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บทคดัย่อ 

 

 การวิจัยครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ , ปจัจัยต่อส่วนประสม                           
ทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด               
และ รปูแบบการด าเนินชวีติ ไดแ้ก่ กจิกรรมเกีย่วกบัสขุภาพ ความสนใจเกีย่วกบัสุขภาพ  และความคดิเหน็ทีม่ต่ีอ
โยเกริต์ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคโยเกริต์แอคทเีวยีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
    การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม 
ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ ผู้บริโภคหรือเคยบริโภคโยเกิร์ตแอคทีเวีย เพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวเิคราะห์ความแตกต่างโดยใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า  2 กลุ่ม             
โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การทดสอบความสมัพนัธข์องตวัแปรสองตวัแปรทีเ่ป็นอสิระต่อกนั 
โดยใชว้เิคราะหท์างสถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั ผลการวจิยัพบว่า 
           1.  ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 21-30 ปี ระดบัการศึกษาปรญิญาตรี เป็นพนักงาน
บรษิทัเอกชน/ลกูจา้ง มรีายไดเ้ฉลีย่ 10,001-20,000 บาท 
           2.  ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อสว่นประสมทางการตลาด ในดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา และ ดา้นการ
จดัจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัด ีสว่นการสง่เสรมิทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
           3.  ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพ และ             
ดา้นความคดิเหน็ทีต่่อโยเกริต์โดยรวมอยู่ในระดบัด ีส่วนดา้นกจิกรรมเกีย่วกบัสุขภาพ มกีารปฏบิตัโิดยรวมอยู่ใน
ระดบัน้อย 
           ผลการทดสอบสมมตฐิานในการวจิยัพบว่า 
           4.  ผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคโยเกริ์ตแอคทเีวยีแตกต่างกนั 
ดา้นปรมิาณทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

5.  ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
บริโภคโยเกิร์ตแอคทีเวีย ด้านปริมาณที่ซื้อในแต่ละครัง้  ความถี่ในการบริโภค พฤติกรรมการบริโภคเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัยีห่อ้อื่น และ แนวโน้มทีจ่ะบรโิภคในอนาคต อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 

6.  ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภค
โยเกริต์แอคทเีวยี ดา้นแนวโน้มทีจ่ะบรโิภคในอนาคต อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

                                                           
1 สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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          7.  ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

บริโภคโยเกิร์ตแอคทีเวีย ด้านพฤติกรรมการบริโภคเมื่อเปรียบเทียบกบัยี่ห้ออื่น และ แนวโน้มที่จะบริโภคใน

อนาคต อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ ด้านปริมาณที่ซื้อในแต่ละครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ              

ทีร่ะดบั 0.05                                                                                                                                                  

           8.  รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ และ ด้านความคิดเห็นที่มีต่อโยเกิร์ต             

มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคโยเกริต์แอคทเีวยี ดา้นปรมิาณทีซ่ื้อในแต่ละครัง้ ความถี่ในการบรโิภค 

พฤตกิรรมการบรโิภคเมื่อเปรยีบเทยีบกบัยีห่้ออื่น และ แนวโน้มทีจ่ะบรโิภคในอนาคต อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ           

ทีร่ะดบั 0.01 

           9.  รูปแบบการด าเนินชีวติ ด้านความสนใจเกี่ยวกบัสุขภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภค

โยเกริต์แอคทเีวยี ดา้นปรมิาณที่ซือ้ในแต่ละครัง้ และ แนวโน้มที่จะบรโิภคในอนาคต อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ           

ทีร่ะดบั 0.01 และ ดา้นความถี่ในการบรโิภค พฤตกิรรมการบรโิภคเมื่อเปรยีบเทยีบกบัยีห่อ้อื่น อย่างมนีัยส าคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05                                                                                                                                     

ค าส าคญั: พฤตกิรรมการบรโิภค สว่นประสมทางการตลาด รปูแบบการด าเนินชวีติ 

Abstract 

    This research aims to study the demographic data, marketing mix factor consisting of product, 
price, place and promotion and lifestyle such as healthy activity, healthy interest and yogurt opinion 
which influence Activia yogurt’s consuming behavior in Bangkok Metropolis. 
           This research is a survey research using questionnaire as a tool for data collection.  Sample 

size of this research is 400 female consumers or ex-consumers in Bangkok Metropolis. Descriptive 

statistics for data analysis are percentage, mean and standard deviation. One way analysis of variance is 

applied for the difference of sample group exceeding two groups. Person product moment correlation 

coefficient is for analyzing the relation of two independent variables. Results are as follows: 

           1.  Most consumers are from 21 to 30 years old, holding Bachelor’s degree, working as private 

company employees and earning the average monthly income between Baht 10,001 and 20,000.               

