ นอกจากนีปั้จจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
ท่ีมาจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกมีส่วนส าคญัท่ีผู้ สนใจต้องท าการศึกษาและท าความ
เข้าใจสิ่งท่ีเกิดขึน้ในสภาวะจิตใจของผู้ ซือ้ระหว่างการได้รับสิ่งเร้าภายนอกและการตดัสินใจซือ้มี
รายละเอียด  

1. ปัจจยัทางวฒันธรรม 
วัฒนธรรม เป็นผลรวมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ระหว่างความเช่ือ ค่านิยม และ

ประเพณี ซึ่งจะควบคุมพฤติกรรมผู้ บริโภคของสมาชิกในสังคมใดสังคมหนึ่ง วัฒนธรรมแบ่ง
ออกเป็น 
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1.1 วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบ หรือ วิถีการด าเนินชีวิตท่ีคนส่วนใหญ่ใน
สงัคมยอมรับ ซึ่งประกอบด้วย คา่นิยม การแสดงออก การใช้วสัด ุสิ่งของ เช่นสงัคมไทยเป็นสงัคม
เกษตรเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ เป็นต้น 

1.2 วัฒนธรรมกลุ่มย่อย เป็นวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มภายในสังคม ซึ่งมี
ลกัษณะเฉพาะแตกตา่งกนั มีอยู่ภายในสงัคมขนาดใหญ่ และซบัซ้อนวฒันธรรมกลุ่มย่อยเกิดจาก
พืน้ฐานทางภมูิศาสตร์และลกัษณะพืน้ฐานของมนษุย์  

1.3 ชนชัน้ทางสังคม (Social class)เป็นการจัดล าดับบุคคลในสังคม จาก
ระดบัสูงไปสู่ระดบัต ่าโดยใช้ลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน ได้แก่ อาชีพ ฐานะ รายได้ ตระกูลหรือชาติ
ก าเนิด ต าแหน่งหน้าท่ี บุคคลิกของบุคคลเพ่ือเป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาด ชัน้ทางสังคม
แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ชัน้สูง(Upper class)ชนชัน้กลาง (Middle class) และชัน้ล่าง (Lower 
class) ชัน้ทางสงัคมสามารถเปล่ียนแปลงได้ โดยอาจเล่ือนขึน้ไปอยู่ชัน้สงัคมท่ีสงูกวา่ หรือเล่ือนลง
มาอยู่ในขัน้ท่ีต ่ากวา่ได้ เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงรายได้ อาชีพ ต าแหนง่หน้าท่ีการงาน เช่น เม่ือ
บคุคลมีรายได้เพิ่มขึน้ ยอ่มแสวงหาการบริโภคท่ีดีขึน้ 

2. ปัจจยัทางสงัคม (Social class) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในชีวิตประจ าวนัและมี
อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ลกัษณะทางสงัคมจะประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาทและ
สถานะของผู้ ซือ้ 

2.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference group) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในชีวิตประจ าวนั
และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ลักษณะทางสังคมจะประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว 
บทบาทและสถานะของผู้ ซือ้ 

กลุ่มอ้างอิง (Reference group) เป็นกลุ่มบคุคลท่ีเข้าไปท่ีเก่ียวข้องด้วยกลุ่ม
นี ้จะมีอิทธิพลตอ่ทศันคต ิความคดิเห็นและคา่นิยม กลุม่อ้างอิงแบง่ได้เป็น 2 ระดบั 

2.1.1 กลุม่ปฐมภมูิ (Primay groups)ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือนสนิท 
2.1.2 กลุ่มทุติยภูมิ  (Secondary groups) ได้แก่ กลุ่มบุคคลชัน้น าใน

สังคม เพ่ือนร่วมอาชีพ ร่วมสถาบัน บุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อ
บคุคลในกลุ่ม ทางด้านการเลือกพฤติกรรมการด าเนินชีวิต รวมทัง้ทศันคติและแนวคิดของบุคคล 
เน่ืองจากบุคคลต้องการให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่ม จึงต้องปฎิบตัิตามและยอมรับความคิดเห็นตา่ง 
ๆ จากกลุม่อิทธิพลตอ่การตดัสินใจของผู้ปกครองอยา่งไร เป็นกลุม่ไหนท่ีสามารถสร้างความเช่ือถือ
ได้เพ่ือชกัชวนให้คดิเห็นคล้อยตามและก่อให้เกิดพฤตกิรรมการซือ้ 
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2.2 ครอบครัว (Family)บุคคลครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อทศันคติ
ความคดิเห็นและคา่นิยมของบคุคล ซึง่สิ่งเหลา่นีมี้อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้ของครอบครัว  

2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and statuses)บุคคลจะเก่ียวข้องกับหลาย
กลุ่ม เช่นครอบครัว กลุ่มอ้างอิง องค์การและสถาบนัตา่ง ๆ บุคคลจะมีสถานะท่ีแตกตา่งกนัในแต่
ละกลุ่ม การเสนอขายโดยวิธีการใดก็ตามจะต้องวิเคราะห์ว่าในการซือ้มีใครบ้างท่ีเก่ียวข้องในการ
ตดัสินใจซือ้ 

3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal)การตัดสินใจของผู้ ซื อ้ได้รับอิทธิพลมาจาก 
ลกัษณะส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ ได้แก่ ฐานะ รายได้ หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รสนิยม 
รูปแบบการด าเนินชีวิต บคุคลิกภาพ  และแนวคดิสว่นบคุคลท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ 

3.1 อายุ (Age) บุคคลท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการในสินค้า และ
บริการท่ีแตกต่างกัน ตวัอย่างเช่น กลุ่มวยัรุ่นจะชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่ และชอบสินค้าประเภท
แฟชัน่ กลุม่ผู้สงูอายจุะสนใจเก่ียวกบัสขุภาพและปลอดภยั เป็นต้น 

3.2 วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle stage) เป็นขัน้ตอนการด ารงชีวิต
ของ บคุคล ซึ่งการด ารงชีวิตในแต่ละขัน้ตอนเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการ ทศันคติ และค่า
ความนิยมของบคุคล ท าให้เกิดความต้องการในผลิตภณัฑ์และพฤติกรรมการซือ้ท่ีแตกตา่งกนั 

3.3 อาชีพ (Occupation)อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและ
ความต้องการสินค้า และบริการท่ีแตกตา่งกนั 

3.4 โอ ก าส ท า ง เศ รษ ฐ กิ จ  (Economic circumstances) ห รื อ รา ย ไ ด้ 
(Income)โอกาสทางเศรษฐกิจของบคุคลจะกระทบตอ่สินค้าและบริการท่ีเขาจะตดัสินใจซือ้ 

3.5 การศกึษา (Education)ผู้ ท่ีมีการศกึษาสงูมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภณัฑ์
ท่ีมีคณุภาพมากกวา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาต ่า 

3.6 คา่นิยมหรือคณุคา่ และรูปแบบการด ารงชีวิต(Lifestyle) 
4. ปัจจยัด้านจิตวิทยา (Psychological) การซือ้ของบุคคลได้รับอิทธิพลมาจาก

กระบวนการทางจิตวิทยา 5 อยา่ง คือการจงูใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือถือ และทศันคติ 
4.1 การจูงใจ (Motivation)เป็นวิธีการชักน าพฤติกรรมของบุคคลโดยอาศยั

สิ่งจูงใจ หรือสิ่งกระตุ้นทางการตลาด เพ่ือการกระตุ้นให้ผู้ บริโภคเกิดความต้องการ (need)และ
ตอบสนองออกมาในรูปพฤติกรรมการบริโภค ซึ่ง Maslow ได้สรุปความต้องการก่อให้เกิดแรงจงูใจ 
และความต้องการของมนษุย์สามารถแบง่ได้ตามล าดบัความส าคญัได้ 5 ล าดบั จากต ่าไปสงูดงันี ้
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(1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiolgical needs) เป็นความ
ต้องการพืน้ฐานเพ่ือความอยู่รอดของมนุษย์ เช่นการบริโภคอาหารและความหิว และต้องการ
สารอาหารครบมีประโยชน์ตอ่ร่างกาย 

(2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เป็นความต้องการ
ความปลอดภยัของมนษุย์ เชน่พิจารณาวนัหมดอายขุองผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกซือ้ เพ่ือความปลอดภยั 

(3) ความต้องการยอมรับและความรัก (Belonginess and love needs) 
จากบคุคลท่ีรัก คือ บตุรหลานท่ีเป็นบคุคลส าคญัด้วยความรัก และอยากให้คนท่ีรักสขุภาพแข็งแรง
มี พฒันาการท่ีรวดเร็ว 

(4) ความต้องการความนบัถือ (Esteem and Status needs) การยกย่อง
และการมีสถานะจากจากสงัคม  

(5) ความต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต(Self-acluallantion needs) 
เป็นความสมัหวงัในสิ่งท่ีตนคดิ หรือตนต้องการทกุอยา่ง 

4.2 การรับรู้ (Perception)เป็นกระบวนการท่ีบคุคลตีความและรับรู้ข้อมลูเร่ิม
จากบคุคลท่ีได้รับสิ่งกระตุ้นจากประสาทสมัผสัทัง้ 5 คือ ได้ยิน กลิ่น สัมผสั และรส แตล่ะคนจะเกิด
การรับรู้ท่ีแตกตา่งกนัขึน้อยู่กบั ลกัษณะทางกายภาพของสิ่งเร้าตา่ง ๆ ความสมัพนัธ์ของสิ่งเร้ากบั
สิ่งแวดล้อมในขณะนัน้ และเง่ือนไขของแต่และบุคคลซึ่งบุคคลมีความต้องการ ทศันคติ ค่านิยม 
และสิ่งจงูใจแตกตา่งกนั 

4.3 การเรยีนรู้ (Learning)เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลจาก
ประสบการณ์ของบคุคล การเรียนรู้ของบคุคลจะเกิดขึน้เม่ือบคุคลได้รับสิ่งกระตุ้น (Stimulus) และ
การตอบสนอง (Response) สิ่งกระตุ้นนัน้ ผู้ผลิตหรือผู้จดัจ าหนา่ยใช้แนวคดินี ้

4.4 ความเช่ือ (Beliefs) เป็นความคิดซึ่งบคุคลยึดถือเก่ียวกบัสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่ง
เป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต 

4.5 ทัศนคติ  (Attitude) เป็นสภาวะจิตใจซึ่งแสดงถึงความพร้อม ท่ีจะ
ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น ทศันคติก่อตวัมาจากประสบการณ์ และส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงหรือ
ชีแ้นะตอ่พฤติกรรมซึ่งเป็นประเมินความรู้สึกนึกคิดของผู้ปกครองในแนวทางท่ีชอบ ไม่ชอบ พอใจ
หรือไมพ่อใจ ตอ่ผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกใช้ ขณะเดียวกนัก็เกิดจากการจดัระเบียบของแนวความคดิ ท่ีมา
จากการรับรู้ การเรียนรู้ การจูงใจ ความเช่ือและอุปนิสัยของผู้บริโภคท่ีรับมาจากรกระบนการท่ี
บคุคลเข้าไป สมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมในสงัคมนัน้ ๆ ทศันคติของบคุคลเป็นสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงได้ยาก 
และสง่ผลท าให้พฤตกิรรมของบคุคลตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งคอ่นข้างคงท่ี ซึง่ผู้ผลิตความใช้ความพยายาม
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ในการปรับผลิตภณัฑ์ให้เข้ากบัทศันคติของผู้บริโภคมากกว่าท่ีจะท างานเพ่ือเปล่ียนทศันคติ แตก็่มี 
ข้อยกเว้นในกรณี ท่ีการเปล่ียนแปลงทัศนคติ นัน้จ าเป็นถึงแม้ว่าจะเสียค่าใช้จ่ายสูงแต่ให้
ผลตอบแทนคุ้มคา่ 

4.6 บุ ค ค ลิ ก ภ าพ  (Personality) แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ก า รจู ง ใ จ ข อ งฟ รอ ย์ 
(Freid’sTheory of motivation) บุคคลิกภาพ (Personal) หมายถึง ลักษณะด้านจิตวิทยาท่ี
แตกต่างกนัของบุคคลซึ่งน าไปสู่การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมท่ีมีแนวโน้มคงท่ีและสอดคล้อง
กนั บุคคลิกภาพสามารถใช้เป็นตวัแปรในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกตราสินค้า 
ได้ ดงันัน้ นกัการตลาดต้องพยายามสร้างบคุคลิกภาพตราสินค้าให้ตรงกับบุคคลิกของผู้บริโภคท่ี
เป็นกลุ่มเปา้หมายด้วย ทฤษฎี การจงูใจของฟรอยด์ มีข้อสมมตุวิ่า อิทธิพลด้านจิตวิทยา ส่วนใหญ่
เป็นจิตใต้ส านึกซึง่เป็นส่วนก าหนดบคุคลิกภาพของผู้บริโภคด้วยแนวคิดของตนเอง เป็นความรู้สึก
ของบุคคลใด บุคคลหนึ่งท่ีเป็นสิ่งท่ีประทบัใจของบุคคล ซึ่งจะก าหนดลกัษณะของบคุคล นัน้จะมี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ 

 

ประวัตคิวามเป็นมาของผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค 
นมไทย-เดนมาร์คหรือท่ีเรารู้จักกันดีในนามของ “นมววัแดง” ซึ่งเป็นนมอีกย่ีห้อหนึ่งใน

ประเทศไทย ท่ีคนไทยรู้จกักนัมานาน ด้วยสญัลกัษณ์รูปววัสีแดงสองตวัท่ียืนเป็นโลโก้ประจ าตวัท า
ให้นมไทย-เดนมาร์คคอ่นข้างโดดเดน่เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปเป็นอยา่งดี ซึ่งนมววัแดง หรือนมไทย-
เดนมาร์คนี ้ก่อตัง้เม่ือครัง้ท่ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เสด็จ
ประพาสประเทศเดนมาร์ค ในปี พ.ศ.2503 และทรงให้ความสนพระทยัเก่ียวกบักิจการเลีย้งโคนม
ของชาวเดนมาร์ค เป็นอย่างมาก ด้วยทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลีย้งโคนมจะช่วยให้ชาวไทยได้
บริโภคอาหารท่ีมีคณุคา่ ทัง้ยงัชว่ยให้เกษตรกรไทยได้มีอาชีพท่ีมัน่คงและเป็นหลกัแหล่ง ไมต้่องบกุ
รุกท าไร่เล่ือนลอยอีกตอ่ไป ดงัพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัในตอนหนึ่งว่า “การ
เลีย้งโคนมก็เป็นอาชีพท่ีดีส าหรับคนไทย  เหมาะกบัประเทศ และถ้าใช้หลกัวิชาการท่ีเหมาะสม ก็
จะท าให้มีความเจริญและมีรายได้ดี ” โครงการส่งเสริมการเลีย้งโคนมในประเทศไทยจึงเร่ิมต้นขึน้ 
ด้วยความร่วมมือด้านวิชาการการเลีย้งโคนมระหว่างประเทศไทยและประเทศเดนมาร์ค  โดย
รัฐบาลรัฐบาลเดนมาร์ค ได้ส่งคณะผู้ เช่ียวชาญมาท าการศกึษาความเป็นไปได้ของการเลีย้งโคนม
ของประเทศไทย และส ารวจพืน้ท่ีร่วมกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายไทย และพบว่าอ าเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบรีุ มีความเหมาะสมท่ีสดุ เพราะสถานท่ีเป็นหบุเขาสวยงาม มีแหล่งน า้สะอาด และตอ่มาในปี 
พ.ศ. 2504 รัฐบาลเดนมาร์ค ได้ส่งนายนิลน์ กุนน่าส์ ซอนเดอร์กอร์ด ผู้ เช่ียวชาญชาวเดนมาร์ค 
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เพ่ือมาพฒันาพืน้ท่ีร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีฝ่ายไทย คือ ดร.ยอด วฒันสินธุ์ ผู้อ านวยการองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จึงได้ตกลงท าสญัญาโครงการนมระหว่าง ประเทศไทยกับ 
เดนมาร์คในประเทศไทย โดยมีการจดัตัง้ฟาร์มโคนมท่ีช่ือว่า ไทย-เดนมาร์ค ขึน้ท่ีอ าเภอมวกเหล็ก 
จงัหวดัสระบรีุ และด าเนินมาจนถึงวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทยได้รับโอนกิจการฟาร์ม
โคนม และศูนย์ฝึกอบรมเลีย้งโคนมไทยเดนมาร์ค และได้รับตราพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้เป็น 
รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ช่ือว่า”องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อ.ส.ค.) เพ่ือด าเนินบทบาทในการส่งเสริมการเลีย้งโคนมและพฒันาอตุสาหกรรมนม
ตอ่ไป โดยรัฐบาล ได้ก าหนด ให้วนัท่ี 17 มกราคม ของทกุปี เป็นวนัโคนมแหง่ชาติ 

และในปี พ.ศ. 2505 ช่วงแรกนัน้ ยอดขายยังไม่ดีนัก เพราะคนไทยไม่นิยมด่ืมนม แต่
หลงัจากนัน้มาจงึมีการสง่เสริมการตลาดและประชาสมัพนัธ์ให้คนไทยรู้ถึงประโยชน์ของการด่ืมนม
มากขึน้ ท าให้นมไทย-เดนมาร์คมียอดขายเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ จดุเดน่ของนมไทย-เดนมาร์ค คือเป็นนม
ท่ีผลิตเอง โดยเกษตรกรไทย ผลิตโดยนมววั 100% โดยไม่ผสมนมผง ปัจจบุนันัน้นมไทย-เดนมาร์ค
ผลิตและจ าหนา่ยโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และเน่ืองจากภาวะคูแ่ข่งขนัท่ี
มีมากขึน้ ท าให้นมไทย-เดนมาร์คได้พฒันาสินค้าให้หลากหลายมากขึน้ นอกจากนมยเูอชทีท่ีมีอยู่
ดัง้เดิมแล้ว ยงัมีโยเกิร์ตพร้อมด่ืมยเูอชที นมพลาสเจอร์ไรซ์ น า้มนมอินทรีย์ ไอศกรีม โยเกิร์ต และ
น า้ด่ืม ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีเพราะเช่ือมั่นในคุณภาพท่ีอยู่คู่คนไทยมาช้า
นาน  
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ภาพประกอบ 3 นมกล่องแรกของคนไทย 

ท่ีมา: (องค์การสง่เสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย, 2559) 

การก้าวสู่การเป็น แบรนด์นมแห่งชาต ิ
ภายใต้ตราสินค้านมไทย-เดนมาร์ค ผลิตจากน า้นมจากแม่วัวพันธุ์ ดี จากฟาร์ม

เกษตรกรของสหกรณ์โคนมมากกว่า 40 แห่ง ทั่วประเทศ ส่งตรงถึงศูนย์รับน า้นม และส่งมายัง
โรงงานแปรรูปไปโรงงานทัง้หมด 5 แห่ง คือ โรงงานนมวกเหล็ก โรงงานนมปราณบุรี โรงงานนม
ขอนแก่น โรงงานนมเชียงใหม่ และโรงงานนมสุโขทัยและนมไทย-เดนมาร์คได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
และกลยทุธ์ในการมุ่งมัน่ท่ีจะน าแบรนด์และองค์กร สู่แบรนด์นมแหง่ชาติ พร้อมทัง้ก าหนดพนัธกิจ 
ส าคญัดงันี ้

1. สง่เสริมการเลีย้งโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 
2. พฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมให้ครบวงจรและมีมลูคา่เพิ่ม 
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3. สร้างแหลง่ความรู้ด้านกิจการโคนมและอตุสาหกรรมนม 
4. มุง่บริหารจดัการองค์กรให้เป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสงูด้วยหลกัธรรมา- 
ภิบาล 

ไม่เพียงแตก่ารผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์นมในประเทศไทยเท่านัน้ ไทย-เดนมาร์ค
ยงัได้สง่ออกสินค้าไปยงักมัพชูา ลาว เมียนมาร์ โดยจ าหน่ายผ่านตวัแทนในประเทศนัน้ ๆ นอกจาก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแล้วอ.ส.ค.ยังได้เปิดฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ท่ีจังหวัดสระบุรี เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตร เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมาสมัผสั และช่ืนชมความสวยงามของธรรมชาต ิ
พร้อมเรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจร ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ ทัง้
เพ่ือสงัคมและองค์กร (องค์การสง่เสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย, 2559) 

 

ภาพประกอบ 4 ภาพผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค 

ท่ีมา: (องค์การสง่เสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย, 2559) 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ณัฐกานต์ พินิจเวชการ (2549) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม

การซือ้นมพร่องมนัเนยย่ีห้อโฟโมสต์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบวา่ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุ 36-42 ปี มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี  มีอาชีพเป็น
พนกังานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือนอยู่ท่ี 15,001 – 20,000 บาท ผู้บริโภคมีการรับรู้การส่ือสาร
ด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาพลกัษณ์ ด้านการส่งเสริมการขายและการรับ
ข่าวสารจากพนกังานขายโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ผู้บริโภคมีทศันคติโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์ 
อยู่ในระดบัดี อายุ และระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้นมพร่องมันเนย
ย่ีห้อโฟโมสต์ แตกตา่งกนั ยกเว้นในด้านเพศ โดยเพศท่ีแตกตา่งกนัจะมีผลตอ่พฤตกิรรมการซือ้นม
พร่องมันเนยย่ีห้อโฟโมสต์ไม่แตกต่างกัน  ในส่วนของปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านจ านวนท่ีซือ้โดยเฉล่ียต่อเดือนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัต ่ามาก 

