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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาองคป์ระกอบผลติภณัฑแ์ละภาพลกัษณ์องคก์ารสง่เสรมิกจิการ

โคนมแห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคนมไทย – เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีบ่รโิภคนมไทย – เดน
มารค์ จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล 
ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค่์าความแปรปรวนทางเดยีว และสถติค่ิาสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธแ์บบเพยีรสนั  

ผลการวจิยัพบว่า 
ผูบ้รโิภคกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 20 -29 ปี จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมี

สถานภาพโสด / หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ ประกอบอาชพีนักเรยีน / นักศกึษา และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่า
กว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท  

องคป์ระกอบผลติภณัฑโ์ดยรวมและภาพลกัษณ์องคก์รโดยรวมผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัดี 
ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ สถานภาพและอาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมารค์แตกต่าง

กนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 
องคป์ระกอบผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ รปูลกัษณ์ของผลติภณัฑแ์ละผลติภณัฑค์วบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ โดยมรีะดบัความสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 
ภาพลกัษณ์องคก์ร ไดแ้ก่ เอกลกัษณ์ขององคก์ร ชื่อเสยีงและการตดิต่อระหว่างบุคคลมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ โดยมรีะดบัความสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 
 
ค าส าคญั: องคป์ระกอบดา้นผลติภณัฑ ์ภาพลกัษณ์องคก์ร พฤตกิรรมการบรโิภค 
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ABSTRACT 
 
 The objective of this research was to study the product components and the corporate image of 
the Dairy Farming Promotion Organization of Thailand in relation to the consumer behavior of Thai – 
Denmark Milk in the Bangkok metropolitan area. The samples of this research included four hundred 
consumers who have bought or used to buy Thai – Denmark Milk in the Bangkok metropolitan area. The 
data collection tool used in this study was a questionnaire. In terms of statistical applications, 
percentage, mean, standard deviation, one-way analysis of variance for differential analysis, and Pearson 
product moment correlation coefficient were applied to analyze the correlation. 
 The results of the study were as follows: 
 The majority of the samples were female, aged between twenty and twenty nine years old, 
holding a Bachelor’s degree, being single/widowed/divorced/separated couples, students and employees 
with a monthly income of less than or equal to 15,000 Baht. 
 In terms of product components and corporate image of the Dairy Farming Promotion 
Organization of Thailand. The opinions of the consumers were at good levels overall. 
 The results of hypotheses testing were as follows: 
 The differences in terms of customers included age, status and occupation had differences in 
terms of consumer behavior regarding Thai – Denmark Milk with statistically significant levels of 0.01 and 
0.05  
 Product components in the aspects of tangible and augmented products were positively related 
to consumer behavior regarding Thai – Denmark Milk was in the same direction and at a very low level 
of 0.01 and 0.05 levels of statistical. 
 Corporate image in terms of the aspects of corporate Identity, reputation and contact Personnel 
were positively related to consumer behavior regarding Thai – Denmark Milk was in the same direction 
and at a very low level at 0.01 and 0.05 levels of significance. 
 
Keyword: Product Components, Corporate Image, Consumer Behavior 
 
บทน า 

"นม" ถือเป็นเครื่องดื่ม เพื่ อสุขภาพที่แท้จริง มูลนิธิโรคกระดูกพรุ นนานาชาติ (International 
Osteoporosis Foundation หรอื IOF) ระบุว่านมและผลติภณัฑ์จากนมอื่นๆ เป็นอาหารพรอ้มบรโิภคที่หาไดง้่าย 
จัดอยู่ในกลุ่มอาหารที่มีแร่ธาตุแคลเซียมสูงที่สุด องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ หรือ The Food and 
Agriculture Organization หรือ FAO ก าหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วนัดื่มนมโลก" (World Milk 
Day) เพื่อใหป้ระเทศต่างๆ และองคก์รทีใ่หค้วามส าคญัและสนับสนุนการบรโิภคนม ไดร้่วมกนัจดักจิกรรมรณรงค์
และกระตุ้นใหเ้หน็ความส าคญัของการบรโิภคนม ดว้ยการใหค้วามรูแ้ละคุณประโยชน์ของนมใหแ้ก่ประชาชน ซึ่งมี
ความส าคญัอย่างมากในการเสรมิสรา้งกระดกูใหแ้ขง็แรง โดยเป็นแคลเซยีมทีร่่างกายสามารถดดูซมึไปใชไ้ดด้ทีีสุ่ด
และยงัเป็นแหล่งรวมสารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกาย เพราะให้ทัง้โปรตีนและเกลือแร่ที่ส าคญั เช่น ฟอสฟอรสั 
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คารโ์บไฮเดรต ไขมนั และวติามนิ การสรา้งความแขง็แรงให้กบักระดูกตัง้แต่อายุยงัน้อยๆ จะช่วยป้องกนัไม่ให้
กระดกูแตกหกัไดง้่ายเมื่ออายุมากขึน้ 

ปัจจุบนัคนไทยไดห้นัมาดื่มนมกนัมากขึน้เน่ืองจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีห่นัมาใสใ่จสุขภาพ จงึเลอืก
บริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ดังนัน้การเลือกซื้อนมประเภทใดนัน้จึงขึ้นอยู่กับความ            
พึงพอใจและความสะดวกของผู้บริโภคเป็นหลัก ถ้าผู้บริโภคชอบนมที่มีสี , กลิ่นและรสชาติเหมือนนมวัว                      
มกีระบวนการผลติทีไ่ม่ผ่านความรอ้นกส็ามารถเลอืกดื่มนมพาสเจอรไ์รซ์ แต่ถ้าต้องการนมที่มรีสชาติทีท่านง่าย  
ไม่มีกลิ่นคาวนมมากและอายุการเก็บได้ยาวนานขึ้นและไม่ต้องเก็บในตู้เย็นก็เลือกนมประเภทยูเอชทีหรือ               
นมสเตอรไิลซ ์เป็นตน้ (SiamHealth. 2558) 