  2.  Overall consumers’ opinion towards marketing mix factor in category of product, price and 

place are at the good level, whereas overall consumers’ toward promotion is at the moderate level. 

 3.  Overall consumers’ opinion towards lifestyle in category of healthy interest and yogurt opinion 

are at the good level, whereas overall consumers’ practice towards healthy activity is at the low level. 

          Result of hypothesis test are as follow: 

          4.  Consumers with different education influence consuming behavior in category of purchased 

quantity per time at statistical significance of 0.05.           
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          5.  Marketing mix factor in category of product and price are related with Activia yogurt’s 

consuming behavior in category of purchased quantity per time, consumed frequency, consuming 

behavior compare to other brands and consuming trend in the future at statistical significance of 0.01 

level.   

          6.  Marketing mix factor in category of place is related with Activia yogurt’s consuming behavior 

in category of consumed frequency at statistical significance of 0.01 level.  

          7. Marketing mix factor in category of promotion is related with Activia yogurt’s consuming 

behavior in category of consuming behavior compare to other brands and consuming trend in the future 

at statistical significance of 0.01 level, whereas purchased quantity per time at statistical significance of 

0.05 level.  

          8.  Lifestyle in category of healthy activity and yogurt opinion are related with Activia yogurt’s 

consuming behavior in category of purchased quantity per time, consumed frequency, consuming 

behavior compare to other brands and consuming trend in the future at statistical significance of 0.01 

level.  

          9.  Lifestyle in category of healthy interest is related with Activia yogurt’s consuming behavior in 

category of purchased quantity per time and consuming trend in the future at statistical significance of 

0.01 level, whereas consumed frequency and consuming behavior compare to other brands at statistical 

significance of 0.05 level.  

 

Keywords: Consumer Behavior, Marketing Mix , Lifestyle 

 

บทน า 

เน่ืองจากแนวโน้มสขุภาพและความงามทีย่งัมาแรงและเป็นกระแสทีผู่บ้รโิภคหนัมาใส่ใจตวัเองมากขึน้
ทัง้จากภายในและภายนอก ดงัค ากล่าวทีว่่า You are what you eat ส่งผลใหผู้ผ้ลติสนิคา้เพื่อสุขภาพต่างซุ่ม
พฒันาและวจิยัการตลาดเพื่อพฒันาผลติภณัฑอ์อกมาตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคทีม่คีวามซบัซอ้นและ
ต้องการแบบเฉพาะทางมากขึน้ ซึ่งกลุ่มผลติภณัฑ์ที่เป็นหนึ่งในนัน้ คอื นมและโยเกริ์ตในรูปแบบต่างๆ รวมถึง
ฟงักช์ัน่นอลโยเกริต์ ทีถ่อืว่าเป็นแนวทางใหม่ของการบรโิภคทีม่กีารแขง่ขนัอย่างรุนแรงในตลาดปีน้ี 