สภุาลกัษณ์ อนันนันบั (2546) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ทศันคติและพฤติกรรมการบริโภค
นมเปรีย้วพร้อมด่ืมย่ีห้อดชัมิลล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ เฉล่ียประมาณ 29 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทรายได้ต่อเดือน 5,000 -10,000 บาท กลุ่มตวัอย่างชอบด่ืมนมเปรีย้วพร้อมด่ืมย่ีห้อดชัมิลล์  
รสส้ม และรสผลไม้รวม นอกจากนีย้งัพบวา่สว่นใหญ่ซือ้นมเปรีย้วพร้อมด่ืมย่ีห้อ ดชัมิลล์ประเภทยู
เอชที และเลือกซือ้กล่องขนาด 180 ซีซี ปริมาณท่ีซือ้ต่อครัง้โดยเฉล่ียประมาณ 4 ขวดต่อกล่อง 
และจ านวนท่ีท่ีซือ้โดยเฉล่ียประมาณ 2 ครัง้ต่อสัปดาห์ และจ านวนท่ีซือ้โดยเฉล่ียประมาณ 36 
บาทตอ่ครัง้ กลุม่ตวัอยา่งซือ้เพราะรสชาติอร่อย สถานท่ีหรือชอ่งทางท่ีซือ้ เช่น เซเวน่ อีเลฟเวน่ แฟ
มิล่ีมาร์ทด่ืมในชว่งเช้าบอ่ยท่ีสดุ และเหตผุลในการด่ืมเพราะต้องการให้ร่างกายแข็งแรง 

รุ่งตะวนั สว่างไพศาลกุล (2551) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซือ้เคร่ืองด่ืมน า้ผลไม้ตราบีอิง้ ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ และปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้เคร่ืองด่ืมผลไม้ตราบีอิง้ ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทัง้หมด 404 คน (1) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงอายตุ ่ากวา่ หรือเทา่กบั  30 ปี มีระดบัการศกึษา ปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน  
รายได้ต่อเดือนอยู่ท่ี 10,001 – 20,000 บาท และสถานภาพโสด (2) การศึกษาถึงอิทธิพลของ
ผู้บริโภคเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด พบว่าด้านผลิตภัณฑ์และช่องทางจดัจ าหน่ายอยู่ใน
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ระดบัมากท่ีสุด ด้านราคาโดยรวมและด้านส่งเสริมการขายและการโฆษณาอยู่ในระดบัมาก (3) 
จากการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้เคร่ืองดื่มน า้ผลไม้ตราบีอิง้ พบวา่ รสชาตขิองเคร่ืองด่ืม
น า้ผลไม้ตราบีอิง้ ท่ีผู้ ตอบแบบสอบถามซือ้มากท่ีสุดคือ รสส้ม สถานท่ีท่ีผู้ตอบแบบสอบถามซือ้
เคร่ืองด่ืมตราบีอิง้มากท่ีสุด คือ ร้านสะดวกซือ้ เหตผุลท่ีซือ้ คือ ชอบลองของใหม่ พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซือ้ในด้านความถ่ีมากท่ีสุด 4 ครัง้ต่อสัปดาห์ และพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ในด้าน
จ านวน มากท่ีสดุ 3 ขวดตอ่ครัง้ (4) ปัจจยัทางด้านสว่นประสมทางการตลาด ได้แก่ด้านผลิตภณัฑ์ 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ด้านความถ่ีในการซือ้ต่อสัปดาห์( ครัง้ต่อสปัดาห์) 
อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบัต ่า และ
ด้านช่องทางจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ด้านจ านวนท่ีซือ้ต่อครัง้ 
(ขวดต่อครัง้) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 โดยตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์กันใน
ทิศทางตรงกนัข้ามท่ีระดบัต ่า 

มาลยัทิพย์ อมตฉายา (2543)ได้ท าการศกึษาเร่ือง “ตลาดอตุสาหกรรมนมพร้อมดื่มตาม
ทศันของผู้บริโภค ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา พฤติกรรมโดยทัว่ไป และทศันคติของผู้บริโภคนม
พร้อมด่ืม และเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบคุคลท่ีมีตอ่ทัศนคติของผู้บริโภคนมพร้อมด่ืม กลุ่มตวัอย่าง
ท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ ประชาชนท่ีมีอายุ 11 ปีขึน้ไป ท่ีมีภูมิล าเนาในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็น
ผู้บริโภคนมพร้อมด่ืมจ านวน 440 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม และเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสมัภาษณ์ ผลการวิจยัพบว่า ประเภทของนมพร้อมด่ืมท่ี ผู้บริโภคชอบด่ืมมากท่ีสุด
คือ นมเปรีย้วพร้อมด่ืมตราดัชมิลล์รสส้มคื สาเหตุท่ีชอบตราย่ีห้อดังกล่าวเพราะรสชาติ ได้รับ
ความรู้เก่ียวกบันมพร้อมดื่มจากแหล่งสิ่งพิมพ์ของบริษัทผู้ผลิตนมพร้อมด่ืม ตดัสินใจซือ้ด้วยตวัเอง 
มีวิธีการเลือกบริโภคนมพร้อมด่ืมโดยพิจารณาจาก ส่วนประกอบบนฉลากนม บริโภคนมเกือบทุก
วนั พฤติกรรมในการซือ้นมพร้อมด่ืมครัง้ละ 1 หน่วย (ถงุ/ขวด/กล่อง) กลวัปัญหานมหมดอายเุร็ว
กว่าก าหนด นิยมบริโภคนมพร้อมด่ืมท่ีบรรจุในภาชนะแบบกล่องกระดาษ 180-200 ซี ซี ส่วน
สถานท่ีส่วนใหญ่ซือ้จากห้างสรรพสินค้ามากกว่าแหล่งอ่ืน ๆ เพราะอยู่ใกล้บ้าน ท่ีท างาน และ
สถานศกึษา  เม่ือเปรียบเทียบปัจจยัสว่นบคุคลในด้าน เพศ อาย ุการศกึษา เชือ้ชาต ิศาสนา อาชีพ 
และรายได้ท่ีมีตอ่ทศันคติของผู้บริโภคนมพร้อมดื่มเป็นรายข้อพบว่าปัจจยัสว่นบคุคลด้านเพศ ไม่มี
ความแตกต่าง ปัจจยัด้านอายุมีความแตกต่างกัน 5 ข้อ ปัจจยัส่วนบุคคลด้านการศึกษามีความ
แตกต่างกันจ านวน 1 ข้อ ปัจจัยส่วนบุคคลเชือ้ชาติมีความแตกต่างกันจ านวน 3 ข้อ ปัจจัยส่วน
บุคคลด้านศาสนามีความแตกต่างกันจ านวน 3 ข้อ  ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพมีความแตกต่าง



  33 

กันจ านวน 9 ข้อ ปัจจยัส่วนบุคคลด้านรายได้มีความแตกต่างกันจ านวน 7 ข้อ การเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของงานวิจยัครัง้นีมี้นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

พรสรีุย์  สีทอง (2546)ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการบริโภคนมถั่ว
เหลืองยเูอชทีในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่าผู้บริโภคอายรุะหว่าง 23-46 ปี มีการบริโภคมากกว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีอายรุะหว่าง 15-22 ปี เพราะว่านมถั่วเหลืองยูเอชที ไม่ม่คลอเรสโตรอล ส าหรับระดบั
การศึกษา ผู้ ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีจะมีพฤติกรรมการด่ืมนมถั่ว
เหลืองยูเอชทีมากท่ีสุด เน่ืองจากผู้ ท่ีมีการศกึษาสูง ๆ ทราบว่านมถั่วเหลืองยูเอชทีมีคลอเรสโตรอ
ลน้อยกว่าน า้นมววั ส าหรับรายได้พบวา่ ผู้ ท่ีมีรายได้ตัง้แต ่15,001-20,000 บาทขึน้ไป นิยมซือ้และ
ด่ืมนมถั่วเหลืองมากกว่า 1 กล่อง ส่วนผู้ ท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 15,000 บาท นิยมซือ้และด่ืมนมถั่ว
เหลืองครัง้ละ 1 กล่อง ส าหรับสถานภาพพบว่าผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพโสด มีการบริโภคนมถั่ว
เหลืองมากกว่าผู้ ท่ีมีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน และม่าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ส าหรับความ
คิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ด่ืมเพราะความสะดวกในการบริโภค รองลงมาคือเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีประโยชน์ต่อสขุภาพ และไม่มีคลอเรสโตรอล ส าหรับเหตผุลในการตดัสินใจซือ้มาก
ท่ีสดุ คือราคาถกูเม่ือซือ้ยกแพค รองลงมาคือราคาถกูกว่านมววั และราคาขายตอ่กล่องเหมาะสม 
(10 บาท) ตามล าดบั ส าหรับช่องทางจดัจ าหน่าย ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า ควรมีวางจ าหน่าย
ต า ม ร้ า น ส ะ ด ว ก ซื ้ อ  ร อ ง ล ง ม า คื อ  Supermarket แ ล ะ  Discount store (Big C, 
Macro,Lotus,Carefour) ตามล าดับ ส าหรับการส่งเสริมการตลาดนัน้ เหตุจูงใจให้ซือ้ คือการ
โฆษณาให้ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ การจดัซุ้มท่ีโดดเดน่ และการมีของแถมเวลาซือ้
ยกแพค ตามล าดบั ส าหรับพฤติกรรมการบริโภคนมถัว่เหลืองยูเอชที ช่วงเวลาท่ีด่ืมมากท่ีสุด คือ
เวลาเช้า รองลงมาคือเวลาเย็น และก่อนนอน ตามล าดบั ความถ่ีท่ีด่ืมในแตล่ะวนั ส่วนใหญ่มกัจะ
ด่ืมวนัละครัง้ รองลงมาคือ วันละ 2 ครัง้ และ  3 ครัง้ ตามล าดบั ปริมาณท่ีซือ้ตอ่ครัง้มากท่ีสดุ คือ 
1-5 กล่อง รองลงมาคือ 6-10 กล่อง และ 11-15 กล่อง ตามล าดบั จ านวนเงินท่ีใช้ซือ้มากท่ีสุดคือ 
ตัง้แต่ 10-15 บาท รองลงมาคือ  51-100 บาท ตามล าดับ ย่ีห้อท่ีด่ืมมากท่ีสุด คือ ไวตามิลล์ 
รองลงมา แลคตาซอย และดีน่า ตามล าดบั รสชาติท่ีนิยมด่ืมมากท่ีสดุคือ รสธรรมชาติ รองลงมา
คือ รสเจ และรสช็อคโกแลต ตามล าดบั สถานท่ีท่ีนิยมซือ้มากท่ีสดุคือ ร้านสะดวกซือ้ รองลงมาคือ 
ห้างสรรพสินค้า และดสิเค้าน์สโตร์ 
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สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่น ามาอ้างอิง 
Schiffman L.G.;& Kanuk L.L (2003 )ไ ด้ ใ ห้ ค ว าม หม าย ขอ งลั ก ษณ ะท า ง

ประชากรศาสตร์ไว้โดยกล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับตวับุคคล 
เช่น อาย ุเพศ การศกึษา อาชีพ รายได้ ศาสนาและเชือ้ชาติ ซึ่งมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วใช้เป็นลักษณะพืน้ฐานท่ีนักการตลาดมักจะน ามาพิจารณาส าหรับการแบ่งส่วน
ตลาด (Market Segmentation) โดยน ามาเช่ือมโยงกับความต้องการ ความชอบ และอตัราการใช้
สินค้าของผู้บริโภค 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ (2543)ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด
ในด้านผลิตภัณฑ์ไว้ว่า ผลิตภัณฑ์(Product)  หมายถึงสิ่งท่ีน าเสนอขายสู่ตลาดเพ่ือให้เกิดความ
สนใจ การจัดหา การใช้ หรือการบริโภค ท่ีสามารถ ท าให้ลูกค้าเกิดความความพึงพอใจ 
(Armstrong and Kotler,2008) ประกอบด้วยสิ่งท่ีสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี 
ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการ และช่ือเสียงของผู้ ขายผลิตภัณฑ์อาจเป็นสินค้า หรือ บริการ 
สถานท่ี บคุคล หรือ ความคดิ ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจมีตวัตนหรือไมมี่ตวัตนก็ได้ ผลิตภณัฑ์ต้อง
มีอรรถประโยชน์(Utility) มีคุณค่า (Value)ในสายตาของลูกค้า จึงมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถ
ขายได้ การก าหนดกลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์ต้องพยายามค านงึถึงปัจจยัตอ่ไปนี ้

1. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Diffrentiation) และ (หรือ) ความ
แตกตา่งทางการแขง่ขนั (Compettive Differentiation)  

2. พิ จารณ าจากองค์ป ระกอบ  (คุณ สมบัติ ) ของผลิ ตภัณ ฑ์  (Product 
Component) เชน่ประโยชน์พืน้ฐาน รูปร่างลกัษณะคณุภาพ การบรรจภุณัฑ์ เป็นต้น 

3. การก าหนดต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ของบริษัท เพ่ือแสดงต าแหนง่ท่ี แตกตา่งและมีคณุคา่ในจิตใจของลกูค้าเปา้หมาย 

 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะ
ใหม่และปรับปรุงให้ดีขึน้ ซึ่งต้องค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้ดียิ่งขึน้ 

5. กลยุทธ์เก่ียวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ 
(Product Line) 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 
Schiffman L.G.;& Kanuk L.L (2003)ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผู้ บริโภค หมายถึง

พฤติกรรมท่ีผู้บริโภคแสดงออกไม่วา่จะเป็นการเสาะหา ซือ้ ใช้ ประเมิน หรือการบริโภคผลิตภณัฑ์ 
บริการ และแนวคิดต่างๆ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่า จะสามารถตอบสนองความต้องการขอบตนได้ เป็น
การศกึษาการตดัสินของผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ทัง้เงินและก าลงัเพ่ือบริโภคสินค้าและ
บริการตา่ง ๆ อนัประกอบด้วย ซือ้อะไร ซือ้ท าไม ซือ้เม่ือไหร่ อยา่งไร ท่ีไหน และบอ่ยเพียงไร 

 
ทัง้ 3 แนวคิดและทฤษฎีนี ้ทางผู้ วิจัยได้ศึกษาว่าแต่ละแนวคิดและทฤษฎีได้สือและ

อธิบายอย่างชัดเจน ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้น าแนวคิดและทฤษฎีนีม้าท าเป็นกรอบแนวคิดและ
แบบสอบถามงานวิจยั เพ่ืออภิปรายผลและข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ในการท าวิจยัในครัง้นี ้
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการศกึษาค้นคว้าวิจยัเร่ือง ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้
ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนดงันี ้ 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดัท าและวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

การก าหนดประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ศึกษาค้นคว้าในงานวิจัยครัง้นี  ้คือ ผู้ บริโภค  ท่ีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีซือ้/เคยซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 
 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้บริโภค ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี

ซือ้/เคยซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทยเดน - มาร์ค ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนจึงได้ก าหนดค่า
ความเช่ือมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545, น.25-26) และค่า
ความคลาดเคล่ือนไมเ่กิน 5 % โดยใช้สตูรดงันี ้

 
n = Z2pq 
        e2 

เม่ือ n แทน ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
Z แทน คา่ปกตมิาตรฐานท่ีได้จากตารางแจกแจงแบบปกตมิาตรฐาน 

ขึน้อยู่กับระดับความเช่ือมั่น ซึ่งกาหนดไว้คือ 95% ดงันัน้ Z = 
1.96 

p แทน สดัสว่นของประชากรท่ีจะสุม่ ซึง่ก าหนดไว้คือ 0.5 
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q แทน สดัสว่นของประชากรท่ีไมไ่ด้สนใจศกึษา = 1 - p 
e แทน คา่ความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมให้เกิดขึน้ได้ ซึง่ก าหนดให้คา่ 

ความคาดเคล่ือน 5% = 0.05 
 

n = (1.96)2(0.5)(1-0.5) 
      (0.05)2 

      = 384.16 หรือ 385 คน 
 

จากการค านวณจากสูตรการวิจัยจะได้กลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 384.16 หรือท่ี 385 คน 
และเพิ่มจ านวนตวัอยา่ง 15 คน รวมเป็นจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 400  

 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ผู้ วิจัยใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็นในการสุ่มตัวอย่าง 
(Nonprobability Sampling) ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ขั ้นตอนที่  1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดย
วิธีการจบัฉลาก เพ่ือเลือกเขต และเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครแบง่ออกเป็น 50 เขต จาก
การสุ่มตัวอย่างเลือกเขต และเขตท่ี สุ่มได้ จ านวน 5 เขต ดังนี  ้เขตบางรัก เขตบางแค เขต
ลาดพร้าว เขตพระโขนง และเขตสวนหลวง 

 
ขัน้ตอนที่  2 วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวน

กลุ่มตวัอย่างท่ีจะเก็บข้อมูลในแต่ละเขตพืน้ท่ี ของเขตท่ีสุ่มจับฉลากได้ในขัน้ตอนท่ี 1 จ านวน 5 
เขต โดยเก็บเขตละ 80 ตวัอยา่งรวมทัง้สิน้ 400 ตวัอยา่ง 

 
ขัน้ตอนที่  3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือเลือก

กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ โดยในการจัดเก็บแบบสอบถามนัน้เจาะจงเลือกห้างสรรพสินค้า
เน่ืองจากมีผู้บริโภคไปจบัจ่ายใช้สอยมาก  โดยคดัเลือกผู้ ท่ีซือ้/เคยซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค 
โดยแบง่ได้ดงันี ้  

1.ห้างโรบนิสนั บางรัก   80 ตวัอยา่ง 
2. ห้างเดอะมอลล์ บางแค  80 ตวัอยา่ง 
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3. ห้างบิก๊ซี ลาดพร้าว   80 ตวัอยา่ง 
4. ห้างโลตสั ออ่นนชุ (สขุมุวิท)  80 ตวัอยา่ง 
5. ห้างซีคอนสแควร์   80 ตวัอยา่ง 
 

ขัน้ตอนที่  4 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยเลือก
เก็บเฉพาะผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจยัครัง้นี ้จนครบ 400 ตวัอยา่ง  
 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัครัง้นี ้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้ วิจยัได้จดัท าขึน้

เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในเขต
กรุงเทพมหานคร การสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่น ประกอบด้วย 

ส่วนที่  1 แบบสอบถามด้านประชากรศาสตร์ ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดือน โดย ค าถามเป็น
แบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices Question) โดยให้ผู้ตอบเลือกค าตอบเพียงข้อเดียว ได้แก่ 

1. เพศ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) ลักษณะ
ค าถามท่ีมีค าตอบให้เลือก 2 ทาง (Dichotomous question) ได้แก่  

(1) ชาย 
(2) หญิง 

2 .อายุ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale) ลักษณะ
ค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choices question) การแบ่งกลุ่มอายุจะพิจารณาถึง
กลุม่ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายตัง้แตก่ลุม่นกัเรียนซึง่อายตุ ่ากวา่ 20 ปี จนไปถึงอายมุากกวา่ 40  
ปี ขึน้ไป การแบ่งช่วงอายุตามมาตรฐานการจัดกลุ่มท่ีส านักงานสถิติแห่งชาติก าหนดไว้ตาม 
International Standard Age Classification ขององค์การสหประชาชาติเป็นหลกัในการพิจารณา
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานสากลและผู้ใช้ข้อมลูสามารถเปรียบเทียบข้อมลูระหว่างประเทศได้ มาตรฐาน
การจัดกลุ่มอายุ 3 ประเภท ดงันี ้กลุ่ม 5 ปี กลุ่ม 10 ปี และกลุ่ม 20 ปี (ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
2553 : ออนไลน์) โดยในการวิจยันีไ้ด้เลือกกลุม่แบบ 10 ปี โดยแบง่ออกเป็น 4 ชว่ง ดงันี ้ 

(1) ต ่ากวา่หรือเทียบเทา่กบั 20 ปี 
(2) 21-30 ปี 
(3) 31-40 ปี 
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(4) 41 ปีขึน้ไป 
3. ระดับการศึกษา ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale) 

ลกัษณะค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choices Question) ได้แก่ 
(1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) สงูกวา่ปริญญาตรี 

4. อาชีพ ใช้ระดบัการวดัข้อมูลประเภทนามบญัญัติ (Nominal scale) ลกัษณะ
ค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choices Question) ได้แก่ 

(1) นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา 
(2) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
(3) พนกังานบริษัทเอกชน/ลกูจ้าง 
(4) เจ้าของธุรกิจสว่นตวั 
(5) อ่ืน ๆ โปรดระบ…ุ…… 

(5). รายได้ต่อเดือน ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale) 
ลกัษณะค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choices Question)  

(1) ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท 
(2) 10,001 – 20,000 บาท 
(3) 20,001 – 30,000 บาท 
(4) 30,001 บาทขึน้ไป 
 

ส่วนที่  2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็น หัวข้อ ได้แก่ 
ตราสินค้า ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์หลัก รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท่ี
คาดหวงั ศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์  รวมค าถามทัง้หมด 23 ข้อ ลกัษณะค าถามเป็นแบบ (Likert 
Scale) เป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้  (Interval scale) มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การ
ก าหนดคะแนนดงันี ้
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คะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
คะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วย 
คะแนน 3 หมายถึง ไมแ่นใ่จ 
คะแนน 2 หมายถึง ไมเ่ห็นด้วย 
คะแนน 1 หมายถึง ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