การท าฟารม์โคนมในประเทศไทยยงัเป็นเรื่องใหม่เมื่อเทยีบกบัประเทศทีเ่ลีย้งโคนมมาเป็นเวลานาน เช่น 
ประเทศในยุโรป ออสเตรเลีย หรอืนิวซีแลนด์   โดยเริม่จากบรษิัทไทย-เดนมาร์ก  ซึ่งได้ก่อตัง้ฟาร์มโคนมในปี 
พ.ศ. 2505 เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยและประเทศเดนมาร์กหลังจากนัน้ 9 ปี ได้ใช ้              
ชื่อว่า  องค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทยหรอื อ .ส.ค  และประเทศเดนมาร์กได้มอบให้ประเทศไทย                    
ด าเนินการต่อจนในปัจจุบนัมีบรษิัทเอกชนต่างๆ เพิ่มจ านวนมากขึน้ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช (รชักาลที ่9) ทรงสนพระทยัในกจิการเลีย้งโคนมและการแปรรูปนม ดงัจะเหน็ไดจ้ากการพระราชทาน
ทุนทรพัย์เพื่อเป็นทุนส าหรับการจดัตัง้สหกรณ์และโรงงานแปรรูปนมหนองโพ จงัหวดัราชบุร ีหรอืฟาร์มโคนม             
ในโครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดา พระราชวงัดุสติซึง่มกีารแปรรปูผลติภณัฑน์มชนิดต่างๆ 

จากผลการส ารวจส่วนแบ่งตลาดนมพรอ้มดื่มประเทศไทย ปี 2558 ถือว่าเป็นครัง้แรกที่ไทยเดนมาร์ค              
มสี่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบัหนึ่ง จากเดมิที่มสี่วนแบ่งตลาด 30%  แซงน าหน้าโฟร์โมสต์ ซึ่งเป็นเจ้าตลาดอนัดบั
หนึ่งต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน การครองส่วนแบ่งทางการตลาดครัง้นี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการปรบัปรุงผลิตภัณฑ์             
ทีท่นัสมยัในดา้น รสชาต ิบรรจุภณัฑแ์ละอกีส่วนหนึ่งจากการขยายกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางจ าหน่ายใหม่ๆ เช่น
มจี าหน่ายในแมคโดนัลด ์เจาะกลุ่มวยัรุ่น นอกจากนี้ช่องทางโมเดริน์เทรดซึง่เป็นช่องทางทีม่สีดัส่วนรายได ้55% 
ยงัเป็นช่องทางที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดย 3 ไตรมาสที่ผ่านมามียอดจ าหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด              
ทีเ่ตบิโตถงึ 20% ซึง่ต่างจากปี 2557 ทีย่งัคงเป็นรองโฟรโ์มสตท์ีค่รองสว่นแบ่งทางการตลาดถงึ 40% รองลงมาคอื 
ไทยเดนมารค์ มสีว่นแบ่งตลาดเป็นอนัดบัสองอยู่ที ่30% และหนองโพ 10% (ผูจ้ดัการรายวนั 2557, 14 กนัยายน: 
ออนไลน์) 

การวจิยัครัง้นี้เน้นศกึษาเรื่ององค์ประกอบด้านผลติภัณฑ์และภาพลกัษณ์องคก์รซึ่งถือว่าเป็นสิง่ส าคญั             
ทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญั เพราะภาพลกัษณ์ทีด่แีละผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพนัน้จะสง่ผลใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้และ
การบรโิภค จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาถงึองคป์ระกอบผลติภณัฑแ์ละภาพลกัษณ์องคก์รทีม่ี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นครัง้
แรกทีน่มไทย – เดนมารค์ครองสว่นแบ่งตลาดนมพรอ้มดื่มประเทศไทยเป็นอนัดบัหนึ่ง  (องคก์ารสง่เสรมิกจิการโค
นมแห่งประเทศไทย. 2558) และเพื่อให้ผลการศกึษาครัง้นี้เป็นประโยชน์แก่องค์กรฯ ในการน าเอาขอ้มูลไปวาง
แผนการทางตลาด วางกลยุทธ ์ปรบัปรุงและพฒันาผลติภณัฑใ์หส้ามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคได้
ครอบคลุมมากยิง่ขึน้และเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ขององคก์รเพื่อรกัษาสว่นครองตลาดใหค้งทีต่่อไปในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี้ 
1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตาม

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
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2. เพื่อศกึษาองค์ประกอบผลติภณัฑ์ ประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์หลกั ด้านรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์และ
ด้านผลิตภัณฑ์ควบที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคนมไทย – เดนมาร์คของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาภาพลกัษณ์องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย ดา้นเอกลกัษณ์ของ
องค์กร ด้านชื่อเสยีง ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการให้บรกิารและด้านการติดต่อระหว่างบุคคลที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ความส าคญัของการวิจยั 

1.   เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรบัองคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย ในการน าเอาข้อมลูมาพฒันา
ปรบัปรุงแกไ้ข ออกแบบผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและสง่เสรมิภาพลกัษณ์ขององคก์าร 

2.   เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ ในการวางแผนและปรบัปรุงกลยุทธท์างการตลาด ในการสรา้งความแตกต่าง
ใหเ้หนือกว่าคู่แขง่ขนัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