ปจัจุบนัตลาดโยเกริต์มมีลูค่าที ่12,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นโยเกริต์แบบถว้ย 30% และโยเกริต์พรอ้มดื่ม 
70% โดยโยเกริต์พรอ้มดื่มแบ่งเป็นนมเปรีย้วจุลนิทรยี ์85% และนมเปรีย้วพาสเจอไรซ ์15% ซึง่มสี่วนแบ่งตลาดที่
เตบิโตลดลง ขณะที่โยเกริ์ตแบบถ้วยและนมเปรีย้วจุลนิทรยี์ยงัเตบิโตอย่างต่อเนื่อง โดยรวมปีนี้คาดว่าจะเตบิโต
มากกว่า 10%  จากแนวโน้มการบริโภคโยเกิร์ตที่ดีขึ้นท าให้ผู้ผลิตหลายค่ายมีเป้าหมายที่จะขยายตลาดและ             
เพิม่อตัราการบรโิภคโยเกริต์ของคนไทยใหอ้ยู่ในระดบั 6 กโิลกรมัต่อคนต่อปี ภายใน 3-5 ปีขา้งหน้า ซึง่ตลาดไทย
ยงัมโีอกาสเติบโตได้อีกมากเทียบกบัตลาดในยุโรปที่เฉลี่ยอยู่ที่ 40 กิโลกรมัต่อคนต่อปี ขณะที่ในเอเชียอตัรา            
การบรโิภคมากทีส่ดุคอื ญีปุ่น่อยู่ทีก่ว่า 30 กโิลกรมัต่อคนต่อปี  
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  ทีผ่่านมาตลาดโยเกริต์ในประเทศไทยจะเป็นในรปูแบบของแฟชัน่ ทีท่างผูผ้ลติเกอืบทุกค่ายจะเน้นไปที่
เรื่องของความงามและรูปร่างเป็นหลัก ท าให้ผู้ผลิตอย่างดานอนที่เป็นบริษัทโยเกิร์ตอันดบั 1 ของโลกเลือก             
แอคทเีวยีเป็นแบรนดแ์รกทีเ่ขา้มาเปิดตลาดในไทย แบบฟงักช์ัน่นอลโยเกริต์ ที่ชูคุณประโยชน์เรื่องใดเรื่องหน่ึง
อย่างชดัเจน เพื่อสรา้งการรบัรูข้องผู้บรโิภคใหไ้ดต้รงเป้าที่สุด   เพราะเหน็ช่องว่างส าคญั คอื ผูบ้รโิภค คนไทย            
2 ใน 3 มปีญัหาเรื่องระบบขบัถ่าย จากปรากฏการณ์การสรา้งความแตกต่างจากแบรนดค์ู่แขง่ท าใหแ้อคทเีวยีไดร้บั
การตอบรบัอย่างสูงตัง้แต่เปิดตวัในปี 2550 จนถึงปจัจุบนั อย่างไรก็ตามด้วยสภาวะน ้าท่วมเมื่อปลายปี 2554               
ท าใหแ้อคทเีวยีเกดิการผลิตไม่ได ้สนิค้าขาดตลาด ไม่มสีนิคา้วางบนชัน้วาง นานประมาณ 6 เดอืน ท าใหคู้่แข่ง
อย่างดชัมิลล์ได้เร่งสร้างแบรนด์ให้เข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคได้มากที่สุด ก่อนที่แอคทีเวียจะกลับมาวางตลาด              
อย่างยิง่ใหญ่และทวงส่วนแบ่งทางการตลาดคนื ในช่วงเดอืนมถุินายน 2555 นี้ ภารกจิที่ส าคญัของบรษิทัดานอน 
คอืการเพิม่อตัราการบรโิภคโยเกริต์ของคนไทย โดยเปลีย่นพฤตกิรรมการรบัประทานโยเกริต์เป็นของว่างหรอืหลงั
อาหารเพื่อลดความอว้น มาเป็นมือ้อาหารทีร่บัประทานเป็นประจ า เพื่อใหเ้กดิภาพชดัเจนกบักลุ่มลูกคา้ประจ าของ
แอคทเีวยี ทีเ่ป็นจุดยนืของดานอนในเรื่องสขุภาพ และโภชนาการ 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ท าใหผู้ว้จิยัตอ้งการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคโยเกริต์แอคทเีวยี
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรบัผูผ้ลติและผูส้นใจทัว่ไปสามารถน าขอ้มูลจากการ
วจิยัไปเป็นแนวทางในการประกอบการตดัสนิใจและวางแผนพฒันาในการเพิม่ศกัยภาพทางธุรกจิใหต้รงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1.  เพื่อศกึษาลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการบรโิภคโยเกริต์แอคทเีวยีของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน                                                                                                                                          
 2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลติภัณฑ ์             
ด้านราคา ด้านการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดกบัพฤติกรรมการบริโภคโยเกริ์ตแอคทเีวยีของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                               
 3.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างรปูแบบการด าเนินชวีติ ไดแ้ก่ กจิกรรมความสนใจและความคดิเหน็
กบัพฤตกิรรมการบรโิภคโยเกริต์แอคทเีวยี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 
1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