ผู้วิจยัใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียในการแปลผล โดยใช้สูตรการค านวณความกว้างของอนัตร
ภาคชัน้ (Class Interval) ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544, น.29)  

 
ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 

จ านวนชัน้ 
= 5 – 1 

                     5 
= 0.80 

 
การแปลความหมายค่าคะแนนของระดับระดับความคิดเห็น ด้านปัจจัยด้าน

ผลิตภณัฑ์ ของผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ดงันี ้
 

คะแนนเฉล่ีย 4.21- 5.00 หมายถึง ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบัดีมาก 
คะแนนเฉล่ีย 3.41- 4.20 หมายถึง ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบัดี 
คะแนนเฉล่ีย 2.61- 3.40 หมายถึง ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81- 2.60 หมายถึง ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบัไมดี่ 
คะแนนเฉล่ีย 1.00- 1.80 หมายถึง ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบัไมดี่อยา่งมาก 

 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม เก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค โดย

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นปลายเปิด (Open-ended response) จ านวน 3 ข้อ ค าถามปลายปิด
ชนิดมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple choices) จ านวน 3 ข้อ  

ข้อท่ี 1 ความถ่ีในการซือ้ภายในระยะเวลา 1 เดือน เป็นระดบัการวดัข้อมูลแบบ
อตัราสว่น (Ratio Scale) 

ข้อท่ี 2 มูลค่าในการซือ้ต่อครัง้ เป็นระดับการวัดข้อมูลแบบอัตราส่วน (Ratio 
Scale) 
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ข้อท่ี 3 ปริมาณในการซือ้ตอ่ครัง้ เป็นระดบัการวดัข้อมลูอตัราส่วน (Ratio Scale) 
ข้อท่ี 4 ปัจจยัท่ีใช้ในการซือ้ เป็นระดบัการวดัข้อมูลแบบนามบญัญัติ (Nominal 

Scale) 
ข้อท่ี 5 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้ เป็นระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัต ิ

(Nominal Scale)  
ข้อท่ี 6 สถานท่ีในการซือ้ เป็นระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal 

Scale) 
 

ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้นีคื้อแบบสอบถาม (Questionaire) ซึ่ง

ผู้วิจยัสร้างขึน้โดยมีขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือดงันี ้
1. ศึกษาลักษณะ รูปแบบ และวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสารงานวิจัย  

แนวคิดทฤษฎีและผลงานการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรท่ีศึกษา มาเป็นแนวทางในการสร้าง
เคร่ืองมือในการวิจยั 

2. รวบรวมข้อมลูและเนือ้หาท่ีได้จากเอกสารงานวิจยั แนวคิดทฤษฎีและผลงาน
การวิจัยต่าง ๆ มาสร้างแบบสอบถามท่ีเก่ียวข้องกับ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนด
ขอบเขตและเนือ้หาให้ครอบคลมุจดุมุง่หมาย 

3. สร้างแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมีทัง้หมด 3 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี 1 ปัจจยัด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ 
สว่นท่ี 2 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ 
สว่นท่ี 3 พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค 

4. น าแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขีน้ เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบ
ความถกูต้องและเสนอแนะเพื่อแก้ไข 

5. แก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา แล้วให้ผู้ เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเนือ้หา (Content Validity) และความถูกต้อง พร้อมทัง้ขอค าแนะน า
เพิ่มเตมิก่อนน าไปทดลองใช้ (Try out) 

6. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try 
out) กับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ชุด แล้วน าผลท่ีได้ไปหาความเช่ือมั่น (Reliability)โดยใช้วิธีการ
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หาคา่สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (α-Coeffcient)  และวิธีการค านวณ ของ Cronbach ’s alpha  (กลัยา วา
นิชย์บญัชา. 2545: 449) โดยค่าอลัฟ่าท่ีได้จะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมี
ค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าท่ีใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่ามีความเช่ือมั่นสูงโดยค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามท่ียอมรับได้นัน้ ต้องมีคา่สมัประสิทธ์อลัฟ่าเทา่กบั 0.7  

 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  

ค่าความเช่ือม่ัน   
ด้านตราสินค้า    0.707 
ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 0.723 
ด้านประโยชน์หลกั   0.802 
ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์   0.752 
ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั  0.749 
ด้านศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์  0.713 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการ ศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย -เดนมาร์ค ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดย
แหลง่ข้อมลูในการศกึษาค้นคว้าประกอบด้วย 2 สว่นคือ  

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบ
ของผู้ บริโภค จ านวน 400 คน โดยผู้ วิจัยเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจ านวนกับกลลุ่ม
ตัวอย่างและน าแบบสอบถามท่ีหาคุณภาพแล้วไปขอความร่วมมือจากผู้ บริโภคท่ีซือ้/เคยซือ้
ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในเขตกรุงเทพมหานคร ในห้างสรรพสินค้า จ านวน 5 แห่ง โดยก่อนท่ี
ผู้วิจยัจะเก็บรวบรวมข้อมลู จะท าการชีแ้จงให้ผู้ตอบแบบสอบถามก่อนเร่ิมต้นท า เพ่ือให้เกิดความ
ต้องการตรงกนั แล้วจงึรวบรวมแบบสอบถาม 

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ 
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงานการศกึษาวิจยั ข้อมลูจากอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานตา่งๆท่ีมีการ
เก็บรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง และส่ือตา่งๆ เชน่ วารสาร และ บทความ  
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การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยได้จัดท าและด าเนินการวิเคราะห์

ข้อมลูดงันี ้
1. การตรวจสอบข้อมลู (Editing) ผู้วิจยัจะน าแบบสอบถามท่ีได้มาทัง้หมดมาตรวจดู

ความถกูต้องสมบรูณ์ของข้อมลู โดยคดัแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออก 
2. ลงรหสั (Coding) ผู้วิจยัจะน าแบบสอบถามท่ีมีความถกูต้องสมบรูณ์ของข้อมลูมา

ลงรหสัตามท่ีก าหนดไว้ในแตล่ะสว่นของแบบสอบถาม 
3. การประมวลผลข้อมลู น าข้อมลูท่ีผา่นการลงรหสัแล้วมาประมวลผลข้อมลู โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือท าการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐานซึ่งแยกการวิเคราะห์
ข้อมลูออกเป็น สว่น ๆ ดงันี ้

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายข้อมูล
เบือ้งต้นเก่ียวกบักลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้ 

1.1 การแจกแจงหาคา่ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) คา่เฉล่ีย  
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ ออธิบายถึงลักษณะด้าน

ประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้

ต่อเดือน ของกลุ่มตัวอย่าง และปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ที่มคีวามสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ

ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

2. การวิ เคราะห์สถิติ เชิ งอนุมาน ( Inferential Statistic) เป็นสถิติ ท่ี ใช้ทดสอบ
สมมตฐิานการวิจยัเพ่ือแสดงถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามโดยสถิติท่ีใช้ในการ
ทดสอบสมมตฐิานดงันี ้

2.1. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดือน กบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแตกตา่ง คือ t-test และ One Way 
ANOVA 

2.2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านตราสินค้า 
ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ด้านประโยชน์หลกั ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ด้านผลิตภณัฑ์
ท่ีคาดหวงั และด้านศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ กบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค



  44 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ คือ (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient)  

 

สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถติเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้สถิตพืิน้ฐาน ประกอบด้วย 

1.1 การหาคา่ร้อยละ (Percentage) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2550, น.52)  

P = 
𝑓×100

𝑛
 

เม่ือ P แทน คา่ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 

𝑓 แทน ความถ่ีท่ีต้องการแปลงเป็นร้อยละ 

𝑛 แทน ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
 

1.2 คา่เฉล่ีย (Mean หรือ �̅�) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2550, น.48)  
 

�̅� = 
(∑𝑥)

𝑛
 

เม่ือ  �̅� แทน คา่คะแนนเฉล่ีย 

  ∑𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

  𝑛 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) (กัลยา วานิชย์บญัชา, 
2550, น.49)  

สตูร S.D. = √
𝑛∑𝑥2−(∑𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
 

เม่ือ S.D.  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

∑𝑥2  แทน ผลรวมของแตล่ะคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

(∑𝑥)2แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

𝑛   แทน จ านวนในกลุม่ตวัอยา่ง 
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2. สถิติที่ใช้ทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม  การทดสอบความเชื่อมัน่ของ
เครื่อ งมือ  (Reliability of the test) โดยใช้วิธีห าค่ าสัมประสิทธิ  ์อัล ฟ่ า (α -Coefficient) 
ของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550, น.34-36)  

 

Cronbach’s alpha: α = 
𝑘𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

1+(𝑘−1)(𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ /(𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
 

 

เม่ือ  α   แทน คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

 K   แทน จ านวนค าถาม 

 (𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน คา่เฉล่ียของคา่ความแปรปรวนร่วมระหวา่ง 

ค าถามตา่งๆ  

 (𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ แทน คา่เฉล่ียของคา่ความแปรปรวนของค าถาม 

 
คา่อลัฟ่าท่ีได้จะแสดงถึงระดบัของความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีคา่ระหว่าง โดย

จะมีคา่ระหวา่ง 0 ≤ α ≤ 1 คา่ท่ีใกล้เคียง 1 มาก แสดงวา่มีความเช่ือมัน่สงู 
 

3. สถติเิชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ซึง่ใช้ทดสอบสมมตฐิาน ดงันี ้
3.1 คา่สถิติ t-test ใช้ทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 

ท่ีเป็นอิสระต่อกัน เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานในข้อท่ี 1 ด้านเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและ 
รายได้ตอ่เดือน 
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ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุม่ ไมเ่ทา่กนั s1  
2 ≠  s2

 2 ใช้สตูร 
 

  x1̅̅̅̅ −  x2̅̅ ̅ 

t =  √
s1

 2

n2  +   
s2

 2

n2   

 

 [
s1

 1

n1
+  

s2
 2

n2
] 

Df =  [
s1

 2

n1
n1−1

 +  
s2

 2

n2
n2−1

] 

 
ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุม่เทา่กนั s1

2  =  s2
 2 ใช้สตูร 

 

t =  
x1 ̅̅ ̅̅ − x2̅̅ ̅

√
1

n1
 + 

1

n2
 

sp
   

 

 

df = n1
 2 +  n2

 2 
 

โดย df คือคา่องศาอิสระ 
เม่ือ  t แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t-distribution 
𝑥1 แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
𝑥2 แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
𝑠1

 2 แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
𝑠2

 2 แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
𝑛1 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
𝑛2 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
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3.2 การวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: 
ANOVA) ใช้ในกรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน โดยทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คา่คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้สตูรดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545, 
น.144) 
 

F = 
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
 

 
เม่ือ  F แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน F – distribution 
𝑀𝑆𝑏 แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
(Mean square between groups) 
𝑀𝑆𝑤 แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
(Mean square between error) 

 
กรณีพบความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความแตกตา่ง

เป็นรายคู ่ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใช้สตูรตามวิธี Least 
Significant Difference : LSD เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรดังนี ้(กัลยา วา
นิชย์บญัชา, 2545, น.333) 

 
สตูรการวิเคราะห์ผลตา่งคา่เฉล่ียรายคู ่Fisher’s least significant difference (LSD) 

(กลัยา วานิชย์บญัชา. 2545: 332-333) สามารถเขียนได้ ดงันี ้ 
 

LSD = √MSE [
1

ni
+  

1

ni
]

ti−∝/2m−k

 

 
ในกรณีท่ี 𝑛i ≠  𝑛𝑗   

เม่ือ  𝑡i−∝/2m − k  แทน คา่ท่ีใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ท่ี 
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และชัน้แห่งความเป็น
อิสระภายในกลุม่ 

MSE   แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ (MSw) 

𝑛𝑖    แทน จ านวนข้อมลูของกลุม่ I 
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𝑛𝑗    แทน จ านวนข้อมลูของกลุม่ J 
 

3.3 ค่าสถิติ Brown-forsythe (B) ใช้ในกรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากัน โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม 
(Hartung, 2001, pp.300) สามารถเขียนเป็นสตูรได้ ดงันี ้

wMS
bMS

    =B  

      โดยคา่ 
=

−=














k

1i

2
iSN

jn1wMS  

 
  เม่ือ B แทน  คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน Brown-forsythe 
   bMS  แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่  

   wMS  แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุ่มส าหรับสถิต ิBrown-forsythe 

   k แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง  
   n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง  
   N แทน ขนาดประชากร  

   2
iS  แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง  

 
กรณีพบความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความแตกตา่ง

เป็นรายคูท่ี่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใช้สตูรตามวิธี Least 
Significant Difference: LSD หรือ Dunnett T3 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างใช้สูตร
ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา. 2545:333) 
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สูตรการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉล่ียรายคู่ Dunnett T3 (Kepple, 1982, pp.153-155) 
สามารถเขียนได้ ดงันี ้

𝑑𝐷
̅̅̅̅  =  

𝑞𝐷√2(𝑀𝑆𝑆𝐼𝐴)

√𝑆
 

 

เม่ือ  𝑑𝐷
̅̅̅̅  แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน Dunnett Test 

𝑞𝐷  แทน คา่จากตาราง Critical Values of the Dunnett Test 

MSSIA แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 
S แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

 
3.4 สถิติสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) ใช้หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวแปรท่ีเป็นอิสระต่อกัน เป็นค่าประสิทธ์
สหสมัพนัธ์ ระหว่างตวัแปรสองตวัท่ีแต่ละตวัต่างมีระดบัการวดัของข้อมลูแตกตา่งกัน หรือการหา
ความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชดุ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 
ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์  ด้านตราสินค้า ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์
หลกั ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั และด้านศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ท่ีมี
ความสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการซื อ้ผลิตภัณ ฑ์นมไทย -เดนมาร์ค ของผู้ บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้สตูรการค านวณ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544, น.130-132) 
 

    𝑟 =
𝑛∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

√(𝑛∑𝑋2−(∑𝑋)2)(𝑛∑𝑌2−(∑𝑌)2)
 

  

เมือ่ 

 

  

แทน สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

  
 

 

แทน ผลรวมของคะแนน X 

  
 แทน ผลรวมของคะแนน Y 

  
 

 แทน ผลรวมคะแนนชุด X แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

  
 

 แทน ผลรวมคะแนนชุด Y แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

  
 

 แทน ผลรวมของผลคณูระหว่าง X และ Y ทุกคู ่

  
 

 แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

𝑟 

∑𝑋 

∑Y 

∑𝑋2 

∑𝑌2 

∑𝑋𝑌 

𝑛 
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โดยท่ีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง  -1 ≤ r ≤ 1 ความหมายของค่า r 
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544, น.437) คือ 

1. ถ้า r เป็นลบแสดงว่า X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศตรงกนัข้ามคือถ้า X เพิ่ม 
Y จะลดถ้า X ลด Y จะเพิ่ม 

2. ถ้า r เป็นบวกแสดงว่า X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศเดียวกนัคือถ้า X เพิ่ม Y 
จ ด้วยถ้าX ลด Yจะลดด้วย 

3. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 1หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศเดียวกันและมี
ความสมัพนัธ์กนัมาก 

4. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ -1หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในตรงกันข้ามและมี
ความสมัพนัธ์กนัมาก 

5. ถ้า r = 0 แสดงวา่ X และ Y ไมมี่ความสมัพนัธ์กนัเลย 
6. ถ้า r เข้าใกล้ 0 แสดงวา่ X และ Y มีความสมัพนัธ์กนัน้อยลง 
 

เกณฑ์การแปลความหมายคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ ดงันี ้
 
ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ 
 

ความหมาย 

0.81 - 1.00 
 
มีความสมัพนัธ์ระดบัสงูมาก 

0.61 - 0.80 
 
มีความสมัพนัธ์ระดบัสงู 

0.41 - 0.60 
 
มีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง 

0.21 - 0.40 
 
มีความสมัพนัธ์ระดบัต ่า 

0.01 - 0.20 
 
มีความสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก 

0 
 
ไมมี่ความสมัพนัธ์ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผลการวิจัยเร่ือง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ความสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการซื อ้ผลิ ตภัณ ฑ์นมไทย -เดนมาร์คของผู้ บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ของตวัแปรท่ีศกึษาดงันี  ้

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

x̄   แทน คา่เฉล่ียกลุม่ตวัอยา่ง 
S.D.  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t  แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t – distribution  
MS  แทน คา่เฉล่ียผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares)  
SS  แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
df  แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (degree of Freedom)  
F-prob แทน คา่ความนา่จะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิต ิ(ในตาราง F- 

test)  
F-ratio  แทน คา่ท่ีใช้พิจารณา F-distribution  
LSD  แทน Least Significant Difference 
r  แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
H0  แทน สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) 
H1  แทน สมมตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) 
*  แทน มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย

ครัง้นีผู้้วิจยัได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบง่น าเสนอ
ออกเป็น 4 สว่น ตามล าดบัดงันี ้ 

ส่วนที่  1 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดือน 
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ส่วนที่  2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ตราสินค้า ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์  ประโยชน์หลัก รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง และ
ศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 2 ข้อ ดงันี ้
สมมติฐานที่1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดือน แตกต่างกนั มีพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดน
มาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่  2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ตราสินค้า ความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ประโยชน์หลัก รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง ศักยภาพเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ลกัษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยแสดงผลการวิเคราะห์เป็นจ านวนและค่าร้อยละ ดัง
ตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 126 31.50 
หญิง 274 68.50 
รวม 400 100.00 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่าหรือเทียบเทา่กบั 20 ปี 53 13.30 
21-30 ปี 108 27.00 
31-40 ปี 110 27.50 
41 ปีขึน้ไป 129 32.30 
รวม 400 100.00 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 139 34.80 
ปริญญาตรี  186 46.50 
สงูกวา่ปริญญาตรี 75 18.80 
รวม 400 100.00 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา 106 26.50 
พนกังานบริษัทเอกชน/ลกูจ้าง 264 66.00 
เจ้าของธุรกิจสว่นตวั 30 7.50 
รวม 400 100.00 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 10,000 บาท 109 27.30 
10,001 – 20,000 บาท 118 29.50 
20,001 – 30,000 บาท 91 22.80 
30,001 บาท ขึน้ไป 82 20.50 
รวม 400 100.00 
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จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 400 คน จ าแนกเป็นความถ่ี และคา่ร้อยละ พบวา่  

เพศ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.50 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 126 คน คดิเป็นร้อยละ 31.50 

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ  41 ปีขึน้ไป จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.30 รองลงมา มีอาย ุ31-40 ปี จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50  อาย ุ21-30 ปี จ านวน 
108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00และ อายุต ่ากว่าหรือเทียบเท่ากับ 20 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.30 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมา มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 139 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.80 และมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.80 
ตามล าดบั 

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง จ านวน 
264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 รองลงมามีอาชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา จ านวน 106 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.50 และอาชีพเจ้าของธุรกิจสว่นตวัจ านวน 30 คน คดิเป็นร้อยละ 7.50 ตามล าดบั 

รายได้ต่อเดือน ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้10,001-20,000 บาท 
จ านวน118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 รองลงมา มีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จ านวน 
109คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 รายได้ 20,001-30,000 บาท จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80 
และมีรายได้ 30,001 บาทขึน้ไป จ านวน 82 คน คดิเป็นร้อยละ 20.50 ตามล าดบั 
 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ประกอบด้วย ตราสินค้า ความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์หลกั รูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ และศกัยภาพเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ 
ท่ี มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณ ฑ์นมไทย -เดนมาร์คของผู้ บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยแสดงผลเป็นคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 3 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคดิเห็นตอ่ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ใน
ภาพรวม 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ �̅� S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

ด้านตราสินค้า 4.38 .47 ดีมาก 
ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 3.95 .66 ดี 
ด้านประโยชน์หลกั 3.30 .35 ปานกลาง 
ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ 4.16 .57 ดี 
ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 4.30 .45 ดีมาก 
ด้านศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 4.22 .47 ดีมาก 
รวม 4.06 .26 ดี 

 
จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นต่อ

ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ในการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คในภาพรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.06 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก 
คือ ด้านตราสินค้า โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ4.38 รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง  โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.30  ด้านศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.22 รองลงมาผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี คือ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ  4.16 ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.95 และผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ด้านประโยชน์หลักโดยมีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.30 ตามล าดบั  
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ตาราง 4 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคดิเห็นตอ่ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ด้าน
ตราสินค้า 

ด้านตราสินค้า �̅� S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ตราสินค้านมไทย-เดนมาร์คอยูคู่ส่งัคมไทยมานาน 4.48 .58 ดีมาก 
2. ตราสินค้านมไทย-เดนมาร์ค จดจ าง่าย 4.37 .54 ดีมาก 
3. ตราสินค้านมไทย-เดนมาร์คมีช่ือเสียงมาก 4.30 .62 ดีมาก 
รวม 4.38      .48 ดีมาก 