3.   เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัผูท้ีส่นใจศกึษา หรอืผูท้ีต่อ้งการจะลงทุนท าธุรกจิดา้นผลติภณัฑน์มใหท้ราบ
ถึงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์องค์กรตัวใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคนม                
ไทย-เดนมารค์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1.   ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 
 1.1   ลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์

1.1.1   เพศ 
1.1.1.1   เพศชาย 
1.1.1.2   เพศหญงิ 

1.1.2   อาย ุ
1.1.2.1   ต ่ากว่า 20 ปี 
1.1.2.2   20 - 29 ปี 
1.1.2.3   30 - 39 ปี 
1.1.2.4   40 - 49 ปี 
1.1.2.5   50 ปีขึน้ไป 

1.1.3   ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
1.1.3.1   ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
1.1.3.2   ปรญิญาตร ี
1.1.3.3   สงูกว่าปรญิญาตร ี

1.1.4   สถานภาพสมรส 
1.1.4.1   โสด 
1.1.4.2   สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
1.1.4.3   หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 
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1.1.5   อาชพี 
1.1.5.1   นกัเรยีน / นกัศกึษา 
1.1.5.2   ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
1.1.5.3   พนกังานบรษิทัเอกชน 
1.1.5.4   เจา้ของกจิการ / ธุรกจิสว่นตวั 
1.1.5.5   แม่บา้น / พ่อบา้น 
1.1.5.6   อื่นๆ โปรดระบุ…………………… 

1.1.6   รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
1.1.6.1   ต ่ากว่า หรอืเท่ากบั 15,000 บาท 
1.1.6.2   15,001 - 25,000 บาท 
1.1.6.3   25,001 - 35,000 บาท 
1.1.6.4   35,001 - 45,000 บาท 
1.1.6.5   45,001 บาทขึน้ไป 

1.2   องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์
1.2.1   ดา้นผลติภณัฑห์ลกั (Core Product) 
1.2.2   ดา้นรปูลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์(Tangible product) 
1.2.3   ดา้นผลติภณัฑค์วบ (Augmented Product) 

1.3   ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
1.3.1   ดา้นเอกลกัษณ์ขององคก์ร (Corporate Identity) 
1.3.2   ดา้นชื่อเสยีง (Reputation) 
1.3.3   ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) 
1.3.4   ดา้นการใหบ้รกิาร (Service Offering) 
1.3.5   ดา้นการตดิต่อระหว่างบุคคล (Contact Personnel) 

2.   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคนมไทย – เดนมาร์คของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
-   ปรมิาณทีซ่ือ้ (กล่อง/ครัง้) 
-   ความถีใ่นการบรโิภค (ครัง้/สปัดาห)์ 
-   ค่าใชจ้่ายในการเลอืกซือ้ (บาท/ครัง้) 

 
สมมติฐานในการวิจยั 

1.   ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนัมพีฤตกิรรม
การบรโิภคนมไทย – เดนมารค์แตกต่างกนั 

2.   องคป์ระกอบผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ของผูบ้รโิภค      
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.   ภาพลกัษณ์องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค
นมไทย – เดนมารค์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2538: 41-42) กล่าวว่าลกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อายุ เพศ 
สถานภาพครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพีและรายได้ เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะด้าน
ประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะที่ส าคญัและสถิตทิี่วดัได้ของประชากรจะช่วยก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อ
การวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
 Kotler (วารุณี  ตันติวงศ์สานิช และคณะ. 2554: 156-157; อ้างจาก Kotler. 1997) ระดับผลิตภัณฑ ์
(Product levels) หมายถงึ คุณสมบตัขิองผลติภณัฑใ์นการสรา้งคุณค่าส าหรบัลกูคา้ เรยีกว่าเป็นล าดบัขัน้ตอนของ
คุณค่าส าหรบัลูกค้า (Customer value hierarchy) ลกัษณะระดบัผลติภณัฑ์มี 3 ระดบั ประกอบด้วย ผลติภณัฑ์
หลกั (Core Product) ผลติภณัฑท์ีแ่ทจ้รงิ (Actual Product) และผลติภณัฑค์วบ (Augmented Product) 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์องคก์ร 
 Leblanc; & Nguyen (1996 อ้างใน ชลลดา ไชยกุล . 2555: 18) ได้แยกภาพลักษณ์ในองค์กรธุรกิจ
ให้บริการออกเป็น 5 ปัจจัยหลัก โดยเป็นปัจจัยที่กระตุ้นการรบัรู้ที่มีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ดังต่อไปนี้ 
เอกลักษณ์ขององค์กร (Corporate Identity) ชื่อเสียง (Reputation) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical 
Environment) การใหบ้รกิาร (Service Offering) และการตดิต่อระหว่างบุคคล (Contact Personnel)  
 4. แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
 ศิริวรรณ เสรรีตัน์ (2550: 9 - 10) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภค (Analyzing Consumer 
Behavior) หมายถึง การค้นหาหรอืวจิยัเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บรโิภคเพื่อทราบถึงลกัษณะ
ความต้องการและพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค ซึง่ค าถามทีใ่ชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
คอื 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย Who? What? Why? Who? When? Where? และ How? เพื่อค้นหาค าตอบ  
7 ประการ หรือ 7Os ซึ่งประกอบด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets 
and Operation 
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยัครัง้นี้ คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยบริโภคนมไทย –              
เดนมารค์ ซึง่ไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่คยบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ 