สว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
รูปแบบการด าเนินชีวติ ได้แก่ กิจกรรมเกี่ยวกบัสุขภาพ ความสนใจเกี่ยวกบัสุขภาพ และความคดิเห็นที่มีต่อ           
โยเกริต์ 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการบรโิภคโยเกริต์แอคทเีวยี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจยั มดีงันี้ 
           1.  ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน                 
ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคโยเกริต์แอคทเีวยีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  
           2.  ปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และ 
ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคโยเกิร์ตแอคทีเวียของผู้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร   
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           3.  รปูแบบการด าเนินชวีติ ไดแ้ก่ กจิกรรมเกีย่วกบัสขุภาพ ความสนใจเกีย่วกบัสขุภาพ และความคดิเหน็
ทีม่ต่ีอโยเกริต์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคโยเกริต์แอคทเีวยีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร                                                                                                 

                                                                                                                                        
ทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค วเิชยีร วงศณิ์ชชากุล; ไกรฤกษ์ ป่ินแกว้; และ 
โชตริส กมลสวสัดิ.์ (2553: 78) ให้ความ หมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ว่าหมายถงึ กระบวนการตดัสนิใจ ซึง่จะ
เป็นการปฏบิตัขิองแต่ละบุคคลทีจ่ะเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซือ้และการใชส้นิคา้ และ/หรอืบรกิารต่างๆ  
 2. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด วิเชียร วิทยอุดม (2555: 3-41)            
กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปร 4 ประการทีส่ามารถควบคุมได ้ซึ่งบรษิัท น ามาใชร้่วมกนั
เพื่อใหส้นองความต้องการตลาดเป้าหมาย และเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายสงูสุดของกจิการ ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์
ราคา การจ าหน่าย และการสง่เสรมิการตลาด 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัรปูแบบการด าเนินชีวิต  ชชูยั สมทิธไิกร (2553: 270-272) ใหค้ านิยาม
ของวิถีชีวิตว่า หมายถึง รูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลที่แสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจ และ                 
ความคดิเหน็  
 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคหรือเคยบริโภคโยเกิร์ตแอคทีเวีย เพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่สามารถทราบจ านวนทีแ่น่นอน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคหรอืเคยบรโิภค
โยเกริต์แอคทเีวยี เพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ. 
2548 : 194) ใหค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 95% ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5% จงึไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจยัครัง้นี้ ผู้วิจยัได้สร้างเครื่องมือและขัน้ตอน               
การสรา้งเครื่องมอื หรอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ประกอบดว้ยค าถาม 4 สว่น ดงันี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะของ
แบบสอบถามจะเป็นค าถามแบบปลายปิด (Closed-ended question) รวมทัง้หมด 4 ขอ้ ประกอบด้วยค าถาม 
แบบหลายตวัเลอืก (Multiple choices question)  

ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด ซึ่งลักษณะของค าถามเป็นแบบใช้มาตราวดั Likert Scale 
จ านวน 14 ขอ้  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ กิจกรรมเกี่ยวกบัสุขภาพ ความสนใจ
เกี่ยวกบัสุขภาพและความคิดเห็นที่มีต่อโยเกิร์ต ซึ่งลกัษณะของค าถามเป็นแบบใช้มาตราวดั Likert Scale                
จ านวน 9 ขอ้ 

 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคโยเกิร์ตแอคทีเวีย ลกัษณะค าถามเป็นแบบ
ปลายเปิด (Open-ended response question) เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทวดัอตัราส่วน (Ration scale) 
จ านวน 1 ขอ้ ลกัษณะค าถามเป็นแบบความหมายทีต่รงขา้มกนั (Semantic differential scale) เป็นระดบัการวดั
ขอ้มลูประเภทวดัอนัตรภาค (Interval scale) จ านวน 3 ขอ้  
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ผลการวิจยั 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ได้แก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้

เฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคโยเกริต์แอคทเีวยี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

1.1 ผู้บรโิภคทีม่อีายุที่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคโยเกริต์แอคทเีวยี เรื่องปรมิาณที่ซื้อ

โยเกริต์ในแต่ละครัง้, ความถี่ในการบรโิภค, พฤตกิรรมการบรโิภคโยเกริต์แอคทเีวยีเมื่อเปรยีบเทยีบกบัยีห่อ้อื่น 