 
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นต่อ

ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ด้านตราสินค้า พบว่าผู้ตอบมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ใน
การซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านตราสินค้า ในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก คา่เฉล่ียเท่ากับ 
4.38  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก
ทุกข้อ โดย ตราสินค้านมไทย-เดนมาร์คอยู่คู่สงัคมไทยมานาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.48  และ
รองลงมาคือ ตราสินค้านมไทย-เดนมาร์ค จดจ าง่าย โดยค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 และตราสินค้านม
ไทย-เดนมาร์คมีช่ือเสียงมาก โดยคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.30 ตามล าดบั 

ตาราง 5 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคดิเห็นตอ่ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 

ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ �̅� S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. นมไทย-เดนมาร์คมีหลายรสชาติ 4.15 .76 ดี 
2. นมไทย-เดนมาร์คมีหลายขนาดให้เลือก 3.76 .73 ดี 
รวม 3.95 .66 ดี 

 
จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นต่อ

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับ
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ความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกข้อ คือ นมไทย-เดนมาร์คมีหลายรสชาติโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 
และนมไทย-เดนมาร์คมีหลายขนาดให้เลือกโดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.76 ตามล าดบั 

ตาราง 6 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคดิเห็นตอ่ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ประโยชน์หลกั 

ด้านประโยชน์หลัก �̅� S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. นมไทย-เดนมาร์คเสริมสร้างพฒันาการเด็ก 4.46 .57 ดีมาก 
2. นมไทย-เดนมาร์คด่ืมแล้วสขุภาพร่างกายแข็งแรง 4.39 .55 ดีมาก 
3. นมไทย-เดนมาร์คเสริมสร้างกระดกูและฟัน 4.39 .59 ดีมาก 
รวม 3.31 .38 ปานกลาง 

 
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นต่อ

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านประโยชน์หลกั พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัด้าน
ผลิตภัณฑ์ในการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านประโยชน์หลกัในภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.31 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ผู้ตอบมีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดีมากทุกข้อ คือ นมไทย-เดนมาร์คเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.46 
รองลงมาคือ นมไทย-เดนมาร์คเสริมสร้างกระดกูและฟันโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 และ นมไทย-
เดนมาร์คด่ืมแล้วสขุภาพร่างกายแข็งแรง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.39 ตามล าดบั 

ตาราง 7 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคดิเห็นตอ่ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ 

ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ �̅� S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. นมไทย-เดนมาร์คบรรจภุณัฑ์มีรูปทรงทนัสมยั 4,15 .75 ดี 
2. นมไทย-เดนมาร์คบรรจภุณัฑ์มีสนัสวยงาม 4.03 .75 ดี 
3. นมไทย-เดนมาร์คขนาดบรรจภุณัฑ์พกพาสะดวก 4.30 .59 ดีมาก 
รวม 4.16 .57 ดี 
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จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นตอ่
ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ในการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ในภาพรวม
อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ ตอบมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก คือ นมไทย-เดนมาร์คขนาดบรรจุภัณฑ์พกพาสะดวกโดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.30  รองลงมาผู้ตอบมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี คือ นมไทย-เดนมาร์คบรรจภุัณฑ์
มีรูปทรงทนัสมยัโดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.15 และนมไทย-เดนมาร์คบรรจภุณัฑ์มีสีสนัสวยงาม โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.03 ตามล าดบั 

ตาราง 8 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคดิเห็นตอ่ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 

ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง �̅� S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. นมไทย-เดนมาร์คมีสารอาหารครบถ้วนตอ่ร่างกาย 4.29 .57 ดีมาก 
2. นมไทย-เดนมาร์คเสริมสร้างภมูิต้านทานโรค 4.27 .57 ดีมาก 
3. นมไทย-เดนมาร์คชว่ยซอ่มแซมสว่นท่ีสกึหรอของ
ร่างกาย 

4.35 .54 ดีมาก 

รวม 4.30 .46 ดีมาก 

 
จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นต่อ

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นตอ่
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ในการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงัในภาพรวมดี
มาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.30  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัดีมากทุกข้อ นมไทย-เดนมาร์คช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของร่างกาย  โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35 รองลงมาได้แก่ นมไทย-เดนมาร์คมีสารอาหารครบถ้วนต่อร่างกายโดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.29  และนมไทย-เดนมาร์คเสริมสร้างภมูิต้านทานโรค โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.27 
ตามล าดบั 
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ตาราง 9 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคดิเห็นตอ่ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 

ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ �̅� S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. นมไทย-เดนมาร์คลดอาการท้องผกู 4.14 .76 ดี 
2. นมไทย-เดนมาร์คชว่ยให้รูปร่างดี 3.87 .68 ดี 
3. นมไทย-เดนมาร์คท าให้ผิวพรรณสดใส 4.37 .58 ดีมาก 
4. นมไทย-เดนมาร์คลดภาวะการณ์เกิดโรคกระดกูพรุน 4.53 .52 ดีมาก 
รวม 4.22 .47 ดีมาก 

 
จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นต่อ

ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ด้านศกัยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านศักยภาพเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์ในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.22 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
นมไทย-เดนมาร์คลดภาวะการเกิดโรคกระดกูพรุน อยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.53 
นมไทย-เดนมาร์คท าให้ผิวพรรณสดใส โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ4.37 รองลงมาได้แก่ นมไทย-เดน
มาร์คลดอาการท้องผูก อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14 และ นมไทยเดนมาร์คช่วยให้
รูปร่างดี โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.87 ตามล าดบั 

 
ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรงุเทพมหานคร 
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย -เดนมาร์คของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยแสดงผลเป็นค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน
และรอ้ยละ ดงัตารางดงัต่อไปนี้ 
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ตาราง 10 ตารางแสดงคา่ต ่าสดุ คา่สงูสดุ คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ี จ านวนเงิน และ
ปริมาณการซือ้ 

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑน์ม
ไทย-เดนมารค์ 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ 
 

  

S.D  

ความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) 1 12 4.10 2.36 

     

จ านวนเงนิในการซือ้ (บาท/ครัง้) 4 400 64.69 84.45 

     

ปรมิาณในการซือ้จ านวน (กล่อง/
ครัง้) 

1 36 5.36 7.43 

 
จากตาราง 10 ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมการซื้อ

ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ จ านวนเงนิ และ
ปรมิาณการซือ้ ผลการวเิคราะห ์พบว่า  

ดา้นความถี่ในการซื้อ (ครัง้/เดอืน) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมใน
ด้านความถี่ในการซื้อผลติภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค (ครัง้/เดือน) โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 มคี่า
เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.36 โดยมคีวามถีใ่นการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์น้อยทีสุ่ด 1 
ครัง้/เดอืน และซือ้มากทีสุ่ด 12 ครัง้/เดอืน 

ดา้นจ านวนเงนิในการซื้อ (บาท/ครัง้) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤตกิรรม
ในด้านจ านวนเงนิในการซื้อผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์โดยเฉลีย่เท่ากบั 64.69 มคี่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 84.45 โดยจ านวนเงนิในการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์น้อยทีสุ่ด 4 บาท/
ครัง้ และซือ้มากทีสุ่ด 400 บาท/ครัง้ 

ด้านปรมิาณในการซื้อจ านวน (กล่อง/ครัง้) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมในด้านปรมิาณในการซื้อผลติภณัฑ์นมไทย -เดนมารค์โดยเฉลี่ยเท่ากบั 5.36 มคี่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.43 โดยปรมิาณในการซื้อผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์น้อยที่สุด1 
กล่อง/ครัง้ และ ซือ้มากทีสุ่ด 36 กล่อง/ครัง้ 
  



  61 

ตาราง 11 แสดงคา่จ านวนและคา่ร้อยละของพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑน์มไทย-
เดนมารค์ 

จ านวน ร้อยละ 

ผูท้ีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย
เดนมารค์ 

  

ตนเอง 167 41.80 
บุคคลในครอบครวั 118 29.50 
เพื่อน 111 27.80 
บุคคลทีม่ชีื่อเสยีงเช่นดารา เซเลบ 4 1.00 
รวม 400 100.00 
ท่านซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ทีใ่ดเป็นประจ า 
เซเว่นอเีลฟเว่น 123 30.80 
แฟมลิีม่ารท์  92 23.00 
หา้งสรรพสนิคา้ 139 34.80 
ลอรส์นั 108 46 11.50 
รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 11 ผลการวเิคราะหจ์ านวนและค่ารอ้ยละของพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์ม

ไทย-เดนมารค์ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร ผลการวเิคราะหพ์บว่า 
ผู้ที่มอีทิธพิลต่อการซื้อผลติภณัฑ์นมไทย-เดนมารค์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ตดัสนิใจซื้อด้วยตนเอง จ านวน 167 คนคดิเป็นรอ้ยละ41.80 รองลงมาตดัสนิใจซื้อเพราะ
บุคคลในครอบครวั จ านวน 118 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.50 ตดัสนิใจซือ้เพราะเพื่อน จ านวน 111 
คดิเป็นรอ้ยละ 27.80 และตดัสนิใจซื้อเพราะบุคคลที่มชีื่อเสยีง เช่น ดารา เซเลบ จ านวน  4 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 1ตามล าดบั 

ท่านซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์จากทีใ่ดเป็นประจ า พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ซือ้จากหา้งสรรพสนิคา้ จ านวน 139 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.80 และรองลงมาซือ้จาก เซเว่น
อเีลฟเว่น จ านวน 123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.80 ซื้อจากแฟมลิี่มารท์ จ านวน 92 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 23.00 และ ซือ้จาก ลอรส์นั 108 จ านวน 46  คน คคิเป็นรอ้ยละ 11.50 ตามล าดบั 
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ส่วนที่  3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ข้อ
ดงันี ้ 

สมมติฐานที่  1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย -เดน
มาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่  1.1 ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกันมีการพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์
นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันสามารถเขียนเป็นสมมติฐาน
ทางสถิตไิด้ดงันี ้

H0: ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย -เดนมาร์คของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผู้ บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานจะใช้ค่าสถิติ (Independent sample 
t-test)โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระจากันท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยจะยอมรับ
สมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือคา่  Sig มีคา่น้อยกวา่ 0.05 

การตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้  Levene’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

 

ตาราง 12 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดน
มาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศโดยใช้ Levene’s Test 

พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดน
มาร์คของผู้บริโภค 

Levene’s test for Equality of Variances  
F Sig. 

ความถ่ีในการซือ้(ครัง้/เดือน) 
จ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) 
ปริมาณในการซือ้จ านวน (กลอ่ง/ครัง้) 

1.774 
0.008 
0.935 

1.840 
0.930 
0.334 
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จากตาราง 12 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นม
ไทย-เดนมาร์คโดยใช้ Levene’s Test พบว่ามีค่า Sig.เป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านความถ่ีในการซือ้ 
(ครัง้/เดือน)เท่ากบั 1.840 ด้านจ านวนเงินในการซือ้(บาท/ครัง้) เท่ากับ 0.930 และด้านปริมาณใน
การซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) เท่ากับ0.334 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฎิสธสมมติฐานรอง (H1)หมายความว่า ความแปรปรวนในกลุ่มนีไ้ม่แตกต่างกันจึงใช้การ
ทดสอบคา่ t กรณีคา่ความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนัดงัตาราง 13 

ตาราง 13 แสดงการเปรียบเทียบพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามเพศ 

พฤตกิรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดน
มาร์ค 

เพศ t-test for Equality of Means 

�̅� S.D. t Df Sig. 

ความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/
เดือน) 
จ านวนเงินท่ีในการซือ้ (บาท/
ครัง้) 
ปริมาณในการซือ้จ านวน
(กลอ่ง/ครัง้) 

ชาย 4.300 2.454 1.188 398 .235 
หญิง 
ชาย 
หญิง 
ชาย 
หญิง 

4.000 
66.260 
63.960 
5.250 
5.410 

 

2.313 
84.256 
84,678 
6.741 
7.731 

 
0.253 

 
-0.193 

 
398 

 
398 

 
 

 
.800 

 
.840 

 
จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมของผู้บริโภค จ าแนกตาม

เพศ 
พฤติกรรมการซือ้ด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.235 

ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่าผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภค ด้าน
ความถ่ีในการซือ้(ครัง้/เดอืน)ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  

พฤติกรรมการซือ้ด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) พบวา่มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.800 
ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
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ว่าผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภค ด้าน
จ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้)ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  

พฤติกรรมการซือ้ด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้)พบว่ามีคา่ Sig. เท่ากับ 
0.840ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง  (H1) 
หมายความว่าผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย -เดนมาร์คของ
ผู้บริโภค ด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กลอ่ง/ครัง้)ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  

 
สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีการพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์

นมไทย-เดนมาร์คแตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้
H0: ผู้ บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย -เดนมาร์คของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: ผู้บริโภคท่ีมีอายุมีแตกตา่งมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์  ผู้ วิจัยใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนโดยใช้ Levene’s test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% หากคา่ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
ไม่แตกต่างกัน ให้ทดสอบความแตกต่างด้วย สถิติ One Way Anovaและหากค่าความแปรปรวน
ของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั ให้ทดสอบความแตกตา่งด้วย สถิติ Brown-Forsythe  ซึง่ถ้าสมมติฐาน
ข้อใดปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ี
แตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกัน
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตอ่ไปนี ้

 
H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง(H1) ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05  
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ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดน
มาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายโุดยใช้ Levene’s Test 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดน
มาร์ค 
 

Levenne’s 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) 
จ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) 
ปริมาณในการซือ้จ านวน(กล่อง/ครัง้)  

4.742 
6.612 
9.179 

3 
3 
3 

396 
396 
396 

0.003* 
0.000* 
0.000* 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 14 ผลการทดสอบความแปรปรวน โดยใช้ Levene’s Test ในการทดสอบ

พบวา่ 
ด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 

นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนแตกตา่งกนั จงึใช้ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิาน ดงัตารางท่ี 15 

ด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าค่าความ
แปรปรวนแตกตา่งกนั จงึใช้ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิาน ดงัตารางท่ี 15 

ด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าค่า
ความแปรปรวนแตกตา่งกนั จงึใช้ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิาน ดงัตารางท่ี 15 
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ตาราง 15 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดน
มาร์ค จ าแนกตามอายโุดยใช้ Brown Forsythe  

พฤตกิรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดน
มาร์ค 

 Brown 
Forsythe 

Statistic df1 df2 Sig. 
 

     

ความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/
เดือน) 
จ านวนเงินในการซือ้(บาท/
ครัง้) 
ปริมาณในการซือ้จ านวน
(กลอ่ง/ครัง้) 

  4.053 3 238.964 .080 
  5.000 

 
5.792 

3 
 

3 

375.338 
 

379.464 
 

.002* 
 

.001* 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 15 ผลการทดสอบพบวา่  

ด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) มีค่า Sig.เท่ากับ 0.080 ซึ่งมากกว่า 0.05  นัน่คือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้ บริโภคท่ีมีอายุ
แตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) 
ไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) มีค่า Sig.เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05  นั่น
คือยอมรับสมมติฐานฐานรอง (H1)  หลกั (H0) และยอมปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในด้านจ านวนเงินใน
การซือ้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันัน้จึงท าการทดสอบ
ความแตกตา่งรายคูต่อ่โดยใช้ Dunnett’s T3 ซึง่ได้ผลลพัธดงัตาราง 16 

ด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) มีคา่ Sig.เท่ากบั 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05  
นั่น คือยอม รับสมมติฐานฐานรอง  (H1)  หลัก  (H0) และยอมปฎิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) 
หมายความวา่ ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คในด้าน
ปริมาณในการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันัน้
จงึท าการทดสอบความแตกตา่งรายคูต่อ่โดยใช้ Dunnett’s T3 ซึง่ได้ผลลพัธดงัตาราง 17 
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ตาราง 16 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดน
มาร์ค ด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) จ าแนกตามกลุม่อาย ุเป็นรายคูด้่วย Dunnett s T3 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-
เดนมาร์ค 

 
 

ต ่ากว่า
หรือ

เทียบเทา่
กบั 20 ปี 

21-30ปี 31-40ปี 41 ปีขึน้
ไป 

 �̅� 31.04 60.92 67.39 79.36 
ต ่ากว่าหรือเทียบเทา่กบั 20 ปี 
 
21-30 ปี 
 
31-40 ปี 

31.04 
 

60.92 
 

67.39 

- 
 
 

-28.879 
(0.033)* 

- 

-36.353 
(0.009)* 
-6.474 
(0.567) 

- 
 

-48.319 
(0.000)* 
18.440 
(0.910) 
-11.966 
(0.270) 

41 ปีขึน้ไป 79.36    - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 16 ผลการทดสอบพบวา่ 

ผู้บริโภคท่ีมีอายตุ ่ากวา่หรือเทียบเท่ากบั 20 ปี กบัผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ21-30 ปี มีคา่ Sig 
เท่ากบั 0.033 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุต ่ากว่าหรือเทียบเท่ากบั 20 ปี กับ
ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 21-30 ปี มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คด้านจ านวนเงินในการ
ซือ้(บาท/ครัง้) แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอายตุ ่ากว่าหรือ
เทียบเท่ากบั 20 ปีมีพฤติกรรมการซือ้ ด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) น้อยกว่า ผู้บริโภคท่ีมี
อาย ุ21-30 ปี โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 28.879 

ผู้บริโภคท่ีมีอายุต ่ากว่าหรือเทียบเท่ากับ 20 ปี กับ ผู้ บริโภคท่ีมีอายุ 31-40 ปี มีค่า 
Sig เท่ากับ 0.009 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคมีอายุต ่ากว่าหรือเทียบเท่ากับ 20 ปี 
กับผู้บริโภคท่ีมีอายุ 31-40ปี มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านจ านวนเงินใน
การซือ้(บาท/ครัง้)แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอายตุ ่ากว่า
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หรือเทียบเท่ากบั 20 ปีพฤตกิรรมการซือ้ ด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้)น้อยกวา่ ผู้บริโภคท่ีมี
อาย ุ31-40 ปี โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 36.353 

ผู้บริโภคท่ีมีอายตุ ่ากว่าหรือเทียบเท่ากบั 20 ปี กบั ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ41 ปี ขึน้ไป มีคา่ 
Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคมีอายุต ่ากว่าหรือเทียบเท่ากับ 20 ปี 
กบัผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป มีพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านจ านวนเงินใน
การซือ้(บาท/ครัง้) แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอายตุ ่ากว่า
หรือเทียบเท่ากบั 20 ปีพฤตกิรรมการซือ้ ด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้)น้อยกวา่ ผู้บริโภคท่ีมี
อาย ุ41 ปี ขึน้ไป โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 48.319 
 

ส าหรับรายคูอ่ื่นไมพ่บความแตกตา่ง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 17 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดน
มาร์คด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กลอ่ง/ครัง้) จ าแนกตามกลุม่อาย ุเป็นรายคู่ด้วย Dunnett s 
T3 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นม
ไทย-เดนมาร์ค 

 
 

ต ่ากว่า
หรือ

เทียบเทา่
กบั 20 ปี 

21-30
ปี 

31-40ปี 41 ปีขึน้
ไป 

 �̅� 2.60 4.41 6.03 6.72 
ต ่ากว่าหรือเทียบเทา่กบั 20 ปี 
 

2,60 - -1.804 
(0.142) 

-3.423 
(0.005)* 

-4.117 
(0.001)* 

21-30 ปี 
 
31-40 ปี 
 
41 ปีขึน้ไป 

4,41 
 

6.03 
 

6.72 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

-1.620 
(0.103) 

- 
 
 

-2.314 
(0.016) 
-.694 

(0.466) 
- 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 17 ผลการทดสอบพบวา่ 
ผู้บริโภคท่ีมีอายุต ่ากว่าหรือเทียบเท่ากับ 20 ปี กับผู้บริโภคอายุ 31-40 ปี มีค่า Sig 

เท่ากบั 0.005ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุต ่ากว่าหรือเทียบเท่ากับ 20 ปี กับ
ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 31-40 ปี มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านปริมาณในการซือ้
จ านวน(กล่อง/ครัง้)แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอายตุ ่ากว่า
หรือเทียบเท่ากับ 20 ปีพฤติกรรมการซือ้ ด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) น้อยกว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ31-40 ปี โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.423 

ผู้บริโภคท่ีมีอายตุ ่ากว่าหรือเทียบเท่ากบั 20 ปี กบั ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ41 ปี ขึน้ไป มีคา่ 
Sig เท่ากับ 0.001ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคมีอายุต ่ากว่าหรือเทียบเท่ากับ 20 ปี 
กบัผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป มีพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คด้านปริมาณในการ
ซือ้จ านวน (กลอ่ง/ครัง้)แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอายตุ ่า
กว่าหรือเทียบเท่ากบั 20 ปีพฤติกรรมการซือ้ ด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) น้อยกว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ41 ปี ขึน้ไป โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.117 
 

ส าหรับรายคูอ่ื่นไมพ่บความแตกตา่ง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  
 
สมมติฐานที่  1.3 ผู้ บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้

ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยเขียนเป็น
สมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้

H0: ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 

 
สถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์  ผู้ วิจัยใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความ

แปรปรวนโดยใช้ Levene’s test ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95%   หากค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มไม่แตกต่างกัน ให้ทดสอบความแตกต่างด้วย สถิติ  One Way Anovaและหากค่าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกตา่งกัน ให้ทดสอบความแตกตา่งด้วย สถิติ Brown-Forsythe  ซึ่งถ้า
สมมติฐานข้อใดปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียอย่าง
น้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกตา่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ 
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Fisher’s Least Significant Difference (LSD)  หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ี
แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตอ่ไปนี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

ตาราง 18 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดน
มาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษาโดยใช้ Levene’s Test 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดน
มาร์ค 
 

Levenne’s 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) 
จ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) 
ปริมาณในการซือ้จ านวน (กลอ่ง/ครัง้)  

0.591 
6.202 
2.738 

2 
2 
2 

397 
397 
397 

0.544 
 0.002* 
0.066 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 18 ผลการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละช่วงอายุ  โดยใช้Levene’s test

ในการทดสอบ พบวา่ 
ความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.544 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่าค่าความแปรปรวน
เทา่กนั จงึใช้ One way Anova ในการทดสอบสมมตฐิานดงัตารางท่ี 19 

ด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่น
คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่าคา่ความแปรปรวน
ไมเ่ทา่กนั จงึใช้ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิานดงัตารางท่ี 20 

ปริมาณในการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.066 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่
คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฎิสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่าค่าความแปรปรวน
เทา่กนั จงึใช้ One way Anova ในการทดสอบสมมตฐิานดงัตารางท่ี 21 
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ตาราง 19 แสดงการเปรียบเทียบพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คด้านความถ่ีในการ
ซือ้(ครัง้/เดือน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามระดบัการศกึษาโดยใช้ One way 
Anova 

พฤตกิรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์ แหล่งความ Df SS MS F Sig. 