ซึง่ไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึไดก้ าหนดขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูร
การหาขนาดตวัอย่างในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2545: 25-26) ที่ระดบั
ความเชื่อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ซึ่งผู้วจิยัเพิ่ม
จ านวนตวัอย่างไว้เผื่อการสญูเสยีของแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ไว ้5% หรอืเท่าเทยีบกบั 15 ตวัอย่าง รวมเป็น
ขนาดตัวอย่างทัง้หมด 400 ตัวอย่าง และการเลือกกลุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง  ซึ่งประกอบไปด้วย            
4 ขัน้ตอน 
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ผลการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลด้านประชากรศาสตร ์
 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 -29 ปี จบการศึกษาใน
ระดบัปรญิญาตร ีมสีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ ประกอบอาชพีนักเรยีน/นักศกึษาและมรีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืนต ่ากว่า 15,000 บาท 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลองคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์
 ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเห็นในด้านผลิตภัณฑ์หลกัมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์หลกั (Core Product) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นที่มีต่อองค์ประกอบผลติภัณฑ์ในเรื่องของ
วตัถุดิบน ้ านมวัวแท้มาจากแม่พันธุ์ว ัวที่ดี อยู่ในระดับดี รองลงมาคือ มีความปลอดภัยจากสารเคมีทุกชนิด ,             
มปีระโยชน์ช่วยท าใหส้ขุภาพสมบรูณ์แขง็แรง เสรมิสรา้งภูมติ้านทานและมแีคลเซยีมสงูช่วยลดความเสีย่งของการ
เกดิโรคกระดกูพรุน กระดกูเปราะ 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลภาพลกัษณ์องคก์ร 
 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในดา้นเอกลกัษณ์ขององค์กรมากที่สุด เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า 
ดา้นเอกลกัษณ์ขององค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ที่มต่ีอภาพลกัษณ์ขององค์กรในเรื่องของผู้ก่อตัง้
องคก์ร คอื พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชเป็นผูก้่อตัง้ อยู่ในระดบัดรีองลงมาคอื เป็นจุดเริม่ต้น
ความสมัพนัธว์่าดว้ยการร่วมมอืดา้นวชิาการการเลีย้งโคนมระหว่างประเทศไทยและประเทศเดนมารค์, สญัลกัษณ์
ขององคก์รมคีวามโดดเด่น สงัเกตไดง้่าย (รปูววัแดง)และมกีารส่งเสรมิการเลีย้งโคนมใหเ้ป็นอาชพีแก่เกษตรไทย
อย่างมัน่คงและยัง่ยนื 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะหข์้อมูลพฤติกรรมการบริโภคนมไทย – เดนมารค์ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมดื่มนมไทย – เดนมาร์ครสจดืและนิยมดื่มนมในช่วงเช้า สาเหตุหลกั

เพราะว่ามปีระโยชน์ต่อร่างกาย สถานที่ที่เลอืกซื้อนมคอื ร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-11 เป็นต้น ครอบครวัมอีทิธพิล
ที่สุดต่อการบรโิภคนมไทย – เดนมาร์ค จ านวน 36 กล่องต่อครัง้ ความถี่ในการบรโิภค 6 ครัง้ต่อสปัดาห์และมี
ค่าใชจ้่าย 468 บาทต่อครัง้ในการเลอืกซือ้ 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมลูจากการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามลักษณะด้านประชากรศาสตร์

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคนมไทย – เดนมารค์แตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 1.1 ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มเีพศต่างกนั มพีฤติกรรมการบรโิภคนมไทย –  

เดนมารค์แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มเีพศต่างกนั มพีฤติกรรมการ

บรโิภคนมไทย – เดนมาร์คในด้านจ านวนครัง้ในการบรโิภค/สปัดาห์และด้านค่าใช้จ่าย/ครัง้ในการเลอืกซื้อไม่
แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 1.2 ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีายุต่างกนั มพีฤติกรรมการบรโิภคนมไทย –  
เดนมารค์แตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
- ด้านจ านวนครัง้ในการบริโภค/สัปดาห์ พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน               

มพีฤตกิรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ในดา้นจ านวนครัง้ในการบรโิภค/สปัดาหแ์ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั



8 
 

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวแ้ละหลงัจากไดท้ าการทดสอบวเิคราะหค์่าความแตกต่าง
ของค่าเฉลีย่รายคู่ พบว่า  

กลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุต ่ากว่า 20 ปี มพีฤตกิรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ในดา้นจ านวนครัง้ในการ
บรโิภค/สปัดาหม์ากกว่ากลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุ 20-29 ปี โดยผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.549 

กลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุต ่ากว่า 20 ปี มพีฤตกิรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ในดา้นจ านวนครัง้ในการ
บรโิภค/สปัดาหม์ากกว่ากลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุ 30 ปีขึน้ไป โดยผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.519 

กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 20-29 ปี มีพฤติกรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมาร์คในด้านจ านวนครัง้ในการ
บรโิภค/สปัดาหน้์อยกว่ากลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุต ่ากว่า 20 ปี โดยผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.549 

- ดา้นค่าใชจ้่าย/ครัง้ในการเลอืกซือ้ พบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุต่างกนั มพีฤตกิรรม
การบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ในดา้นค่าใชจ้่าย/ครัง้ในการเลอืกซือ้แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวแ้ละหลงัจากไดท้ าการทดสอบวเิคราะหค์่าความแตกต่างของค่าเฉลีย่รายคู่ 
พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุต ่ากว่า 20 ปี มพีฤตกิรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ในดา้นค่าใช้จ่าย/ครัง้ใน
การเลอืกซือ้มากกว่ากลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุ 20-29 ปี โดยผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 11.302 
กลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุต ่ากว่า 20 ปี มพีฤตกิรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ในดา้นค่าใชจ้่าย/ครัง้ในการเลอืกซือ้
มากกว่ากลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุ 30 ปีขึน้ไป โดยผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 12.927 