และ แนวโน้มการบรโิภคในอนาคต ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้ 

1.2 ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาที่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคโยเกริ์ตแอคทเีวยี เรื่อง

ปรมิาณทีซ่ือ้โยเกริต์ในแต่ละครัง้แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมปีรมิาณทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา

ทีป่รญิญาตร ี  ส่วนในเรื่องความถี่ในการบรโิภค, พฤตกิรรมการบรโิภคโยเกริต์แอคทเีวยี เมื่อเปรยีบเทยีบกบั           

ยี่ห้ออื่น และ แนวโน้มการบริโภคในอนาคต ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการ

บรโิภคโยเกริต์แอคทเีวยีไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

1.3 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคโยเกริต์แอคทเีวยี เรื่องปรมิาณทีซ่ือ้

โยเกริต์ในแต่ละครัง้, ความถี่ในการบรโิภค, พฤตกิรรมการบรโิภคโยเกริต์แอคทเีวยีเมื่อเปรยีบเทยีบกบัยีห่อ้อื่น 

และแนวโน้มการบรโิภคในอนาคตไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05  ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้

1.4 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคโยเกริต์แอคทเีวยี เรื่อง

ปรมิาณทีซ่ือ้โยเกริต์ในแต่ละครัง้, ความถีใ่นการบรโิภค, พฤตกิรรมการบรโิภคโยเกริต์แอคทเีวยีเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัยีห่อ้อื่น และ แนวโน้มการบรโิภคในอนาคต ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05  ซึง่ไม่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อท่ี 2 ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา             

ดา้นการจดัจ าหน่าย และ ด้านการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคโยเกริ์ตแอคทเีวยี  

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร   

2.1  ปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคโยเกริต์

แอคทเีวยีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่าปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีความสมัพันธ์กับ

ปริมาณที่ซื้อในแต่ละครัง้ ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

ผลการศกึษาพบว่าปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมคีวาม สมัพนัธ์กบั

ความถี่ในการบรโิภค ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้ 
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ผลการศกึษาพบว่าปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมคีวาม สมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการบรโิภคเมื่อเทยีบกบัยีห่อ้อื่น ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

ผลการศึกษาพบว่าปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีความสมัพันธ์กับ

แนวโน้มทีจ่ะบรโิภคในอนาคต ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 2.2 ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคโยเกริ์ต            

แอคทเีวยีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศกึษาพบว่าปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัปรมิาณที่

ซือ้ในแต่ละครัง้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ผลการศกึษาพบว่าปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคาโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บั กบัความถี่

ในการบรโิภค ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

ผลการศกึษาพบว่าปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคาโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การบริโภคเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่น ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง              

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

ผลการศกึษาพบว่าปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม            

ที่จะบรโิภคในอนาคต ที่ระดบันัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

2.3 ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภค

โยเกริต์แอคทเีวยีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศกึษาพบว่าปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการจดัจ าหน่ายโดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธ์

กบัปรมิาณทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เมื่อพจิารณา

เป็นรายข้อพบว่า โยเกิร์ตแอคทีเวียหาซื้อได้ง่ายและสะดวกตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-

Eleven, โยเกริต์แอคทเีวยีมปีรมิาณเพยีงพอในการจ าหน่าย ไม่ขาดตลาด และโยเกริต์แอคทเีวยีถูกจดัวางสนิคา้ 

ในตู้แช่เย็นด้วยความโดดเด่น สงัเกตได้ง่าย ไม่มีความสมัพนัธ์กบัปรมิาณที่ซื้อในแต่ละครัง้ ที่ระดบันัยส าคญั              

ทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ผลการศกึษาพบว่าปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการจดัจ าหน่ายโดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธ์

กบัความถี่ในการบรโิภค ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เมื่อพจิารณาเป็น

รายขอ้พบว่า โยเกริ์ตแอคทเีวยีถูกจดัวางสนิค้าในตู้แช่เยน็ด้วยความโดดเด่น สงัเกตได้ง่าย มคีวามสมัพนัธ์กบั

ความถี่ในการบรโิภค ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้
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โยเกริต์แอคทเีวยีหาซือ้ไดง้่ายและสะดวกตามซุปเปอรม์ารเ์กต็หรอืรา้นสะดวกซือ้อย่าง 7-Eleven และ 