นมไทย-เดนมาร์ค แปรปรวน           
ความถ่ีในการซือ้(ครัง้/
เดือน) ระหวา่งกลุม่     2 42.799 21.399 3.901 0.210 

 
ภายในกลุม่ 397.000 2177.591 5.485   

  รวม 399.000 2220.390       

 
จากตาราง 19 ผลการทดสอบพบวา่ 

พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) มี
ค่า Sig.เท่ากับ 0.210 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1)  หมายความวา่ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์
นมไทย-เดนมาร์ค ด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 

ตาราง 20 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดน
มาร์คด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) จ าแนกตามระดบัการศกึษาโดยใช้ Brown Forsythe  

พฤตกิรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์   Brown Statistic df1 df2 Sig. 

นมไทย-เดนมาร์ค   forsythe         

จ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้)  1.539 2 385.033 0.216 
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จากตาราง 20 ผลการทดสอบพบวา่ 
ด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) มีค่า Sig.เท่ากับ 0.216 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่น

คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่าผู้บริโภคท่ีมีระดบั
การศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คด้านจ านวนเงินในการซือ้ 
(บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ 
 

ตาราง 21 แสดงการเปรียบเทียบพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คด้านปริมาณในการ
ซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามระดบัการศกึษาโดยใช้ 
One way Anova 

พฤตกิรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์ แหล่งความ Df SS MS F Sig. 

นมไทย-เดนมาร์ค แปรปรวน           
ปริมาณในการซือ้จ านวน
(กลอ่ง/ครัง้) ระหวา่งกลุม่     2 42.799 21.399 3.901 0.210 

 
ภายในกลุม่ 397.000 2177.591 5.485   

  รวม 399.000 2220.390       

 
จากตาราง 21 ผลการทดสอบพบวา่ 

ด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กล่องครัง้) มีค่า Sig.เท่ากบั 0.210 ซึ่งมากกว่า 0.05  
นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และยอมปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ผู้บริโภคท่ีมี
ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คด้านปริมาณในการซือ้
จ านวน (กล่องครัง้) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมติฐานที่  1.4 ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรรมการซือ้การซือ้

ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 
โดยเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้
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H0: ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรรมการซือ้การซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดน
มาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรรมการซือ้การซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดน
มาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์  ผู้ วิจัยใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนโดยใช้Levene’s test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%   หากคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่ม
ไม่แตกตา่งกนั ให้ทดสอบความแตกตา่งด้วย สถิติ  One Way Anova และหากคา่ความแปรปรวน
ของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั ให้ทดสอบความแตกตา่งด้วย สถิติ Brown-Forsythe  ซึง่ถ้าสมมติฐาน
ข้อใดปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ี
แตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกัน
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตอ่ไปนี ้

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ ม โดยใช้ Levene’s test ซึ่ ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดน
มาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกของแตล่ะกลุม่อาชีพโดยใช้ Levene’s Test 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดน
มาร์ค 
 

Levenne’s 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) 
จ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) 
ปริมาณในการซือ้จ านวน (กลอ่ง/ครัง้)  

0.312 
6.193 
26.147 

2 
2 
2 

397 
397 
397 

0.732 
 0.002* 
 0.000* 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 22 ผลการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอาชีพ โดยใช้ Levene’s 
testในการทดสอบ พบวา่ 

ด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.732 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าค่าความแปรปรวน
เทา่กนั จงึใช้ One way Anova ในการทดสอบสมมตฐิานดงัตารางท่ี 23 

ด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้)มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่น
คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และปฎิสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่าคา่ความแปรปรวน
ไมเ่ทา่กนั จงึใช้Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิานดงัตารางท่ี 24 

ด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กลอ่ง/ครัง้) มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05
นั่นคือปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่าค่าความ
แปรปรวนไมเ่ทา่กนั จงึใช้Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิานดงัตารางท่ี 25 

ตาราง 23 แสดงการเปรียบเทียบพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คด้านความถ่ีในการ
ซือ้(ครัง้/เดือน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตาม กลุม่อาชีพโดยใช้ One way 
anova 

พฤตกิรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์ แหล่งความ Df SS MS F Sig. 

นมไทย-เดนมาร์ค แปรปรวน           

ความถ่ีในการซือ้ครัง้/เดือน ระหวา่งกลุม่     2 36.182 18.091 3.298 0.038* 

 
ภายในกลุม่ 397 2184.208 5.502   

  รวม 399 2220.390       

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 23 ผลการทดสอบพบวา่ 

พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) มี
คา่ Sig.เท่ากบั 0.038 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) หมายความว่าผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดน
มาร์ค ด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ดงันัน้จึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้สถิติ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) ซึง่ได้ผลลพัธ์ดงัตาราง 24 

ตาราง 24 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดน
มาร์คด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน)จ าแนกตามกลุม่อาชีพ เป็นรายคูด้่วย Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) 

อาชีพ 
 

 
 

นกัเรียน/
นิสิต/

นกัศกึษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน/
ลูกจ้าง 

เจ้าของธุรกิจ
ส่วนตัว 

�̅� 4.59 3.92 3.83 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 4.59 - 0.670 

(0.013)* 
0.761  

(0.117) 

พนักงานบริษัทเอกชน/
ลูกจ้าง 
 

3.92  - -.091 
(0.841) 

เจ้าของธุรกิจส่วนตัว 3.83   - 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 24 ผลการทดสอบพบวา่ 

ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษากับอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง มี
คา่ Sig เท่ากับ 0.013 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา 
กับผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง  มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดน
มาร์คด้านด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยผู้บริโภคท่ีมีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีพฤติกรรมการซือ้ ด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/
เดือน) มากกว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ 
0.670 

ส าหรับรายคูอ่ื่นไมพ่บความแตกตา่ง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 25 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดน
มาร์คด้านจ านวนเงินในซือ้ (บาท/ครัง้) จ าแนกตามกลุม่อาชีพโดยใช้ Brown Forsythe  

พฤตกิรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์   Brown Statistic df1 df2 Sig. 

นมไทย-เดนมาร์ค   Forsythe         

จ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้)  4.826 2 70.745 0.011* 
ปริมาณในการซือ้จ านวน (กลอ่ง/ครัง้)  8.610 2 47.562 0.001* 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 25 ผลการทดสอบพบวา่  
ด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) มีค่า Sig.เท่ากับ 0.011 ซึ่งน้อยกว่า 0.05  นัน่คือ

ยอมรับสมมติฐานฐานรอง (H1) และยอมปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  หมายความว่าผู้บริโภคท่ีมี
อาชีพแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/
ครัง้) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันัน้จึงท าการทดสอบความแตกต่าง
รายคูต่อ่โดยใช้ Dunnett s T3 ซึง่ได้ผลลพัธ์ดงัตาราง 26 
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ตาราง 26 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดน
มาร์คด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) จ าแนกตามกลุม่อาชีพ เป็นรายคูด้่วย Dunnett s T3 

อาชีพ 
 

 
 

นกัเรียน/
นิสิต/

นกัศกึษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน/
ลูกจ้าง 

เจ้าของธุรกิจ
ส่วนตัว 

�̅� 42.52 70.97 87.67 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 42.52 - -28.455 

(0.003)* 
-45.148  
(0.009)* 

พนักงานบริษัทเอกชน/
ลูกจ้าง 
 

70.97  - -16.693 
(0.300) 

เจ้าของธุรกิจส่วนตัว 87.67   - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นม

ไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) จ าแนก
ตามกลุม่อาชีพ เป็นรายคูด้่วย Dunnett s T3 พบวา่ 

ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษากับอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง มี
คา่ Sig 0.003 เท่ากบั ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา 
กบัผู้บริโภคท่ีมีพนกังานบริษัทเอกชน/ลกูจ้าง มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คด้าน
จ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้)แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ี
มีอาชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา มีพฤติกรรมการซิอ้ ด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) น้อยกว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน/ลกูจ้าง โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 28.455 

ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษากับอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตวั มีค่า Sig 
0.009 เท่ากับ ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพนักเรียน /นิสิต/นักศึกษา กับ
ผู้บริโภคท่ีมีเจ้าของธุรกิจส่วนตวัมีพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คด้านจ านวนเงินใน
การซือ้ (บาท/ครัง้)แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพ
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นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีพฤติกรรมการซือ้  ด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) น้อยกว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพเจ้าของธุรกิจสว่นตวัโดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 45.148 

ตาราง 27 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดน
มาร์คด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กลอ่ง/ครัง้) จ าแนกตามกลุม่อาชีพ เป็นรายคูด้่วย Dunnett s 
T3 

อาชีพ 
 

 
 

นกัเรียน/
นิสิต/

นกัศกึษา  

พนักงาน
บริษัทเอกชน/
ลูกจ้าง 

เจ้าของธุรกิจ
ส่วนตัว 

�̅� 2.62 6.10 8.50 
นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา 2.62 - -3.480 

(0.000)* 
-5.877 

(0.000)* 

พนกังานบริษัทเอกชน/ลกูจ้าง 
 

6.10 
 

- -2.398 
(0.086) 

เจ้าของธุรกิจสว่นตวั 8.50 
  

- 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 27 ผลการทดสอบ พบวา่ 

ผู้ บ ริโภค ท่ี มีอาชีพนัก เรียน /นิสิต /นักศึกษากับผู้ บ ริโภค ท่ี มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน/ลูกจ้าง มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา กับผู้ บริโภคท่ีมีพนักงานบริษัทเอกชน /ลูกจ้าง มีพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา มีพฤติกรรมการซือ้ 
ด้านปริมาณ ในการซือ้จ านวน (กล่อง /ครัง้) น้อยกว่า ผู้ บ ริโภคท่ีมีอาชีพอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน/ลกูจ้าง โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.480 

ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษากบัผู้บริโภคท่ีมีอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตวั
พนัก มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ นักเรียน/นิสิต/

นักศึกษา กับผู้บริโภคท่ีมีอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตวั มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดน



  79 

มาร์ค ด้านปริมาณในการซือ้จ านวน(กล่อง/ครัง้) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีพฤติกรรมการซือ้ ด้านปริมาณในการซือ้
จ านวน (กล่อง/ครัง้) น้อยกว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน/ลกูจ้าง โดยมีผลตา่ง
คา่เฉล่ียเทา่กบั 5.877 

ส าหรับรายคูอ่ื่นไมพ่บความแตกตา่ง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
สมมติฐานที่  1.5 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรรมการซือ้การ

ซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 
โดยเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้
 

H0: ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรรมการซือ้การซือ้ผลิตภัณฑ์นม
ไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรรมการซือ้การซือ้ผลิตภัณฑ์นม
ไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 

 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์  ผู้ วิจัยใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความ

แปรปรวนโดยใช้ Levene’s test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% หากคา่ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
ไม่แตกต่างกัน ให้ทดสอบความแตกต่างด้วย สถิติ One Way Anovaและหากค่าความแปรปรวน
ของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั ให้ทดสอบความแตกตา่งด้วย สถิติ Brown-Forsythe  ซึง่ถ้าสมมติฐาน
ข้อใดปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ี
แตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกัน
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตอ่ไปนี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
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ตาราง 28 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดน
มาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกของแตล่ะกลุม่รายได้ตอ่เดือน โดยใช้ Levene’s 
Test 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดน
มาร์ค 
 

Levenne’s 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความถ่ีในการซือ้(ครัง้/เดือน) 
จ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) 
ปริมาณในการซือ้จ านวน (กลอ่ง/ครัง้) 

 

3.021 
2.698 
7.106 

2 
2 
2 

396 
396 
396 

0.030* 
0.046* 
0.000* 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 28 ผลการทดสอบ พบวา่ 

ด้านความถ่ีในการซือ้ครัง้/เดือน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.030 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฎิสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าคา่ความแปรปรวนของ
แตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั จงึใช้ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิาน ดงัตารางท่ี 29  

ด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.046 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่น
คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าคา่ความแปรปรวน
ไมเ่ทา่กนั จงึใช้ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิาน ดงัตารางท่ี 29 

ด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กลอ่ง/ครัง้) มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1) หมายความว่าค่าความ
แปรปรวนของไมเ่ทา่กนั จงึใช้ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิาน ดงัตารางท่ี 29 
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ตาราง 29 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดน
มาร์ค จ าแนกตามรายได้ตอ่เดือนโดยใช้ Brown Forsythe  

พฤตกิรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดน
มาร์ค 

 Brown 
Forsythe 

Statistic df1 df2 Sig. 
 

     

ความถ่ีในการซือ้(ครัง้/เดือน) 
 
จ านวนเงินท่ีซือ้(บาท/ครัง้) 
 
ปริมาณในการซือ้จ านวน
(กลอ่ง/ครัง้) 

  1.429 3 364.497 0.234 
   

1.095 
 

3.275 

 
3 
 

3 

 
366.156 

 
360.109 
 

 
0.351 

 
0.021* 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 29 ผลการทดสอบพบวา่  

ด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) มีค่า Sig.เท่ากับ 0.234 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ
ยอมรับสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ผู้บริโภคท่ีมีรายได้
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) มีค่า Sig.เท่ากับ 0.351 ซึ่งมากกว่า 0.05  นั่น
คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา่ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย -เดนมาร์คไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) มีคา่ Sig.เท่ากบั 0.021 ซึ่งน้อยกว่า 0.05  
นัน่คือยอมรับสมมตฐิานฐานรอง (H1) และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ผู้บริโภคท่ีมี
รายได้ต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คในด้านปริมาณในการ
ซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้)แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันัน้จงึท าการทดสอบ
ความแตกตา่งรายคูต่อ่โดยใช้ Dunnett’s T3 ซึง่ได้ผลลพัธ์ดงัตาราง 30 
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ตาราง 30 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของผู้บริโภคระหว่างพฤตกิรรมการซือ้
ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กลอ่ง/ครัง้)จ าแนกตามรายได้ตอ่เดือน 
เป็นรายคูโ่ดยใช้Dunnett’s T3 

รายได้ต่อเดือน 
 

 
 

 ต ่ากว่า
หรือ
เท่ากับ
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

20,001-
30,001 
บาท 

30,001 
บาทขึน้
ไป  

�̅�  3.78 6.66 6.00 4.88 
ต ่ากว่า หรือเทา่กบั 
10,000 บาท 

3.78  - 
 

-2.881 
  
(0.003)* 

-2.220 
(0.034)* 

-1.098 
(0.308) 

10,001-20,000 บาท 6.66  
 

     - 
 

.661 
(0.520) 

1.783 
(0.930) 

20,001-30,000 บาท 6.00  
  

- 
 

1.122 
(3.180) 

30,001 บาทขึน้ไป 4.88  
   

- 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างของผู้บริโภคระหว่างพฤติกรรม

การซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านปริมาณในการซือ้จ านวน(กล่อง/ครัง้)จ าแนกตามรายได้
ตอ่เดือน เป็นรายคู ่โดยใช้ Dunnett’s T3 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 10,000 บาท กบัผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 10,001-
20,000บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต ่ากว่า
หรือเทียบเท่ากบั 10,000 บาท กบัผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 10,001บาท - 20,000 บาท มีพฤติกรรมการ
ซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต ่ากว่าหรือเทียบเท่ากับ 10,000 บาท มี
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พฤติกรรมการซือ้ ด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้)  น้อยกว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 10,001 
- 20,000บาทโดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.881 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 10,000 บาทผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 20,001-
30,000บาท มีค่า Sig  เท่ากับ 0.034 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต ่ากว่า
หรือเทียบเทา่กบั 10,000 บาท มีพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านปริมาณในการ
ซือ้จ านวน (กลอ่ง/ครัง้) แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได้
ต ่ากว่าหรือเทียบเท่ากับ 10,000 บาท มีพฤติกรรมการซือ้ ด้านปริมาณในการซือ้จ านวน(กล่อง/
ครัง้)  น้อยกวา่ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 20,00 - 30,001บาทโดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.220 

ส าหรับรายคูอ่ื่นไมพ่บความแตกตา่ง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
สมมติฐานที่  2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านตราสินค้า ด้านความหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลกั ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั ด้านศกัยภาพ
เก่ียวกบัผลิตภัณฑ์มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมตฐิานที่ 2.1 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ด้านตราสินค้า ด้านความหลากหลาย
ผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลกั ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั ด้านศกัยภาพ
เก่ียวกบัผลิตภัณฑ์มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครด้านความถ่ีในการซือ้(ครัง้/เดือน) 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้
 

H0: ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านตราสินค้า ด้านความหลากหลายผลิตภัณฑ์ ด้าน
ประโยชน์หลัก ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง ด้านศักยภาพเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) 

H1 ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านตราสินค้า ด้านความหลากหลายผลิตภัณฑ์ ด้าน
ประโยชน์หลัก ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง ด้านศักยภาพเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) 
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ส าหรับสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ ผู้ วิจัยใช้ สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficien) ใช้หาความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวท่ี
เป็นอิสระต่อกันท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95 % โดยจะยอมปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานฐานรอง (H1)  ก็ตอ่เม่ือคา่ Sig.(2 tailed) มีคา่น้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 31 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ กบั พฤตกิรรมการซือ้
ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้ในเขตกรุงเทพมหานครด้านความถ่ีในการซือ้(ครัง้/เดือน) 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซือ้(ครัง้/เดือน) 

R Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

 
    

ด้านตราสินค้า .071 .158 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 
ด้านความหลากหลากของผลิตภณัฑ์
ด้านประโยชน์หลกั 

.079 

.003 
.117 
.956 

ไมมี่ความสมัพนัธ์ 
ไมมี่ความสมัพนัธ์ 

- 
- 

ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ 
ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 
ด้านศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 

.157 

.141 

.065 

.002* 

.005* 
.197 

ระดบัต ่ามาก 
ระดบัต ่ามาก 

ไมมี่ความสมัพนัธ์ 

เดียวกนั 
เดียวกนั 

- 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 31 แสดงการวิ เคราะห์ความสัมพัน ธ์ระหว่างปัจจัยด้านผลิตภัณ ฑ์ 

ประกอบด้วย ด้านตราสินค้า  ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก ด้าน
รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง และด้านศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ กับ
พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีใน
การซือ้ (ครัง้/เดือน)พบวา่ 

ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
การซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซือ้ 
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(ครัง้/เดือน) โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05  

ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ มีค่าSig. เท่ากับ .002ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง มีค่า 
Sig. เทา่กบั .005โดยมีความสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เทา่กบั .157.141 ตามล าดบั 

หมายความวา่ถ้าผู้ประกอบการ ให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ในด้าน
รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั เพิ่มมากขึน้ ก็จะท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) เพิ่มมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ส าหรับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านตราสินค้า ด้านความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก  และด้านศกัยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีค่า Sig  เท่ากับ.158 
.117 .956.197 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านตราสินค้า  ด้านความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก  และด้านศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ไม่มี
ความสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการซื อ้ผลิ ตภัณ ฑ์นมไทย -เดนมาร์คของผู้ บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้ /เดือน) อย่างมีนัยส าคัญ ท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมตฐิานที่ 2.2 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ด้านตราสินค้า ด้านความหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลกั ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั ด้านศกัยภาพ
เก่ียวกบัผลิตภัณฑ์มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้
 

H0: ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านตราสินค้า ด้านความหลากหลายผลิตภัณฑ์ ด้าน
ประโยชน์หลัก ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง ด้านศักยภาพเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) 

H1 ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านตราสินค้า ด้านความหลากหลายผลิตภัณฑ์ ด้าน
ประโยชน์หลัก ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง ด้านศักยภาพเก่ียวกับ
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ผลิตภัณฑ์มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) 

 
ส าหรับสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ ผู้ วิจัยใช้ สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใช้หาความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวท่ี
เป็นอิสระต่อกันท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95 % โดยจะยอมปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า Sig.(2 tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 32 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ กบั พฤตกิรรมการซือ้
ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้ในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงินในการซือ้(บาท/ครัง้) 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนเงนิในการซือ้(บาท/