สมมติฐานท่ี 1.3 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคนม
ไทย – เดนมารค์แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
พฤตกิรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ในดา้นจ านวนครัง้ในการบรโิภค/สปัดาหแ์ละดา้นค่าใช้จ่าย/ครัง้ในการ
เลอืกซือ้ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

สมมติฐานท่ี 1.4 ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพต่างกนั มพีฤติกรรมการบรโิภคนม            
ไทย – เดนมารค์แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
- ด้านจ านวนครัง้ในการบรโิภค/สปัดาห์ พบว่า ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มสีถานภาพต่างกนั              

มพีฤตกิรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ในดา้นจ านวนครัง้ในการบรโิภค/สปัดาหแ์ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

- ดา้นค่าใชจ้่าย/ครัง้ในการเลอืกซือ้ ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพต่างกนั มพีฤตกิรรม
การบรโิภคนมไทย – เดนมาร์คในด้านค่าใช้จ่าย/ครัง้ในการเลอืกซื้อไม่แตกต่าง ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน             
ทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 1.5 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีาชพีต่างกนั มพีฤติกรรมการบรโิภคนมไทย – 
เดนมารค์แตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
- ด้านจ านวนครัง้ในการบรโิภค/สปัดาห์ พบว่า ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพต่างกนั มี

พฤตกิรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ในดา้นจ านวนครัง้ในการบรโิภค/สปัดาหแ์ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวแ้ละหลงัจากไดท้ าการทดสอบวเิคราะหค์่าความแตกต่าง
ของค่าเฉลีย่รายคู่ พบว่า  
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กลุ่มตวัอย่างทีม่อีาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา มพีฤตกิรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ในดา้นจ านวนครัง้
ในการบรโิภค/สปัดาห์มากกว่ากลุ่มตวัอย่างที่มอีาชพีอื่นๆ เช่น ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ/พนักงานบรษิัทเอกชน/
เจา้ของกจิการ/ธุรกจิสว่นตวั โดยผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.549 0.395 

- ดา้นค่าใชจ้่าย/ครัง้ในการเลอืกซือ้ ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีาชพีต่างกนั มพีฤตกิรรมการ
บรโิภคนมไทย – เดนมารค์ในดา้นค่าใชจ้่าย/ครัง้ในการเลอืกซือ้ไม่แตกต่าง ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

สมมติฐานท่ี 1.6 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั มีพฤติกรรมการ
บรโิภคนมไทย – เดนมารค์แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนั มี
พฤตกิรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ในดา้นจ านวนครัง้ในการบรโิภค/สปัดาหแ์ละดา้นค่าใช้จ่าย/ครัง้ในการ
เลอืกซือ้ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

สมมติฐานท่ี 2 องคป์ระกอบผลิตภณัฑ์มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคนมไทย – เดน
มารค์ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

สามารถจ าแนกออกเป็นสมมตฐิานย่อย 2 ขอ้ ดงันี้ 
สมมติฐานท่ี 2.1 องคป์ระกอบผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ 

ในดา้นจ านวนครัง้ในการบรโิภค/สปัดาห ์
ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และด้านผลิตภัณฑ์ควบมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ ในด้านจ านวนครัง้ในการบรโิภค/สปัดาห์ ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน
ทีต่ัง้ไว ้

องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์หลักไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคนมไทย –               
เดนมารค์ ในดา้นจ านวนครัง้ในการบรโิภค/สปัดาห ์ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 2.2 องคป์ระกอบผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ 
ในดา้นค่าใชจ้่าย/ครัง้ในการเลอืกซือ้ 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
องคป์ระกอบผลติภณัฑ ์ดา้นรูปลกัษณ์ของผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคนมไทย – 

เดนมารค์ ในดา้นค่าใชจ้่าย/ครัง้ในการเลอืกซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
องคป์ระกอบผลติภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑห์ลกัและดา้นผลติภณัฑค์วบไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคนม
ไทย – เดนมารค์ ในดา้นค่าใชจ้่าย/ครัง้ในการเลอืกซือ้ ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 3 ภาพลกัษณ์องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคนมไทย – เดนมารค์ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

สามารถจ าแนกออกเป็นสมมตฐิานย่อย 2 ขอ้ ดงันี้ 
สมมติฐานท่ี 3.1 ภาพลกัษณ์องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทยมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ ในดา้นจ านวนครัง้ในการบรโิภค/สปัดาห ์
ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
ภาพลกัษณ์องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย ด้านเอกลกัษณ์ขององคก์ร ดา้นชื่อเสยีงและ

ด้านการติดต่อระหว่างบุคคลมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมาร์ค ในด้านจ านวนครัง้              
ในการบรโิภค/สปัดาหซ์ึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
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ภาพลกัษณ์องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและดา้นการ
ใหบ้รกิารไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ ในดา้นจ านวนครัง้ในการบรโิภค/สปัดาห ์
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 3.2 ภาพลกัษณ์องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทยมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ ในดา้นค่าใชจ้่าย/ครัง้ในการเลอืกซือ้ 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
ภาพลกัษณ์องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย ดา้นชื่อเสยีงมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

บรโิภคนมไทย – เดนมารค์ ในดา้นค่าใชจ้่าย/ครัง้ในการเลอืกซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
ภาพลกัษณ์องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย ดา้นเอกลกัษณ์ขององคก์ร ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพ ด้านการให้บรกิารและด้านการติดต่อระหว่างบุคคลไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภค          
นมไทย – เดนมารค์ ในดา้นค่าใชจ้่าย/ครัง้ในการเลอืกซือ้ ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 