โยเกิร์ตแอคทีเวียมีปรมิาณเพียงพอในการจ าหน่าย ไม่ขาดตลาด ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความถี่ในการบรโิภค              

ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

ผลการศกึษาพบว่าปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการจดัจ าหน่ายโดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤติกรรมการบริโภคเมื่อเทยีบกบัยี่ห้ออื่น ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน           

ทีต่ัง้ไว ้   

 ผลการศกึษาพบว่าปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาด ดา้นการจดัจ าหน่ายโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บั

แนวโน้มที่จะบรโิภคในอนาคต ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิต ิ0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  

 2.4  ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิทางการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การบรโิภคโยเกริต์แอคทเีวยีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการศึกษาพบว่าปจัจัยต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม                     

มีความสมัพันธ์กับปริมาณที่ซื้อในแต่ละครัง้ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า               

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  

 ผลการศึกษาพบว่าปจัจัยต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมไม่มี

ความสมัพนัธก์บัความถีใ่นการบรโิภค ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมต ิฐานทีต่ัง้ไว ้

 ผลการศึกษาพบว่าปจัจัยต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเมื่อเทยีบกบัยีห่อ้อื่น ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 ในทศิทางเดยีวกนัใน

ระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ผลการศึกษาพบว่าปจัจัยต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมี

ความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มทีจ่ะบรโิภคในอนาคต ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิต ิ0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า           

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  

 สมมติฐานข้อท่ี 3 : รูปแบบการด าเนินชวีิต ได้แก่ กจิกรรมเกี่ยวกบัสุขภาพ ความสนใจเกี่ยวกบั

สุขภาพ และความคดิเหน็ทีม่ต่ีอโยเกริต์ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการบรโิภคโยเกริต์แอคทเีวยีของผูบ้รโิภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.1 รูปแบบการด าเนินชวีติ ด้านกจิกรรมเกี่ยวกบัสุขภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบรโิภค

โยเกริต์แอคทเีวยีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการศกึษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชวีติ ด้านกจิกรรมเกี่ยวกบัสุขภาพโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบั

ปรมิาณทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง  

 ผลการศกึษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชวีิต ด้านกจิกรรมเกี่ยวกบัสุขภาพโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบั

ความถี่ในการบรโิภค ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้
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 ผลการศกึษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชวีติ ด้านกจิกรรมเกี่ยวกบัสุขภาพโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการบรโิภคเมื่อเทยีบกบัยี่ห้ออื่น ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  

 ผลการศกึษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชวีติ ด้านกจิกรรมเกี่ยวกบัสุขภาพโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบั

แนวโน้มที่จะบรโิภคในอนาคต ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิต ิ0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 3.2  รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความสนใจเกีย่วกบัสุขภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค

โยเกริต์แอคทเีวยีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการศกึษาพบว่ารปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความสนใจเกีย่วกบัสขุภาพโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บั

ปริมาณที่ซื้อในแต่ละครัง้ ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมตฐิานทีต่ัง้ 

 ผลการศกึษาพบว่ารปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความสนใจเกีย่วกบัสขุภาพโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บั

ความถี่ในการบรโิภค ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้ 

 ผลการศกึษาพบว่ารปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความสนใจเกีย่วกบัสขุภาพโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการบริโภคเมื่อเทียบกบัยี่ห้ออื่น ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า                

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ผลการศกึษาพบว่ารปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความสนใจเกีย่วกบัสขุภาพโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บั

แนวโน้มที่จะบรโิภคในอนาคต ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิต ิ0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  

 3.3  รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความคดิเหน็ทีม่ต่ีอโยเกริต์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค

โยเกริต์แอคทเีวยีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความความคิดเห็นที่มีต่อโยเกิร์ตโดยรวมมี

ความสมัพนัธ์กบัปริมาณที่ซื้อในแต่ละครัง้ ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ในทิศทางเดียวกนัในระดับต ่า                 

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความความคิดเห็นที่มีต่อโยเกิร์ตโดยรวมมี