ครัง้) 
R Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ทศิทาง 

 
    

ด้านตราสินค้า .058 .244 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 
ด้านความหลากหลากของผลิตภณัฑ์
ด้านประโยชน์หลกั 

.108 

.109 
.031* 
.0.30* 

ระดบัต ่ามาก 
ระดบัต ่ามาก 

เดียวกนั 
เดียวกนั 

ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ 
ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 
ด้านศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 

.035 

.550 

.052 

.484 

.269 

.303 

ไมมี่ความสมัพนัธ์ 
ไมมี่ความสมัพนัธ์ 
ไมมี่ความสมัพนัธ์ 

- 
- 
- 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 32 แสดงการวิ เคราะห์ความสัมพัน ธ์ระหว่างปัจจัยด้านผลิตภัณ ฑ์ 

ประกอบด้วย ด้านตราสินค้า ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก ด้าน
รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง และด้านศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ กับ



  87 

พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวน
เงินในการซือ้ (บาท/ครัง้)พบวา่ 

ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก มีความสัมพันธ์ กับ
พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนเงิน
ในการซือ้ (บาท/ครัง้) โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  

 ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีค่าSig. เท่ากับ .031ด้านประโยชน์หลกั  มี
คา่ Sig. เทา่กบั .030โดยมีความสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เทา่กบั .108,.109 ตามล าดบั 

หมายความว่าถ้าผู้ ประกอบการ ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในด้าน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลกั เพิ่มมากขึน้ ก็จะท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรม
การซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท /ครัง้) เพิ่มมากขึน้ ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ส าหรับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านตราสินค้า  ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวงั และด้านศกัยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีค่า Sig เท่ากับ.244 .484 .269 
.303 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านตราสินค้า  ด้านรูปลักษณ์
ผลิตภณัฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวงั และด้านศกัยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสมัพนัธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนเงิน
ในการซือ้ (บาท/ครัง้) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมตฐิานที่ 2.3 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ด้านตราสินค้า ด้านความหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลกั ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั ด้านศกัยภาพ
เก่ียวกบัผลิตภัณฑ์มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กลอ่ง/ครัง้) 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้
 

H0: ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านตราสินค้า ด้านความหลากหลายผลิตภัณฑ์ ด้าน
ประโยชน์หลัก ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง ด้านศักยภาพเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้านปริมาณการซือ้จ านวน (กลอ่ง/ครัง้) 
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H1 ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านตราสินค้า ด้านความหลากหลายผลิตภัณฑ์ ด้าน
ประโยชน์หลัก ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง ด้านศักยภาพเก่ียวกั บ
ผลิตภัณฑ์มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้านปริมาณการซือ้จ านวน (กลอ่ง/ครัง้) 

 
ส าหรับสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ ผู้ วิจัยใช้ สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใช้หาความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวท่ี
เป็นอิสระต่อกันท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95 % โดยจะยอมปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานฐานรอง (H1)  ก็ตอ่เม่ือคา่ Sig.(2 tailed) มีคา่น้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 33 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ กบั พฤตกิรรมการซือ้
ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้ในเขตกรุงเทพมหานครด้านปริมาณในการซือ้จ านวน(กลอ่ง/
ครัง้) 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านปริมาณในการซือ้จ านวน

(กล่อง/ครัง้) 
R Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ทศิทาง 

 
    

ด้านตราสินค้า .064 .203 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 
ด้านความหลากหลากของผลิตภณัฑ์
ด้านประโยชน์หลกั 

.114 

.106 
.022* 
.030* 

ระดบัต ่ามาก 
ระดบัต ่ามาก 

เดียวกนั 
เดียวกนั 

ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ 
ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 
ด้านศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 

-.026 
.078 
.042 

.604 

.120 

.404 

ไมมี่ความสมัพนัธ์ 
ไมมี่ความสมัพนัธ์ 
ไมมี่ความสมัพนัธ์ 

- 
- 
- 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 33 แสดงการวิ เคราะห์ความสัมพัน ธ์ระหว่างปัจจัยด้านผลิตภัณ ฑ์ 
ประกอบด้วย ด้านตราสินค้า  ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก ด้าน
รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง และด้านศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ กับ
พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านปริมาณใน
การซือ้จ านวน (กลอ่ง/ครัง้) พบวา่ 

ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก มีความสัมพันธ์ กับ
พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านปริมาณใน
การซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้)  โดยมีความสัมพันธ์ในระดบัต ่ามาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  

 ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก มีค่าSig. เท่ากับ .022 
ด้านประโยชน์หลกั  มีค่า Sig. เท่ากบั .030โดยมีความสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ เท่ากับ .114,.106 
ตามล าดบั 

หมายความว่าถ้าผู้ ประกอบการ ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในด้าน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลกั เพิ่มมากขึน้ ก็จะท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรม
การซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) เพิ่มมากขึน้ ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ส าหรับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านตราสินค้า ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวงั และด้านศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ซึ่งมีคา่ Sig เท่ากบั.203 .604 .404 ซึ่ง
มากกวา่ 0.05 หมายความว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านตราสินค้า ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั และด้านศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านปริมาณในการซือ้จ านวน 
(กลอ่ง/ครัง้) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 34 แสดงผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิาน สถติทิีใช้ ผลการทดสอบ 

1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ 
อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดือน แตกตา่งกนั 
มีพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคใน 
เขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

    
    
    
    

1. ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ 
นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตก 
ตา่งกนั 

    
    
    

ด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) t-test ไมส่อดคล้องกบั 
 สมมตฐิาน 

ด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) t-test ไมส่อดคล้องกบั 
 สมมตฐิาน 

ด้านปริมาณในการซือ้จ านวน(กลอ่ง/ครัง้) 
t-test 

ไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิาน 

2. ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ 
นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตก 
ตา่งกนั    
ด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) 

Brown-Forsythe 
ไมส่อดคล้องกบั 
สมมตฐิาน 

ด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) 
 

Brown-Forsythe 
 

สอดคล้องกบั
สมมตฐิาน 

ด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กลอ่ง/ครัง้) Brown-Forsythe สอดคล้องกบั 
 สมมตฐิาน 
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ตาราง 34 (ตอ่) 

สมมตฐิาน สถติทิีใช้ ผลการทดสอบ 

3. ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ 
ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

  

ด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) 
One Way Anova 

ไมส่อดคล้องกบั 
สมมตฐิาน 

ด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) 
 Brown-Forsythe 

ไมส่อดคล้องกบั 
สมมตฐิาน 

ด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กลอ่ง/ครัง้) 
One Way Anova 

ไมส่อดคล้องกบั 
สมมตฐิาน 

4. ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ 
นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตก 
ตา่งกนั 

  

ด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) 
One Way Anova 

สอดคล้องกบั
สมมตฐิาน 

ด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) 
Brown-Forsythe 

สอดคล้องกบั
สมมตฐิาน 

ด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กลอ่ง/ครัง้) 
Brown-Forsythe 

สอดคล้องกบั
สมมตฐิาน 

5. ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการซือ้ 
ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 
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ตาราง 34 (ตอ่) 

สมมตฐิาน สถติทิีใช้ ผลการทดสอบ 

ด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) 
Brown-Forsythe 

ไมส่อดคล้องกบั 
สมมตฐิาน 

ด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) 
Brown-Forsythe 

ไมส่อดคล้องกบั 
สมมตฐิาน 

2. ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ด้านตราสินค้า ด้านความหลาก 
หลายของผลิตภณัฑ์ ด้านประโยชน์หลกั ด้านรูปลกัษณ์
ผลิตภณัฑ์ ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั ด้านศกัยภาพเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นม
ไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  

2.1 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ 
ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) 

  

ด้านตราสินค้า 
Pearson correlation 

ไมส่อดคล้องกบั 
สมมตฐิาน 

ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 
Pearson correlation 

ไมส่อดคล้องกบั 
สมมตฐิาน 

ด้านประโยชน์หลกั 
Pearson correlation 

ไมส่อดคล้องกบั 
สมมตฐิาน 

ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ 
Pearson correlation 

สอดคล้องกบั 
สมมตฐิาน 

ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 
Pearson correlation 

สอดคล้องกบั 
สมมตฐิาน 

ด้านศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 
Pearson correlation 

ไมส่อดคล้องกบั 
สมมตฐิาน 
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ตาราง 34 (ตอ่) 

สมมตฐิาน สถติทิีใช้ ผลการทดสอบ 

2.2 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ 
ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) 

  
  

ด้านตราสินค้า 
Pearson correlation 

ไมส่อดคล้องกบั 
สมมตฐิาน 

ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์  Pearson correlation 
สอดคล้องกบั 
สมมตฐิาน 

ด้านประโยชน์หลกั 
  Pearson correlation สอดคล้องกบั 

สมมตฐิาน     
ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ Pearson correlation ไมส่อดคล้องกบั 

สมมตฐิาน   
ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั Pearson correlation ไมส่อดคล้องกบั 

สมมตฐิาน   
ด้านศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 

Pearson correlation 
ไมส่อดคล้องกบั 
สมมตฐิาน 

2.3 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ 
ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) 

  
  
  
  

ด้านตราสินค้า 
Pearson correlation 

ไมส่อดคล้องกบั 
สมมตฐิาน 

ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 
Pearson correlation 

สอดคล้องกบั 
สมมตฐิาน 

ด้านประโยชน์หลกั 
Pearson correlation 

สอดคล้องกบั 
สมมตฐิาน 
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ตาราง 34 (ตอ่) 

สมมตฐิาน สถติทิีใช้ ผลการทดสอบ 

ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ 
Pearson correlation 

ไมส่อดคล้องกบั 
สมมตฐิาน 

ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 
Pearson correlation 

ไมส่อดคล้องกบั 
สมมตฐิาน 

ด้านศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์  Pearson correlation 
ไมส่อดคล้องกบั 
สมมตฐิาน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษา ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งข้อมูลท่ีได้จากวิจยัการครัง้นี ้
น่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในการประกอบการวางแผนกลยทุธ์ทาง
การตลาดให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยผู้ วิจยัได้น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีประเด็น
ส าคญั ท่ีจะน ามาสรุป อภิปราย และน าเสนอ ผลการวิจยั ตามล าดบัดงันี ้

สังเขปการวิจัย 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  

2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ความส าคัญของงานวิจัย 
การวิจยัเร่ือง ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์

นมไทย-มาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
1. เพ่ือน าผลท่ีได้จากวิจัยไปใช้เป็นแนวทางต่อผู้ ประกอบการในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ บริโภค เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อยา่งเหมาะสม 

2. เพ่ือเป็นแนวทางต่อผู้ประกอบการและผู้ ท่ีสนใจ สามารถน าผลวิจยัไปใช้ใน
การศกึษาวิจยัค้นคว้าและเป็นข้อมลูอ้างอิงตอ่ไป  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ผู้วิจยัมีความมุ่งหมายท่ีจะศกึษาเก่ียวกบั ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสมัพนัธ์กับ

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นี  ้คือ ผู้ บ ริโภค ทัง้เพศชายและหญิงในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีซือ้/เคยซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่ าง ท่ี ใช้ ในการวิจัยค รัง้ นี  ้คื อ  ผู้ บ ริโภคทั ง้ เพศชายและหญิ งใน เขต

กรุงเทพมหานครท่ีซือ้/เคยซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค  เน่ืองจากไม่ทราบประชากรท่ีแน่นอน   
ดงันัน้จึงค านวณหาขนาดตวัอย่างจากสูตรค านวณ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545) ในระดบัความ
เช่ือมั่นท่ี 95% และค่าความคลาดเคล่ือน 5 % ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพิ่ม
จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 15 คน รวมเป็นจ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน 

 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ขั ้นตอนที่  1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดย
วิธีการจบัฉลาก เพ่ือเลือกเขต  และเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครแบง่ออกเป็น 50 เขต จาก
การสุ่มตัวอย่างเลือกเขต และเขตท่ี สุ่มได้ จ านวน 5 เขต ดังนี  ้เขตบางรัก เขตบางแค เขต
ลาดพร้าว เขตพระโขนง และเขตสวนหลวง 

ขัน้ตอนที่  2 วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า(Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวน
กลุ่มตวัอย่างท่ีจะเก็บข้อมูลในแต่ละเขตพืน้ท่ี ของเขตท่ีสุ่มจับฉลากได้ในขัน้ตอนท่ี 1 จ านวน 5 
เขต โดยเก็บเขตละ 80 ตวัอยา่งรวมทัง้สิน้  400 ตวัอยา่ง 

ขัน้ตอนที่  3วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือเลือก
กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค โดยในการจดัเก็บแบบสอบถามนัน้เจาะจงเลือก
ห้างสรรพสินค้าเน่ืองจากมีผู้บริโภคไปจบัจ่ายใช้สอยมากโดยคดัเลือกผู้ ท่ีซือ้/เคยซือ้ผลิตภณัฑ์นม
ไทย-เดนมาร์ค  โดยแบง่ได้ดงันี ้

1. ห้างโรบนิสนั บางรัก   80 ตวัอยา่ง 
2. ห้างเดอะมอลล์ บางแค  80 ตวัอยา่ง 
3. ห้างบิก๊ซี ลาดพร้าว   80 ตวัอยา่ง 
5. ห้างซีคอนสแควร์   80 ตวัอยา่ง 

ขั ้นตอนที่  4 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดย
เลือกเก็บเฉพาะผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยครัง้นี ้จนครบ 400  
ตวัอยา่ง  
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัครัง้นี ้คือแบบสอบถาม(Questionnaire) ซึ่งผู้ วิจยัได้จดัท า

ขึน้เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรม การซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในเขต
กรุงเทพมหานคร การสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่น ประกอบด้วย 

ส่วนที่  1 แบบสอบถามด้านประชากรศาสตร์ ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดือน โดย ค าถามเป็น
แบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices Question) โดยให้ผู้ตอบเลือกค าตอบเพียงข้อเดียว ได้แก่ 

1. เพศ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) ลักษณะ
ค าถามท่ีมีค าตอบให้เลือก 2 ทาง (Dichotomous question) ได้แก่ 

(1) ชาย 
(2) หญิง 

2.อายุ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale) ลักษณะ
ค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choices question) การแบ่งกลุ่มอายุจะพิจารณาถึง
กลุม่ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายตัง้แตก่ลุม่นกัเรียนซึง่อายตุ ่ากวา่ 20 ปี จนไปถึงอายมุากกวา่ 40  
ปี ขึน้ไป การแบ่งช่วงอายุตามมาตรฐานการจัดกลุ่มท่ีส านักงานสถิติแห่งชาติก าหนดไว้ตาม 
International Standard Age Classification ขององค์การสหประชาชาติเป็นหลกัในการพิจารณา
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานสากลและผู้ใช้ข้อมลูสามารถเปรียบเทียบข้อมลูระหว่างประเทศได้ มาตรฐาน
การจัดกลุ่มอายุ 3 ประเภท ดงันี ้กลุ่ม 5 ปี กลุ่ม 10 ปี และกลุ่ม 20 ปี (ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
2553 : ออนไลน์) โดยในการวิจยันีไ้ด้เลือกกลุม่แบบ 10 ปี โดยแบง่ออกเป็น 4 ชว่ง ดงันี ้

(1) ต ่ากวา่หรือเทียบเทา่กบั 20 ปี 
(2) 21-30 ปี  
(3) 31-40 ปี 
(4) 41 ปีขึน้ไป 

3. ระดับการศึกษา ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale)
ลกัษณะค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choices Question) ได้แก่ 

(1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) สงูกวา่ปริญญาตรี 
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4. อาชีพ ใช้ระดบัการวดัข้อมูลประเภทนามบญัญัติ (Nominal scale) ลกัษณะ
ค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choices Question) ได้แก่ 

(1) นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา 
(2) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
(3) พนกังานบริษัทเอกชน/ลกูจ้าง 
(4) เจ้าของธุรกิจสว่นตวั 
(5) อ่ืน ๆโปรดระบ…ุ…… 

(5). รายได้ต่อเดือน ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale) 
ลกัษณะค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choices Question)  

(1) ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท 
(2) 10,001 – 20,000 บาท 
(3) 20,001 – 30,000 บาท 
(4) 30,001 บาทขึน้ไป 

 
ส่วนที่  2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็น หัวข้อ ได้แก่ 

ตราสินค้า  ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์หลัก รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท่ี
คาดหวัง ศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์  รวมค าถามทัง้หมด  23 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบ  
(Likert Scale) เป็นการวดัข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval scale) มี 5 ระดบั โดยมีเกณฑ์
การก าหนดคะแนนดงันี ้

คะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
คะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วย 
คะแนน 3 หมายถึง ไมแ่นใ่จ 
คะแนน 2 หมายถึง ไมเ่ห็นด้วย 
คะแนน 1 หมายถึง ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

ผู้วิจยัใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียในการแปลผล โดยใช้สูตรการค านวณความกว้างของอนัตร
ภาคชัน้ (Class Interval) ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544, น.29) 
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ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
จ านวนชัน้ 

= 5 – 1 
               5 

= 0.80 
การแปลความหมายค่าคะแนนของระดับระดับความคิดเห็น ด้านปัจจัยด้าน

ผลิตภณัฑ์ ของผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ดงันี ้
 
คะแนนเฉล่ีย 4.21- 5.00 หมายถึง ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบัดีมาก 
คะแนนเฉล่ีย 3.41- 4.20 หมายถึง ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบัดี 
คะแนนเฉล่ีย 2.61- 3.40 หมายถึง ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81- 2.60 หมายถึง ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบัไมดี่ 
คะแนนเฉล่ีย 1.00- 1.80 หมายถึง ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบัไมดี่อยา่งมาก 

 
ส่วนที่  3 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค โดย

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นปลายเปิด (Open-ended response) จ านวน 3 ขอ้ ค าถามปลายปิด
ชนิดมหีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Mutiple choices) จ านวน 3 ขอ้ 

ข้อท่ี 1 ความถ่ีในการซือ้ภายในระยะเวลา 1 เดือน เป็นระดบัการวดัข้อมูลแบบ
อตัราสว่น (Ratio Scale) 

ข้อท่ี 2 มูลค่าในการซือ้ต่อครัง้ เป็นระดับการวัดข้อมูลแบบอัตราส่วน (Ratio 
Scale) 

ข้อท่ี 3 ปริมาณในการซือ้ตอ่ครัง้ เป็นระดบัการวดัข้อมลูอตัราส่วน (Ratio Scale) 
ข้อท่ี 4 ปัจจยัท่ีใช้ในการซือ้ เป็นระดบัการวดัข้อมูลแบบนามบญัญัติ (Nominal 

Scale) 
ข้อท่ี 5 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้ เป็นระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัต ิ

(Nominal Scale) 
ข้อท่ี 6 สถานท่ีในการซือ้ เป็นระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal 

Scale) 
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ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้นีคื้อแบบสอบถาม  (Questionaire) ซึ่ง

ผูว้จิยัสรา้งขึน้โดยมขีัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมอืดงันี้ 
1. ศึกษาลักษณะ รูปแบบ และวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสารงานวิจัย 

แนวคิดทฤษฎีและผลงานการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรท่ีศึกษา มาเป็นแนวทางในการสร้าง
เคร่ืองมือในการวิจยั 

2. รวบรวมข้อมลูและเนือ้หาท่ีได้จากเอกสารงานวิจยั แนวคิดทฤษฎีและผลงาน
การวิจัยต่าง ๆ มาสร้างแบบสอบถามท่ีเก่ียวข้องกับ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนด
ขอบเขตและเนือ้หาให้ครอบคลมุจดุมุง่หมาย 

3. สร้างแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมีทัง้หมด 3 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี 1 ปัจจยัด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ 
สว่นท่ี 2 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ 
สว่นท่ี 3 พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค 

4. น าแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบ
ความถกูต้องและเสนอแนะเพื่อแก้ไข 

5. แก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา แล้วให้ผู้ เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเนือ้หา (Content Validity) และความถูกต้อง พร้อมทัง้ขอค าแนะน า
เพิ่มเตมิก่อนน าไปทดลองใช้ (Try out) 

6. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try 
out) กับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ชุด แล้วน าผลท่ีได้ไปหาความเช่ือมั่น (Reliability)โดยใช้วิธีการ
หาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (α-Coeffcient)  และวิธีการค านวณของ Cronbach ’s alpha (กัลยา วา
นิชย์บญัชา, 2545, น.449) โดยคา่อลัฟ่าท่ีได้จะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะ
มีค่าระหว่าง 0 ≤α≤ 1 ค่าท่ีใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่ามีความเช่ือมั่นสูงโดยค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามท่ียอมรับได้นัน้ ต้องมีคา่สมัประสิทธ์อลัฟ่าเทา่กบั 0.7 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย -เดนมาร์ค ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดย
แหลง่ข้อมลูในการศกึษาค้นคว้าประกอบด้วย 2 สว่นคือ  
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1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบ
สอบของผู้บริโภค จ านวน 400 คน โดยผู้ วิจยัเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจ านวนกับกลุ่ม
ตัวอย่างและน าแบบสอบถามท่ีหาคุณภาพแล้วไปขอความร่วมมือจากผู้ บริโภคท่ีซือ้/เคยซือ้
ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในเขตกรุงเทพมหานคร ในห้างสรรพสินค้า จ านวน  5 แห่ง โดยก่อนท่ี
ผู้วิจยัจะเก็บรวบรวมข้อมลู จะท าการชีแ้จงให้ผู้ตอบแบบสอบถามก่อนเร่ิมต้นท า เพ่ือให้เกิดความ
ต้องการตรงกนั แล้วจงึรวบรวมแบบสอบถาม 