อภิปรายผล  
 จากผลการวิจยั “องค์ประกอบผลิตภัณฑ์และภาพลกัษณ์องค์กรที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการ
บรโิภคนมไทย – เดนมารค์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มปีระเดน็ทีส่ามารถน ามาอภปิรายผลได ้ดงันี้ 
 1. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามลกัษณะด้านประชากรศาสตรท่ี์แตกต่างกนัมี
พฤติกรรมการบริโภคนมไทย – เดนมารค์แตกต่างกนั 
 1.1 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ในดา้น
จ านวนครัง้ในการบรโิภค/สปัดาห์แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยกลุ่มตวัอย่างที่มีอายุ              
30 ปีขึน้ไปมพีฤตกิรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมารค์มากกว่ากลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุต ่ากว่า 20 ปี อาจเนื่องมาจาก
เพศหญงิเมื่อมอีายุมากขึน้ จะเริม่ใหค้วามสนใจดูแลสขุภาพโดยหนัมาเลอืกซือ้และบรโิภคนมมากยิง่ขึน้ เพราะนม
ถอืว่าเป็นผลติภณัฑท์ีม่ปีระโยชน์ใหคุ้ณค่าแก่ร่างกาย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จกัรนิทร ์ชนิธเนศ (2550) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง “พฤติกรรมของผูป้กครองในการเลอืกซือ้ผลิตภณัฑน์มผงส าหรบัเดก็ในเขตอ าเภอบา้นนาสาร 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี” พบว่า อายุที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคนมพาสเจอร์ไรท์แตกต่างกนั โดยกลุ่ม
ตวัอย่างทีม่อีายุระหว่าง 20-29 ปีนิยมบรโิภคนมพาสเจอรไ์รทม์ากทีสุ่ด เนื่องจากเป็นช่วงอายุทีม่คีวามต้องการ
พลงังานจากการดื่มนมเพื่อสง่เสรมิดา้นการศกึษาและการท างานอย่างมาก 
 1.2 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ในดา้น
ค่าใชจ้่าย/ครัง้ในการเลอืกซือ้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยกลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุ 20 - 30 
ปีขึน้ไป มพีฤติกรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมารค์มากกว่ากลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุต ่ากว่า 20 ปี อาจเน่ืองมาจาก
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุมากขึน้ลดการบรโิภคนมนมถัว่เหลอืง และหนัมาบรโิภคนมพาสเจอรไ์รท ์นมยเูอสทแีทน จงึท าให้
ผู้บรโิภคที่มีอายุมากมีค่าใช้จ่ายในการซื้อมากกว่าผู้บรโิภคที่มีอายุน้อย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ระพีพร              
แพร่ไชยกุล (2550) ท าการศกึษาเรื่องปัจจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑ์นมถัว่เหลอืง ยูเอสท ีดชัมลิล ์              
“ดน่ีา” ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์นมถัว่เหลอืง 
ดา้นมลูค่าในการซือ้ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั 

1.3 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคนมไทย –               
เดนมารค์ในด้านจ านวนครัง้ในการบรโิภค/สปัดาห์แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 โดยกลุ่ม
ตวัอย่างทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าและระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรมีพีฤตกิรรมการบรโิภค
นมไทย – เดนมาร์คมากกว่ากลุ่มตวัอย่างที่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรี อาจเนื่องจากการศกึษาที่สูงขึน้



11 
 

ส่งเสรมิให้กลุ่มตัวอย่างเปิดรบัสื่อต่างๆ มากขึ้น และมทีางเลอืกในการบรโิภค คอืสามารถเลอืกบรโิภคนมหรอื
ผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยคุณค่าและสารอาหาร ทดแทนการบรโิภคนมจ าพวกสารสกดัหรอืแต่งกลิน่ต่างๆ ผสม 
ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีให้
ความส าคญักบัการบรโิภคนมโดยดื่มนมถี่กว่ากลุ่มตวัอย่างทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2541: 38-39) ทีก่ล่าวไวว้่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมแีนวโน้มของ
พฤตกิรรมการบรโิภคทีแ่ตกต่างกนั และผลการ ธญัยธรณ์ พุ่มสวสัดิ ์(2552) เรื่องพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคนมพาส
เจอรไ์รทใ์นจงัหวดัชลบุร ีพบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคนมพาสเจอรไ์รทแ์ตกต่างกนั 

1.4 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ 
ในดา้นจ านวนครัง้ในการบรโิภค/สปัดาหแ์ตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยกลุ่มตวัอย่างทีม่ี
สถานภาพโสด / หมา้ย / หย่ารา้งมพีฤตกิรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมารค์มากกว่ากลุ่มตวัอย่างทีม่สีถานภาพ
สมรส อาจเนื่องจากปัจจุบนักลุ่มสงัคมที่ใช้ชวีติดว้ยตวัของตวัเองเพยีงล าพงั หนัมาสนใจสุขภาพตวัเองมากขึ้น            
ให้ความส าคัญในการเลือกบริโภคนมโดยให้ความถี่หรอืจ านวนครัง้ในการเลือกซื้อมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
สถานภาพโสด ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ นินนาท เตเสถียรวงศ์ (2559) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาด
บริการที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นมผงเอนฟา 3 สมาร์ทพลัส ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นมผงเอนฟา             
3 สมารท์พลสัแตกต่างกนั เนื่องจากกลุ่มที่อยู่เป็นครอบครวั มบีุตรทีจ่ าเป็นต้องเลี้ยงดูทางโภชนาการทีค่รบถ้วน 
จงึมกีารซือ้ผลติภณัฑน์มผงเอนฟา 3 สมารท์พลสัไปบรโิภคมากทีส่ดุ 
 2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคนมไทย – เดนมาร์คของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์หลักมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคนมไทย –                
เดนมาร์ค คือนมไทยเดนมาร์คมีประโยชน์และมีแคลเซียมสูง ในด้านจ านวนครัง้ในการบริโภค/สัปดาห์                 
มีความสมัพนัธ์ระดบัค่อนข้างต ่า ในทิศทางเดียวกัน ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ทัง้นี้ถ้าองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทยมีการใช้ปัจจยัผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์หลักมากขึ้น จะท าให้ผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมาร์คเพิ่มมากขึ้น ในระดบัที่ดีขึ้น เนื่องจากประโยชน์
พืน้ฐานของนมโดยทัว่ไปแล้วผู้บรโิภคสามารถท าความเขา้ใจไดโ้ดยปรยิาย การที่ผลติภณัฑ์สามารถขายสนิค้า
ด้วยตัวเองได้ท าให้จ านวนครัง้ในการตัดสินใจซื้อเพิ่ม มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วิชชุดา                        
ว่องเจริญพืชผล (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟลดน ้าหนักเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้บรโิภคมคีวามคิดเห็นต่อปัจจยัด้านผลติภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัด ีในด้านผลติภัณฑ์หลกัความสมัพันธ์กบั
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟลดน ้าหนักเพื่อสุขภาพ เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อสุขภาพไม่มีสาร
ปนเป้ือน ไดร้บัการรบัรองจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) 

2.2 ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นรปูลกัษณ์ของผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคนมไทย – 
เดนมารค์ คอืบรรจุภณัฑม์สีสีนัและมกีารออกแบบทีส่วยงาม ในดา้นค่าใชจ้่าย/ครัง้ในการเลอืกซือ้ มคีวามสมัพนัธ์
ระดบัต ่ามาก ในทศิทางผกผนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 ทัง้นี้ถ้าองคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศ
ไทยมกีารใชปั้จจยัผลติภณัฑ ์ดา้นรปูลกัษณ์ของผลติภณัฑส์งูขึน้ ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครจะมพีฤตกิรรม
การบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ลดลง ในระดบัต ่ามาก เน่ืองจากการออกแบบบรรจุภณัฑท์ีซ่บัซอ้นเกนิไปอาจท าให้
ผูบ้รโิภคเกดิความรูส้กึไม่สะดวกสบายในการบรโิภค ส่งผลท าใหค้่าใชจ้่ายในการซือ้ลดลง สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ สริมิา กาลาย ี(2557) ศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคนม   
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พาสเจอรไ์รทข์องผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาดมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
ผกผนักบัพฤตกิรรมการบรโิภคนมพาสเจอรไ์รทใ์นระดบัที่ต ่ามาก อาจมสีาเหตุมาจากการบรโิภคนมเป็นกจิวตัร
ประจ าวนัเพื่อเสรมิสรา้งสขุภาพ การออกแบบผลติภณัฑเ์พื่อใชเ้ป็นตวัสง่เสรมิทางการตลาดอาจไม่สามารถช่วยท า
ใหเ้กดิการซือ้และค่าใชจ้่ายในการเลอืกซือ้เพิม่ขึน้ 

2.3 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ควบมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคนมไทย –                  
เดนมาร์ค คือสามารถน าเอาไปเป็นส่วนผสม ทานควบคู่ไปกบัอาหารหรอืเมนูอื่นๆ ในด้านจ านวนครัง้ในการ
บรโิภค/สปัดาห์ มีความสมัพันธ์ระดบัค่อนข้างต ่า ในทิศทางเดยีวกนั ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ทัง้นี้ถ้า
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยมีการใช้ปัจจยัผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ควบมากขึ้น จะท าให้
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมาร์คเพิ่มมากขึ้น ในระดบัค่อนข้างต ่า 
เนื่องจากรูปแบบการรบัประทานอาหารบางช่วงเวลาอาจท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สกึจ าเจ การที่ผลิตภัณฑ์
สามารถน าไปประยุกตห์รอืเป็นสว่นผสมทานควบคู่กบัเมนูอื่นๆ จะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการซือ้ในปรมิาณที่
มากและบ่อยครัง้ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Kotler (1997: 431) ที่กล่าวไวว้่า องค์ประกอบของผลติภัณฑ ์
คอืส่วนที่เป็นผลประโยชน์ที่ผูซ้ื้อได้รบัเพิม่เตมินอกเหนือจากผลติภณัฑ์หลกั ซึ่งผลติภณัฑ์นมไทย  – เดนมาร์ค
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคประยุกตใ์หเ้ขา้กบัเมนูอื่นๆ ไดห้ลากหลายรปูแบบ  
 3 ภาพลกัษณ์องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
บริโภคนมไทย – เดนมารค์ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 ภาพลกัษณ์องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย ด้านการตดิต่อระหว่างบุคคลมคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการบรโิภคนมไทย – เดนมารค์ คอืพนกังานมคีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจในการใหบ้รกิาร ในดา้นจ านวนครัง้ใน
การบรโิภค/สปัดาห์ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 ทัง้นี้ถ้า
องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทยมกีารใชปั้จจยัภาพลกัษณ์องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศ
ไทย ด้านการติดต่อระหว่างบุคคลมากขึน้ จะท าให้ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการบรโิภคนม              
ไทย – เดนมารค์เพิม่มากขึน้ ในระดบัค่อนขา้งต ่า เน่ืองจากการตดิต่อสือ่สารเป็นช่องทางในการพดูคุยแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ทางตรงระหว่างผู้ขายและผู้บรโิภค ท าให้องคก์รทราบว่าผู้บรโิภคต้องการอะไร องคก์รจะมวีธิกีาร
ใหบ้รกิารและวางแผนรบัมอือย่างไร เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์และความพงึพอใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภค สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ Leblance; & Nguyen (1996 อา้งใน ชลลดา ไชยกุล. 2555: 18) ทีก่ล่าวไวว้่า การตดิต่อระหว่างบุคคลท าให้
สามารถรบัรูพ้ฤตกิรรมของลกูคา้และใหบ้รกิารไดต้รงกบัความตอ้งการของแต่ละบุคคล โดยสือ่สารผ่านพฤตกิรรม
และทศันคต ิ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 1. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างผลติภณัฑ์นมไทย – เดนมาร์คและผลติภัณฑ์ที่เป็นคู่แข่งทาง
การตลาด เพื่อประเมนิความสามารถในการแขง่ขนัและเพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถวางแผนกลยุทธท์างการตลาด
ใหเ้หมาะสมกบัตวัผลติภณัฑ ์และผูป้ระกอบการรายอื่นๆ สามารถน าผลการศกึษามาพฒันาผลติภณัฑข์องตนได้ 
 2. ควรศกึษาแนวโน้มของผลติภณัฑ์นมพรอ้มดื่มในอนาคตของผูบ้รโิภคในปัจจุบนั เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการพฒันาผลติภณัฑ์นมชนิดใหม่ๆ ออกสู่ตลาด เพื่อเป็นทางเลอืกและตอบสนองช่องว่างทางการตลาดของ
ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างแทจ้รงิและจะช่วยสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัใหผู้ป้ระกอบการได้ 
 3. ควรศกึษาคุณค่าตราสนิคา้ “นมไทย – เดนมารค์” เพื่อน าขอ้มูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรบัปรุง
และพฒันา เสรมิสรา้งความแขง็แกร่งของแบรนดใ์หม้ากยิง่ขึน้ต่อไป 
 