2. แหล่งข้อมูลทตุิยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากหนงัสือ 
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงานการศกึษาวิจยั ข้อมลูจากอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานตา่งๆท่ีมีการ
เก็บรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง และส่ือตา่งๆ เชน่ วารสาร และ บทความ  

 

การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยได้จัดท าและด าเนินการวิเคราะห์

ข้อมลูดงันี ้
1. การตรวจสอบข้อมลู (Editing) ผู้วิจยัจะน าแบบสอบถามท่ีได้มาทัง้หมดมาตรวจดู

ความถกูต้องสมบรูณ์ของข้อมลู โดยคดัแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออก 
2. ลงรหสั (Coding) ผู้วิจยัจะน าแบบสอบถามท่ีมีความถกูต้องสมบรูณ์ของข้อมลูมา

ลงรหสัตามท่ีก าหนดไว้ในแตล่ะสว่นของแบบสอบถาม 
3. การประมวลผลข้อมลู น าข้อมลูท่ีผา่นการลงรหสัแล้วมาประมวลผลข้อมลู โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือท าการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐานซึ่งแยกการวิเคราะห์
ข้อมลูออกเป็น สว่น ๆ ดงันี ้

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายข้อมูล
เบือ้งต้นเก่ียวกบักลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้ 

1.1 การแจกแจงหาคา่ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)คา่เฉล่ีย  
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ ออธิบายถึงลักษณะด้าน

ประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้

ต่อเดือน ของกลุ่มตัวอย่าง และปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ

ผลติภณัฑน์มไทย - เดนมารค์ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
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2. การวิ เคราะห์สถิติ เชิงอนุมาน ( Inferential Statistic) เป็นสถิติ ท่ี ใช้ทดสอบ
สมมตฐิานการวิจยัเพ่ือแสดงถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามโดยสถิติท่ีใช้ในการ
ทดสอบสมมตฐิานดงันี ้

2.1.1 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดือน กบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแตกต่าง คือ t-test และ One Way 
ANOVA  

2.1.2 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ด้านตราสินค้า 
ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้าน
ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั และด้านศกัยภาพเกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์ม
ไทย-เดนมาร์คของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติวเิคราะห์ความสมัพันธ์ คือ 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

 
สมมตฐิานในการวิจัย 

1. ผู้บริโภคท่ีมีปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ นมไทย -เดนมาร์ค ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

2. ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ตราสินค้า ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
ประโยชน์หลัก รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง ศักยภาพ เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ มี
ความสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการซื อ้ผลิตภัณ ฑ์นมไทย -เดนมาร์ค ของผู้ บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การสรุปผลการวิจยัจะน าเสนอ 4 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 

68.50 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 126 คน คดิเป็นร้อยละ 31.50  
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ  41 ปีขึน้ไป จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อย

ละ 32.30 รองลงมา มีอาย ุ31-40 ปี จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50  อาย ุ21-30 ปี จ านวน 
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108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 และ อายุ ต ่ากว่าหรือเทียบเท่ากับ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.30 
ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัปริญญาตรี จ านวน 186 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมา มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 139คน คิดเป็นร้อยละ 
34.80 และมีการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรี จ านวน 75 คน คดิเป็นร้อยละ 18.80 ตามล าดบั 

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง จ านวน 
264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 รองลงมามีอาชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา จ านวน 106 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.50 และอาชีพเจ้าของธุรกิจสว่นตวัจ านวน 75 คน คดิเป็นร้อยละ 18.80 ตามล าดบั 

รายได้ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ตัง้แต ่10.001-20,000 บาท 
จ านวน118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 รองลงมา มีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จ านวน 
109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 รายได้ตัง้แต่ 20,001-30,000 บาท จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.80 และมีรายได้ตัง้แต ่30,001 บาทขึน้ไป จ านวน 82 คน คดิเป็นร้อยละ 20.50 ตามล าดบั 
 

ส่วนที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ผู้ ตอบแบบสอบถามมี
ระดบัความคดิเห็นตอ่ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ในการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.06 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบั
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก คือ ด้านตราสินค้า โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ4.38 รองลงมาคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวงั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.30 ด้านศกัยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.22 รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี คือ ด้านรูปลกัษณ์
ผลิตภัณฑ์ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.16 ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.95 และผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ด้านประโยชน์หลัก
โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.30 ตามล าดบัและสามารถเป็นรายด้านได้ ดงันี ้

ด้านตราสินค้า พบว่าผู้ตอบมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ในการซือ้
ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านตราสินค้า ในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.38  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมากทุกข้อ 
โดย ตราสินค้านมไทย-เดนมาร์คอยู่คูส่งัคมไทยมานาน โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.48  และรองลงมา
คือ ตราสินค้านมไทย-เดนมาร์ค จดจ าง่าย โดยค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 และตราสินค้านมไทย-เดน
มาร์คมีช่ือเสียงมาก โดยคา่เฉล่ียเทา่กบั  4.30 ตามล าดบั 
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ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น
ต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในภาพรวมอยู่ในระดบัดี โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.95 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดบัดีทุกข้อ คือ นมไทย-เดนมาร์คมีหลายรสชาติโดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.15 และนมไทย-เดน
มาร์คมีหลายขนาดให้เลือก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.76ตามล าดบั 

ด้านประโยชน์หลัก พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ในการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านประโยชน์หลกัในภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.31 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้ตอบมีระดบัความคดิเห็นอยูใ่น
ระดับดีมากทุกข้อ คือ นมไทย-เดนมาร์คเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.46 
รองลงมาคือ นมไทย-เดนมาร์คเสริมสร้างกระดกูและฟันโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 และ นมไทย-
เดนมาร์คด่ืมแล้วสขุภาพร่างกายแข็งแรง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.39 ตามล าดบั 

ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจัย
ด้านผลิตภณัฑ์ในการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ตอบมีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดบัดีมาก คือ นมไทย-เดนมาร์คขนาดบรรจุภัณฑ์พกพาสะดวก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.30  
รองลงมาผู้ ตอบมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี คือ นมไทย-เดนมาร์คบรรจุภัณฑ์มีรูปทรง
ทันสมัย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 และนมไทย-เดนมาร์คบรรจุภัณฑ์มีสีสันสวยงาม โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.03 ตามล าดบั 

ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวงั พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจัย
ด้านผลิตภณัฑ์ในการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงัในภาพรวมดีมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.30  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัดีมากทุกข้อ  นมไทย-เดนมาร์คช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของร่างกาย  โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35 รองลงมาได้แก่ นมไทย-เดนมาร์คมีสารอาหารครบถ้วนต่อร่างกายโดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.29  และนมไทย-เดนมาร์คเสริมสร้างภมูิต้านทานโรค โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.27 
ตามล าดบั 

ด้านศกัยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ในการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านศกัยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.22 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่  นมไทย-เดน
มาร์คลดภาวะการเกิดโรคกระดกูพรุน อยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53  นมไทย-เดน
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มาร์คท าให้ผิวพรรณสดใส โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.37  รองลงมาได้แก่ นมไทย-เดนมาร์คลดอาการ
ท้องผูก อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14  และ นมไทยเดนมาร์คช่วยให้รูปร่างดี โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.87 ตามล าดบั 
 

ส่วนที่3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ความ ถ่ีในการซื อ้ผลิตภัณ ฑ์นมไทย -เดนมาร์ค  (ค รั ง้ /เดือน ) พบว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในด้านความถ่ีในการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย -เดนมาร์ค(ครัง้/
เดือน)โดยเฉล่ียเท่ากับ  4.10 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  2.36 โดยมีความถ่ีในการซือ้
ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คน้อยท่ีสุด 1 (ครัง้/เดือน) และมีความถ่ีในการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-
เดนมาร์คมากท่ีสดุ 12 (ครัง้/เดือน) 

จ านวนเงินในการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย -เดนมาร์ค (บาท /ครัง้) พบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมใน ด้านจ านวนเงินในการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คโดย
เฉล่ียเท่ากับ 64.69 มีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 84.45 โดยจ านวนเงินในการซือ้ผลิตภัณฑ์นม
ไทย-เดนมาร์คน้อยท่ีสุด 4 (บาท/ครัง้) และจ านวนเงินในการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คมาก
ท่ีสดุ 400 (บาท/ครัง้) 

ปริมาณในการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คจ านวน (กล่อง/ครัง้) พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่มีพฤติกรรมในด้านปริมาณในการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คโดยเฉล่ีย
เท่ากับ 5.36 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.43 โดยปริมาณในการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดน
มาร์คน้อยท่ีสุด1 (กล่อง/ครัง้) และ ปริมาณในการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คมากท่ีสุด 36 
(กลอ่ง/ครัง้) 

ผู้ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ตดัสินใจซือ้ด้วยตนเอง จ านวน 167 คนคิดเป็นร้อยละ 41.80 รองลงมาตดัสินใจซือ้เพราะ
บุคคลในครอบครัว จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 ตดัสินใจซือ้เพราะเพ่ือน จ านวน 111 
คดิเป็นร้อยละ 27.80 และตดัสินใจซือ้เพราะบคุคลท่ีมีช่ือเสียง เช่น ดารา เซเลบ จ านวน  4 คน คิด
เป็นร้อยละ 1ตามล าดบั 

ท่านซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คจากท่ีใดเป็นประจ า พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ซือ้จากห้างสรรพสินค้า จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80 และรองลงมาซือ้จาก 
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เซเว่นอีเลฟเว่น จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.80 ซือ้จากแฟมิล่ีมาร์ท จ านวน 92 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.00 และ ซือ้จาก ลอร์สนั 108 จ านวน 46  คน คคิเป็นร้อยละ 11.50 ตามล าดบั 
 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 3 ข้อดงันี ้ 
สมมติฐานที่  1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย -เดน
มาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่  1.1 ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นม
ไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 

พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/
เดือน) พบว่าผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้าน
ความถ่ีในการซือ้ (ครัง้ /เดือน) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านจ านวนเงินในการซือ้ 
(บาท/ครัง้) พบวา่ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้าน
จ านวนเงินในการซือ้(บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านปริมาณการซือ้จ านวน 
(กลอ่งครัง้) พบวา่ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้าน
ปริมาณการซือ้จ านวน(กล่องครัง้) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมติฐานที่  1.2 ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นม

ไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 
พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านความถ่ีในการซือ้(ครัง้/

เดือน) พบว่าผู้ บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้าน
ความถ่ีในการซือ้ (ครัง้ /เดือน) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านจ านวนเงินในการซือ้ 
(บาท/ครัง้) พบวา่ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้าน
จ านวนเงินในการซือ้(บาท /ครัง้) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านปริมาณการซือ้จ านวน 
(กล่อง/ครัง้) พบว่าผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค 
ด้านปริมาณการซือ้จ านวน(กล่อง/ครัง้) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมติฐานที่  1.3 ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้

ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 
พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/

เดือน) พบว่าผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดน
มาร์ค ด้านความถ่ีในการซือ้(ครัง้/เดือน) ไม่แตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านจ านวนเงินในการซือ้ 
(บาท/ครัง้) พบว่าผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-
เดนมาร์ค ด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านปริมาณในการซือ้จ านวน 
(กล่อง/ครัง้) พบว่าผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกตา่งกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-
เดนมาร์ค ด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นม

ไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 
พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านความถ่ีในการซือ้ครัง้/

เดือน พบว่าผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้าน
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ความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านจ านวนเงินในการซือ้ 
(บาท/ครัง้) พบว่าผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค 
ด้านจ านวนเงินในการซือ้(บาท /ครัง้) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านปริมาณการซือ้จ านวน 
(กล่อง/ครัง้) พบว่าผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค 
ด้านปริมาณการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีการพฤติกรรมการซือ้

ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 
พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/

เดือน) พบว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดน
มาร์ค ด้านความถ่ีในการซือ้(ครัง้/เดือน) ไม่แตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านจ านวนเงินในการซือ้ 
(บาท/ครัง้) พบว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดน
มาร์ค ด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) ไม่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านปริมาณการซือ้จ านวน 
(กล่อง/ครัง้) พบว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-
เดนมาร์ค ด้านปริมาณการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมติฐานที่  2 ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านตราสินค้า ด้านความหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลกั ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั ด้านศกัยภาพ
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เก่ียวกบัผลิตภัณฑ์มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่  2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านตราสินค้า ด้านความ
หลากหลายผลิตภณัฑ์ด้านประโยชน์หลกั ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวงั ด้าน
ศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) 

 ด้านตราสินค้าพบวา่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ด้านตราสินค้า ไม่มีความสมัพนัธ์
กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
ความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ด้านความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน)  อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 ด้านประโยชน์หลัก พบว่า  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลัก กับ
พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณ ฑ์นมไทย -เดนมาร์คของผู้ บ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  มี
ความสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการซื อ้ผลิตภัณ ฑ์นมไทย -เดนมาร์ค ของผู้ บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน)  อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ พบว่า  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์  ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง พบว่า  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ท่ี
คาดหวงั ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ พบว่า  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ด้านศกัยภาพ
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของ



  110 

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมติฐานที่  2.2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านตราสินค้า ด้านความ

หลากหลายผลิตภณัฑ์ด้านประโยชน์หลกั ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั ด้าน
ศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) 

ด้านตราสินค้า พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ด้านตราสินค้าไม่มีความสมัพนัธ์
กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
จ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้
ไว้ 

ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ พบวา่ ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ด้านความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของ
ผู้บริโภคในของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านประโยชน์หลัก พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลัก มี
ความสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการซื อ้ผลิตภัณ ฑ์นมไทย -เดนมาร์ค ของผู้ บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้าน รูปลักษณ์
ผลิตภณัฑ์ ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ท่ี
คาดหวงั ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านศกัยภาพ
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของ
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ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมติฐานที่  2.3 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านตราสินค้า ด้านความ

หลากหลายผลิตภณัฑ์ด้านประโยชน์หลกั ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั ด้าน
ศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านปริมาณการซือ้จ านวน (กลอ่ง/ครัง้) 

ด้านตราสินค้าพบว่า  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ด้านตราสินค้าไม่มีความสมัพนัธ์
กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
ปริมาณการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ 

ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์พบว่า  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของ
ผู้บริโภคในของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้)  
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านประโยชน์หลัก พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก กับ
พฤติกรรมการซือ้ผลิต มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) อย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้าน รูปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์  ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ท่ี
คาดหวงั ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ด้านศกัยภาพ
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของ
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ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านปริมาณในการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) อย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากการศกึษา ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นม

ไทย-เดนมาร์คของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นท่ีส าคัญ มาอภิปราย
ผลได้ดงันี ้

สมมติฐานที่  1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย -เดน
มาร์คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 

เพศ ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค 
ในเขต กรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) ด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) 
และปริมาณการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั0.05  ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจาก นมเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีประโยชน์ตอ่ร่างกาย ท่ีด่ืมได้ทัง้
เพศชายและหญิง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ (ณัฐกานต์ พินิจเวชการ, 2549) ศกึษา เร่ือง การ
รับ รู้ ทัศนคติ  และพฤติกรรมการซือ้นมพ ร่องมันเนยย่ีห้อโฟโมสต์ ของผู้ บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้นมพร่องมันเนยย่ีห้อโฟ
โมสต์ ไมแ่ตกตา่งกนั 

อายุ ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีการพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดน
มาร์ค ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) และ ด้านจ านวนในการซือ้ (บาท/
ครัง้) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
เน่ืองจาก ในปัจจบุนั หลายๆ คนใส่ใจในสขุภาพ จึงดื่มนมเพ่ือช่วยให้มีสขุภาพดี และนมสามารถ
ด่ืมได้  ทกุวยั ทกุช่วงอาย ุซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ (พรพรรณ กล่อมเจริญ, 2547) ศกึษาเร่ือง
ปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อการเลือกซือ้เค ร่ืองด่ืม Functional Drink ของบุคคลวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจยัด้าน เพศ อาย ุและระดบัการศกึษา ท่ีแตกตา่งกนัไม่
ส่งผลต่อการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากผู้บริโภคทัง้เพศชายและเพศหญิง ไม่ว่าจะอายุเท่าใด
ตา่งก็ใสใ่จในสขุภาพของตนเองไมต่า่งกนั 

อายุ ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีการพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดน
มาร์ค ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านปริมาณการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคกลุ่มอายตุ ่ากว่าหรือเทียบเท่ากับ 20 ปี มีพฤติกรรม
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การซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค น้อยกว่า ผู้ บริโภคกลุ่มอายุ 31-40 ปีและ 41 ปี ขึน้ไป ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ (มนสัวรรณ พนูผล, 2559) ศกึษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้สินค้าอาหารพร้อมทานแชเ่ย็นในร้านสะดวกซือ้ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่าผู้ บริโภคท่ีมีอายุ 30-39 ปี และผู้ บริโภคท่ีมีอายุ 40 ปี ขึน้ไป มี
จ านวนเฉล่ียในการซือ้สูงกว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุต ่ากว่า  30ปี เน่ืองจาก เป็นวัยท่ีมีหน้าท่ีการงาน
มัน่คง รายได้สงูขึน้ ท าให้มีก าลงัซือ้มากกว่า ส่งผลให้สามารถเลือกซือ้สินค้าจ านวนมากขึน้ เพ่ื อ

เตมิเต็มในมือ้อาหารได้มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ, 2541) 
กลา่ววา่ อาย ุท่ีแตกตา่งกนัมีความต้องการผลิตภณัฑ์ท่ีแตกตา่งกนั 

ระดับการศึกษา ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) ด้าน
ปริมาณในการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่
สอดคล้องกับกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจาก ปัจจุบันหลายคนหันมาด่ืมนมกันมากขึน้ เพราะ
สะดวก และมีประโยชน์ตอ่ร่างกาย สามารถด่ืมได้ ทกุวยั และทกุระดบัการศกึษา เพราะราคาไมส่งู
ทกุคนสามารถซือ้ได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกบังานงานวิจยัของ (กลุิสรา อริสรกลุธร, 2543) ศกึษาเร่ือง 
ปัจจัย ท่ี มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคโยเกิ ร์ตแอคที เวีย ของผู้ บ ริโภคเพศหญิ งใน เขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความถ่ีในการบริโภค ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษา แตกตา่งกนั มีผล
ตอ่พฤติกรรมการบริโภคโยเกิร์ตแอคทีเวียของผู้บริโภคเพศหญิงไม่แตกตา่งกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ (ภทัรพล อรรถพร, 2560) ศกึษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์กับ
พฤติกรรมการซือ้น า้ผักผลไม้พร้อมด่ืมตราสินค้าดอยค า ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้น า้ผกัผลไม้พร้อมด่ืมตราสินค้า
ดอยค า ด้านจ านวนท่ีซือ้ในแตล่ะครัง้ และด้านมลูคา่ในการซือ้น า้ผกัผลไม้แตล่ะครัง้ไมแ่ตกตา่งกนั 

อาชีพ ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดน
มาร์ค ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพ นักเรียน /นิสิต/นักศึกษามีพฤติกรรมการซือ้มากกว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานเอกชน/ลกูจ้าง เน่ืองจากผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา เป็น
วยัท่ีก าลงัเจริญเติบโต จงึมีความต้องการในการด่ืมนมมากกวา่ ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานเอกชน/
ลูกจ้าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธรรมรัตน์ ค าวิชิต, 2558) ศึกษาเร่ือง ทัศนคติเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการซือ้ผ้าอ้อมเด็กส าเร็จรูปกูนน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
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ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีพฤตกิรรมการซือ้ผ้าอ้อมเด็กส าเร็จรูปกนูน์ ด้านความถ่ี
ในการซือ้ผ้าอ้อมเดก็ส าเร็จรูปกนูน์ตอ่เดือน มากกวา่ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน  

อาชีพ ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีการพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-
เดนมาร์ค ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) ) แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษามีพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค น้อยกวา่ ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานเอกชน/ลูกจ้าง และเจ้าของธุรกิจ
ส่วนตัว เน่ืองจากไม่ได้มีหน้าท่ีการงาน ยังไม่มีรายได้เป็นของตนเอง แตกต่างจากผู้ บริโภคท่ีมี
อาชีพนักพนักงานเอกชน/ลูกจ้าง และเจ้าของธุรกิจส่วนตัวท่ีมีเงินเดือนพอท่ีจับจ่ายใช้สอยได้
มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สรวิชย์  พนิตพงค์ , 2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์และการส่ือสารการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤตกิรรมการเลือกซือ้นมผงส าหรับทารก
แรกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  
มีพฤติกรรมการเลือกซือ้นมผงทารกแรกเกิด ด้านมูลค่าการซือ้ผลิตภัณฑ์ (บาท/ครัง้) มากท่ีสุด 
โดยกลุ่มอาชีพดงักล่าวมักมีการท างานประจ าเป็นเวลาท าให้โอกาสในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่มี
น้อยจึงจ าเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์นมผงในการเลีย้งลูก และมักเป็นกลุ่มท่ีมีความรู้สูง จึงมีการ
เปรียบเทียบคณุภาพของนมผงเพ่ือใช้เลีย้งลกูให้ได้ประโยชน์มากท่ีสดุ  