13 
 

เอกสารอ้างอิง 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2544). การใช ้SPSS for windows ในการวเิคราะหข์อ้มลู. พมิพค์รัง้ที ่4.  
        กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
-------------. (2545). หลกัสถติ.ิ กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
-------------. (2550). การใช ้SPSS for windows ในการวเิคราะหข์อ้มลู. พมิพค์รัง้ที ่7. กรุงเทพฯ:  
        ภาควชิาสถติ ิคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
การแบ่งเขตกรุงเทพมหานคร. สบืคน้เมื่อ 11 ตุลาคม 2559, จาก http://www.bmp.go.th/ 
ชลลดา ไชยกุล. (2555). ภาพลกัษณ์องคก์ร คุณค่าตราสนิคา้และความพงึพอใจในสว่นประสมทางการตลาด 
        ธุรกจิบรกิารทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดขีองลกูคา้บรษิทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั. วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ 
        มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
ดวงพร ภทัรเปรมเจรญิ. (2545). ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่น ้าสมุนไพร.  
        สารนิพนธ ์บธ.ม. กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
ธ ารง อุดมไพจติรกุล. (2547). เศรษฐศาสตรก์ารจดัการ. พมิพค์รัง้ที ่5. กรุงเทพฯ: โครงการต ารา  
        คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
นิพนธ ์เทพวลัย.์ (2514). ประชากรศาสตร.์ กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
ประวตัขิององคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศ. สบืคน้เมื่อ 10 ตุลาคม 2559, จาก  
        http://www.dpo.go.th/ 
พชัราภรณ์ เกษะประกร. (2558). กลยุทธป์ระชาสมัพนัธเ์พือ่การบรหิารเอกลกัษณ์ ภาพลกัษณ์และชือ่เสยีง 
        กบัองคก์ร. พมิพค์รัง้ที ่3. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 
พรีะ จริะโสภณ. (2539). หลกัและทฤษฏกีารสือ่สาร. กรุงเทพฯ: โรงพมิพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
รชันี วงศส์มุติร. (2547). หลกัการประชาสมัพนัธ.์ ชลบุร:ี มหาวทิยาลยับรูพา. 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์. (2538). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ฉบบัพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: วสิทิธิว์ฒันา. 
-------------. (2550). การบรหิารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมยั. 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2541). การบรหิารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธรีะฟิลม์และไซเทก็ซ.์  
-------------. (2549). การวจิยัการตลาด ฉบบัปรบัปรุงใหม่. กรุงเทพฯ: DIAMOND IN  BUSINESS WORLD. 
สาระน่ารูเ้รื่องอาหารกบัสขุภาพ. สบืคน้เมื่อ 1 ตุลาคม 2559, จาก http://www.gsbinter.com/img/FoodHealth.pdf 
สว่นแบ่งตลาดนมพรอ้มดื่ม. สบืคน้เมื่อ 14 กนัยายน 2559, จาก  
        http://www.thansettakij.com/2015/12/11/21241 
เสร ีวงษ์มณฑา. (2540). การประชาสมัพนัธ ์ทฤษฏแีละปฏบิตั.ิ กรุงเทพฯ: ธรีะฟิลม์และไซเทก็ซ.์ 
-------------. (2548). การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
อดุลย ์จาตุรงคกุล. (2541). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. พมิพค์รัง้ที ่6. กรุงเทพฯ: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
 
 

http://www.bmp.go.th/
http://www.dpo.go.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AD-%E0%B8%AA-%E0%B8%84/
http://www.gsbinter.com/img/FoodHealth.pdf
http://www.thansettakij.com/2015/12/11/21241