อาชีพ ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีการพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-
เดนมาร์ค ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านปริมาณการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษามีพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค น้อยกวา่ ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานเอกชน/ลกูจ้าง และเจ้าของธุรกิจ
เน่ืองจาก ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา ยงัไม่มีรายได้ท่ีแนน่อนเวลาจบัจ่ายซือ้ของแต่
ละอยา่งจงึไม่ได้ค านึงวา่ต้องซือ้จ านวนทีละมากๆ เพราะยงัไมต้่องรับผิดชอบในการจบัจ่ายซือ้ของ

เพ่ือใช้ในครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดงานของ(ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ, 2543)  กล่าวว่า 
อาชีพของแตล่ะบคุคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการสินค้าและบริการท่ีแตกตา่งกนั ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

รายได้ต่อเดือน ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกตา่งกนัมีการพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้ /
เดือน) และด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) ไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจาก นมเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีหลายๆ คนด่ืม คนท่ีใสใ่จ
ในสขุภาพ สามารถซือ้ด่ืมเป็นประจ าได้ และไม่กระทบกบัรายได้ เพราะเป็นสินค้าท่ีราคาไมส่งู  ซึ่ง
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สอดคล้องกบังานวิจยัของ (อรุณทิพย์ จมุพลพงษ์, 2548) ศกึษาเร่ือง พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์
นมพร้อมด่ืมของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า รายได้ท่ีแตกต่างกันมี
พฤตกิรรมในการซือ้ผลิตภณัฑ์นมพร้อมดื่ม ด้านเหตผุลท่ีซือ้ไมแ่ตกตา่งกนั  

รายได้ต่อเดือน ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกตา่งกนัมีการพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านปริมาณในการซือ้จ านวน 
(กลอ่ง/ครัง้) แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  
โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต ่ากวา่หรือเทียบเทา่กบั 10,000 บาท มีพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-
เดนมาร์ค  ด้านปริมาณการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) น้อยกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 10,001-20,000 
บาท และ 20,001-30,001 บาท เน่ืองจากผู้ ท่ีมีรายได้ต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 10,000 บาท อาจต้อง
ค านึงถึงคา่ใช้จา่ยจ าเป็นอย่างอ่ืน จึงท าให้มีก าลงัซือ้ได้น้อยกว่า เพ่ือไม่ให้กระทบกบัคา่ใช้จา่ยอ่ืน 

ๆ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของสอดคล้องกับแนวคิดงานของ(ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ, 2538, 
น.41-42) กลา่ววา่ รายได้จะเป็นตวัชีก้ารมีความสามารถในการจา่ยคา่สินค้า 

 
สมมติฐาน ข้อที่ 2 ปัจจัยด้านผลิตภัณ ฑ์  ได้แก่  ด้านตราสินค้า ด้านความ

หลากหลายของผลิตภณัฑ์ ด้านประโยชน์หลกั ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 
ด้านศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 

สมมติฐานข้อที่  2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านตราสินค้า ด้านความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ์ ด้านประโยชน์หลกั ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 
ด้านศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) แตกตา่งกนั 

จากการวิจยั พบวา่ 
ปัจจัยด้านผลิตภัณ ฑ์ ด้านตราสินค้า  ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณ ฑ์ ด้าน

ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั และด้านศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้
ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) อยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มีความสัมพนัธ์
กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
ความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน)  อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามาก 
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และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เน่ืองมาจาก ปัจจบุนัผู้บริโภคมีหลายกลุ่มมากขึน้ และมีพฤตกิรรมท่ี
แตกต่างกัน หลายๆ คนสนใจผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือมองหาสินค้าท่ีแตกต่างหลากหลาย เช่น วยัรุ่น
ชอบลองด่ืมนมรสชาติใหม่ หรือใช้สินค้าใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการ หากผลิตภัณฑ์ใด มี
ความแตกตา่งก็จะท าให้ผู้บริโภคสนใจ หรือตดัสินใจซือ้สินค้า ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของ(อดลุย์ จตุ
รงคกลุ, 2543, น.26) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ต้องมีคณุภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความต้องการ
ของลกูค้า จึงจะมีผลตอ่กระบวนการตดัสินใจซือ้ และแม้วา่ผลิตภณัฑ์จะเป็นองค์ประกอบเดียวใน
ส่วนประสมทางการตลาดก็ตาม แต่ก็มีรายละเอียดท่ีต้องพิจารณาอีกมากมาย เช่นความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ ช่ือตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การรับประกัน
ผลิตภณัฑ์ และการรับคืนผลิตภณัฑ์ เป็นต้น  

ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการ
ซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้ บริโภคในของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
ความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามาก 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เน่ืองมาจากปัจจุบันผู้ บริโภคจะตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์แต่และ
ประเภท หลายคนจะค านึงถึงประโยชน์ท่ีได้รับเช่น ด่ืมหรือ กิน  เข้าไปแล้ว จะดีหรือไม่อย่างไร ซึ่ง
ประโยชน์ในตวัผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ เป็นสิ่งท่ีส าคญัส าหรับผู้บริโภค เลือกซือ้มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ (ประสิทธ์ิพร วีระยทุธ์พิไล, 2555) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มสมนุไพรบ ารุงสขุภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ประโยชน์พืน้ฐานท่ีผู้บริโภคให้ความส าคญัได้แก่ การช่วยบ ารุงให้สุขภาพดีขึน้ การช่วยป้องกัน
และรักษาโรคตา่ง ๆ และการช่วยการกระหายน า้ ซึง่ปัจจยัท่ีกลา่วมาข้างต้น จะสง่ผลให้การบริโภค
เคร่ืองดื่มสมนุไพรให้เพิ่มมากขึน้ 

 
สมมติฐานที่  2.2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านตราสินค้า ด้านความ

หลากหลายผลิตภณัฑ์ด้านประโยชน์หลกั ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั ด้าน
ศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) 

จากการวิจยั พบวา่ 
ปัจจัยด้านผลิตภัณ ฑ์ ด้านตราสินค้า  ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณ ฑ์ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง และด้านศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ โดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กับ
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พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านจ านวน
เงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยรวมมี
ความสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการซื อ้ผลิตภัณ ฑ์นมไทย -เดนมาร์ค ของผู้ บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท /ครัง้) อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เน่ืองมาจากปัจจบุนัผู้บ ริโภคมีหลาย
กลุ่มมากขึน้ และมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน หลายๆ คนสนใจผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือมองหาสินค้าท่ี
แตกต่างหลากหลาย เช่น วัยรุ่นชอบลองด่ืมนมรสชาติใหม่ หรือใช้สินค้าใหม่ๆ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการ หากผลิตภัณฑ์ใด มีความแตกต่างก็จะท าให้ผู้บริโภคสนใจ หรือตดัสินใจซือ้สินค้า 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (Kotler Philip, 2000, pp.511) กล่าวว่า ลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์ท่ี
แบง่ประเภทมากขึน้ เพราะมีทางเลือกมากขึน้ เพิ่มโอกาสในการหาสิ่งท่ีพวกเขาต้องการมากขึน้ 

ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการ
ซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้ บริโภคในของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
จ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้)  อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในระดบัต ่า
มาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเน่ืองมาจาก ปัจจบุนัผู้บริโภคใส่ใจในเร่ืองของสุขภาพมากขึน้ 
ตา่งก็มองหาผลิตภณัฑ์ท่ีดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายหากผลิตภณัฑ์ใด มีคณุสมบตัิตรงตามความ
ต้องการก็จะท าให้ผู้บริโภคตดัสินใจซือ้  ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ(Armstrong ;& Kotter, 2008) 
กล่าวว่า ผลิตภณัฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ มีคณุคา่ ในสายตาของลกูค้าจึงมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์นัน้
ขายได้ 

 
สมมติฐานที่  2.3 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านตราสินค้า ด้านความ

หลากหลายผลิตภณัฑ์ด้านประโยชน์หลกั ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั ด้าน
ศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านปริมาณการซือ้จ านวน (กลอ่ง/ครัง้)  

จากการวิจยั พบวา่ 
ปัจจัยด้านผลิตภัณ ฑ์ ด้านตราสินค้า  ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณ ฑ์ ด้าน

ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั และด้านศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านปริมาณการซือ้จ านวน 
(กลอ่ง/ครัง้) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์
กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
ปริมาณการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า
มาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเน่ืองมาจาก ปัจจุบนัผู้บริโภคให้ความส าคญักับการเลือกซือ้
สินค้ามากขึน้ มีการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละประเภท ว่ามีความหลากหลายด้านใดบ้าง มีขนาด
ตรงตามท่ีต้องการหรือไม่ มีขนาดเล็กหรือตัวอย่างให้ทดลองใช้ก่อนหรือไม่ หากสินค้าใด
ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค ก็จะท าให้ผู้บริโภคตดัสินใจซือ้ง่ายขึน้ ซึง่สอดคล้องกบับทความ
ของ(The midium app and app team, 2559) กล่าวว่า ทางเลือกท่ีหลากหลายของผลิตภัณฑ์
และบริการ มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซือ้สินค้าและบริการ เน่ืองจากผู้ บริโภคส่วนมาก
ต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการเลือกซือ้สินค้าและบริการ หากผลิตภณัฑ์ใด ๆ 
มีทางเลือกท่ีหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ให้กบัผู้บริโภคมาก ก็จะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคเป็นอยา่งมาก 

ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการ
ซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้ บริโภคในของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
ปริมาณการซือ้จ านวน(กล่อง/ครัง้) อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า
มาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เน่ืองมาจากปัจจบุนัผู้บริโภคจะตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์แตแ่ละ
ประเภท หลายคนจะค านึงถึงประโยชน์ท่ีได้รับเช่น ด่ืมหรือ กิน  เข้าไปแล้ว จะดีหรือไม่อย่างไร ซึ่ง
ประโยชน์ในตวัผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ เป็นสิ่งท่ีส าคญัส าหรับผู้บริโภค เลือกซือ้มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ (สมนา ศรุติพรหม, 2548) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมรังนกส าเร็จรูป พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ด้านประโยชน์พืน้ฐาน มีความสมัพนัธ์
กบัการบริโภคเคร่ืองด่ืมรังนกส าเร็จรูปบรรจุขวด โดยผู้บริโภคเน้น สรรพคณุของเคร่ืองด่ืมรังนกท่ี
ให้ประโยชน์ตรงความต้องการ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
จากผลการวิจัยเร่ือง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้

ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ 
1. ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผู้ ประกอบการควรให้ความส าคญักับบรรจุภัณฑ์ 

รูปทรง สีสนัท่ีใช้ควรมีวนัท่ีผลิต วนัหมดอายอุย่างชดัเจน และค านึงความสะดวกในการจบัหรือถือ
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ในขณะเดินทาง สะดวกในการพกพา ควรพยายามพฒันาบรรจุภัณฑ์ให้มีความทนัสมยั อาจจะ
เพิ่มลายการ์ตนูให้มีความน่าสนใจ เพ่ือให้มีกลุม่ลกูค้าท่ีเพิ่มมากขึน้ สว่นด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 
ผู้ประกอบการควรพยายามค้นคว้า สารอาหารท่ีมีประโยชน์และน ามาพฒันาให้นมมีคณุค่า อาทิ
เช่น พฒันาสารอาหารด่ืมแล้วท าให้รูปร่างดี ผิวดี ก็จะท าให้ได้กลุ่มลกูค้าท่ีหลากหลายมากขึน้ ซึ่ง
ผลการวิจัยครัง้นี ้พบ ว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และด้านศักยภาพ
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์
นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) ด้าน
ด้านจ านวนเงินในการซือ้ (บาท/ครัง้) และด้านปริมาณการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) หาก
ผู้ประกอบการน าไปพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์ก็อาจจะท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกและตดัสินใจ
ซือ้ถ่ีขึน้หรือซือ้บอ่ยขึน้ และซือ้ปริมาณเพิ่มขึน้ 

2. ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญัในการ
พฒันาและออกผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย เพิ่มรสชาติให้มีหลายรสชาติ อาทิเช่น เพิ่มรสชาติ ชานม
ไข่มกุ หรือ ชาเขียวไขม่กุ เป็นต้น  เพ่ือให้ผู้บริโภคมีทางเลือกท่ีมากขึน้ และง่ายตอ่การตดัสินใจซือ้
ได้มากขึน้ ส่วนด้านประโยชน์หลกั ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญั ด้วยเช่นกนั ในเร่ือง คณุค่า 
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ควรพฒันาปรับปรุงส่วนผสมหรือพฒันาวิตามินใหม่ ๆ เพิ่มสารอาหารท่ี
จ าเป็นต่อร่างกาย ปริมาณสารอาหารท่ีใส่ในผลิตภัณฑ์  ท่ีมีส่วนผสมของวิตามินต่าง ๆ ในเร่ือง
ความจ า หรือสารอาหารท่ีช่วยในเร่ืองความอ่อนล้า เป็นต้น  ซึ่งผลการวิจยัครัง้นี ้พบ วา่ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ด้านประโยชน์หลกั มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
การซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนเงินในการซือ้ 
(บาท/ครัง้) และด้านปริมาณการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) ซึ่งหากผู้ประกอบการให้ความส าคญัใน 
ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์และ ด้านประโยชน์หลกั ดงักล่าวข้างต้น ก็จะท าให้ผลิตภณัฑ์
มีความน่าสนใจ ตรงกบัความต้องการก็อาจจะส่งผลให้ผู้บริโภคตดัสินใจซือ้ได้ง่ายขึน้ก็จะท าให้มี
ยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1.จากการศึกษา วิจยัในครัง้นี ้ผู้บริโภคให้ความส าคญัเก่ียวกับ ด้านความหลากหลาย

ของผลิตภณัฑ์ ด้านประโยชน์หลกั ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ และด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวงั แสดง
ให้เห็นวา่ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัองค์ประกอบต่าง ๆ ของ นม มากขึน้ ซึ่งในปัจจบุนัผู้บริโภคมี
ทางเลือกท่ีมากขึน้ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในเร่ืองของบรรจุภัณฑ์ภายนอก พัฒนา
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ผลิตภัณฑ์ ค้นคว้าสูตร หรือ สารอาหารใหม่ ๆ และน าเทคโนโลยีมาค้นคว้านวตักรรมใหม่ ๆ เพ่ือ
สร้างความหลากหลาย เพิ่มคณุประโยชน์ให้ผลิตภณัฑ์  จึงจะชว่ยให้ผู้บริโภคตดัสินใจซือ้ได้ง่ายขึน้ 

2. ผู้ประกอบการควรมีการท าวิจัย อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการบริโภค
อย่างแท้จริง และจะได้น าผลการวิจยัไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาในด้านต่างๆ เพ่ือประกอบการ
วางแผนพฒันาผลิตภณัฑ์ตอ่ไป 

3.ผู้ประกอบการควรศึกษาตวัอย่างกลุ่มเป้าหมายนอกเหนือเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือ
รองรับการเตบิโตทางด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ยในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ชดุที่…….. 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย - 
เดนมาร์ค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จง แบบสอบถามชุดนีเ้ป็นส่วนหนึ่งในการจดัท าสารนิพนธ์ ของนิสิตปริญญาโท สาขาวิชา

การตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือศกึษาปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมี

ความสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการซื อ้ผลิตภัณ ฑ์นมไทย -เดนมาร์ค ของผู้ บ ริโภคใน เขต

กรุงเทพมหานคร ผู้ วิจยัจึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคณุทุก

ทา่นเป็นอยา่งสงู ท่ีกรุณาสละเวลาในการตอแบบสอบถามในครัง้นี ้ 
ค าอธิบาย ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค มีตราสินค้าเป็นรูปวัวสีแดง มี 4 รสชาติ เช่น สี
เขียว คือ รสหวาน สีแดง คือ รสจืด สีฟ้า คือ นมพร่องมันเนย และสีน า้ตาล คือ รส
ช็อกโกแลต 

 

ค าชีแ้จง กรุณาใสเ่คร่ืองหมาย ✓ ลงในชอ่ง (   ) ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

1 เพศ   (    ) 1. ชาย    (    ) 2. หญิง 

 

2.อาย ุ   (    ) 1. ต ่ากวา่หรือเทียบเทา่กบั20 ปี (    ) 2. 21-30 ปี 

(    ) 3. 31-40 ปี    (    ) 4. 41 ปีขึน้ไป 

 

3.ระดบัการศกึษา (     ) 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี  (     ) 2. ปริญญาตรี 

   (     ) 3. สงูกวา่ปริญญาตรี 

 

4.อาชีพ  (     ) 1. นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา   (      )  2.  ข้ า ร า ช ก า ร /

รัฐวิสาหกิจ 

  (     ) 3. พนกังานบริษัทเอกชน/ลกูจ้าง  (     ) 4. เจ้าของธุรกิจสว่นตวั 

  (     ) 5. อ่ืน ๆ โปรดระบ…ุ………..  
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5 .รายได้ตอ่เดือน      

  (     ) 1. ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท   (     ) 2. 10,001-20,000 บาท  

  (     ) 3. 20,001-30,000 บาท    (     ) 4. 30,001 บาท ขึน้ไป 

 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ระดับความคิดเหน็ 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วยอย่าง
ยิ่ง 

5 4 3 2 1 

ด้านตราสินค้า      
1.ตราสินค้านมไทย-เดนมาร์คอยู่คู่สงัคมไทย
มานาน 

     

2.ตราสนิค้านมไทย-เดนมาร์ค จดจ าง่าย      
3.ตราสนิค้านมไทย-เดนมาร์คมีช่ือเสยีงมาก      
      
ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์      
1.นมไทย-เดนมาร์คมีหลายรสชาติ      
2.นมไทย-เดนมาร์คมีหลายขนาดให้เลอืก      
      
ด้านประโยชน์หลัก      
1.นมไทย-เดนมาร์คเสริมสร้างพฒันาการเด็ก      
2.นมไทย-เดนมาร์คดื่มแล้วสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

     

3.นมไทย-เดนมาร์คเสริมสร้างกระดกูและฟัน      
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ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เหน็
ด้วย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างยิ่ง 

5 4 3 2 1 
ด้านรูปลักษณ์ผลิตภณัฑ์      
1.นมไทย-เดนมาร์คบรรจภุณัฑ์รูปทรงทนัสมยั      
2.นมไทย-เดนมาร์คบรรจภุณัฑ์สสีนัสวยงาม      
3.นมไทย-เดนมาร์คขนาดบรรจุภัณฑ์พกพา
สะดวก   

   

      
ด้านผลิตภณัฑ์ที่คาดหวัง       
1.นมไทย-เดนมาร์คมีสารอาหารครบถ้วนต่อ
ร่างกาย   

   

2.นมไทย-เดนมาร์คเสริมสร้างภูมิต้านทาน
โรค   

   

3.นมไทย-เดนมาร์คช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึก
หรอของร่างกาย   

   

      
ด้านศักยภาพผลิตภณัฑ์      
1.นมไทย-เดนมาร์คลดอาการท้องผกู      
2.นมไทย-เดนมาร์คช่วยให้รูปร่างดี        
3.นมไทย-เดนมาร์คท าให้ผิวพรรณสดใส        
4.นมไทย -เดนมาร์คลดภาวะการเกิดโรค
กระดกูพรุน   
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ส่วนที่  3 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย -เดนมาร์คของ
ผู้บริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร 

 

1.ความถ่ีในการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค…………ครัง้/เดือน 

2.จ านวนเงินในการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค…………บาท/ครัง้ 

3.ปริมาณการซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คจ านวน…...กลอ่ง/ครัง้ 

4.ผู้ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค 

(     ) 1.ตนเอง     (     ) 2. บคุคลในครอบครัว 

(     ) 3.เพ่ือน     (     ) 4.บคุคลท่ีมีช่ือเสียง เชน่ ดาราเซเลบ 

5.ทา่นซือ้ผลิตภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คจากท่ีใดเป็นประจ า 

(     ) 1.เซเวน่อีเลฟเวน่     (     ) 2. แฟมิล่ีมาร์ท 

(     ) 3.ห้างสรรพสินค้า     (     ) 4.ลอร์สนั 108 

 

 

ขอขอบพระคณุทกุทา่นท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบบันี ้
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รายช่ือ ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน 

1. อาจารย์ ดร.ธนภมูิ อตเิวทิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจเพ่ือ

สงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย์ ดร.เศรษฐวสัภุ์ พรมสิทธ์ิ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจเพ่ือ

สงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 
 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวภทัร์ธนี สืบสวา่ง 
วัน เดือน ปี เกิด 14 มีนาคม 2518 
สถานที่เกิด จงัหวดัอตุรดติถ์ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2548 บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบญัชี จากมหาวิทยาลยัราชภฎัสวน

สนุนัทา  
พ.ศ.2561 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 99/99 ถ.สขุมุวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนงใต้ กรุงเทพมหานคร 
10260   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1 บทนำ
	ภูมิหลัง
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	ความสำคัญของงานวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
	ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
	นิยามศัพท์เฉพาะ
	กรอบแนวคิดในการวิจัย
	สมมติฐานในการวิจัย

	บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ (Demographic)
	แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
	แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
	ประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค
	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย
	การกำหนดประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
	การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	การจัดทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

	บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	สังเขปการวิจัย
	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
	การจัดทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
	สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	อภิปรายผลการวิจัย
	ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
	ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