ความสมัพนัธก์บัความถีใ่นการบรโิภค ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความความคิดเห็นที่มีต่อโยเกิร์ตโดยรวมมี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคเมื่อเทยีบกบัยี่ห้ออื่น ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิต ิ0.01 ในทศิทางเดยีวกนั          

ในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความความคิดเห็นที่มีต่อโยเกิร์ตโดยรวมมี

ความสมัพนัธแ์นวโน้มทีจ่ะบรโิภคในอนาคต ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 

สรปุผลอภิปรายผล 

 1.  ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคโยเกริ์ตแอคทีเวีย ของผู้บริโภค              

เพศหญงิ สว่นใหญ่มอีายุระหว่าง 21-30 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน/ลกูจา้ง มรีายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท 

 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคโยเกิร์ต              

แอคทเีวยีแตกต่างกนั ในด้านปรมิาณทีซ่ื้อในแต่ละครัง้ สอดคล้องกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว้ นัน่คอืผู้บรโิภคทีม่รีะดบั

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีปริมาณที่ซื้อในแต่ละครัง้มากกว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่ปริญญาตร ี               

เพราะผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มกัค านึงถึงการซื้อสนิค้าที่มีปริมาณเหมาะสมกบัความ

ต้องการตนเองมากกว่าผู้บริโภคที่มรีะดบัการศกึษาที่ปริญญาตรี โดยผู้ที่มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตร ี            

จะไม่ซื้อของทุกวันแต่จะซื้อเก็บไว้บริโภคเพื่อเป็นการประหยัด เวลาและเพื่อความสะดวกในชีวิตประจ าวัน                 

ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สยุมพร ดรยัวรญัญู (2548) ที่กล่าวไว้ ว่าระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนัมผีลต่อ

พฤติกรรมการบรโิภคโยเกริ์ต เนสเล่ท์ ด้านปรมิาณที่ซื้อต่อครัง้แตกต่างกนั โดยผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษา               

ทีป่รญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการบรโิภคโยเกริต์ เนสเล่ทน้์อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท 

 2.  ปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค

โยเกริต์แอคทเีวยี ในดา้นปรมิาณทีซ่ื้อในแต่ละครัง้, ความถี่ในการบรโิภค, พฤตกิรรมการบรโิภคเมื่อเทยีบกบั 

ยี่ห้ออื่น และ แนวโน้มที่จะบรโิภคในอนาคต สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ จากผลการวเิคราะห์พบว่า การมี

รปูลกัษณ์ของผลติภณัฑท์ีด่ ีมคีวามหลากหลายในเรื่องรสชาตเิพิม่ขึน้ และการชูคุณประโยชน์หลกัทีโ่ดดเด่นใหม้ี

ความน่าสนใจมากขึน้ จะส่งผลใหผู้บ้รโิภคมปีรมิาณซื้อต่อครัง้มากขึน้ บรโิภคแอคทเีวยีบ่อยขึน้ โดยมพีฤตกิรรม

การบริโภคมากกว่ายี่ห้ออื่น และมีแนวโน้มการบริโภคในอนาคตเพิ่มขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิทฤษฎีของ             

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ. (2552: 158) ที่กล่าวไว้ว่า คุณสมบตัขิองผลติภณัฑ์ที่มกีารใส่คุณค่าเพิม่ขึน้                

เพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกคา้ จะท าผู้บรโิภคเกดิความพงึพอใจเมื่อไดร้บัสิง่ที่คาดหวงัและเกดิการ

ตดัสนิใจซือ้ 

 3.  ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค

โยเกริต์แอคทเีวยี ในดา้นปรมิาณทีซ่ื้อในแต่ละครัง้, ความถี่ในการบรโิภค, พฤตกิรรมการบรโิภคเมื่อเทยีบกบั 

ยีห่อ้อื่น และแนวโน้มทีจ่ะบรโิภคในอนาคต สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้จากผลการวเิคราะหพ์บว่า ราคาของ

โยเกริ์ตแอคทเีวยีมคีวามเหมาะสมเมื่อเทยีบกบัคุณภาพที่ผู้บริโภคได้รบั ด้วยคุณสมบตัิพเิศษที่ทางแอคทเีวีย             

ได้พฒันาขึน้มาเองและเพิม่เขา้ไปในตวัโยเกริต์ ท าใหผู้้บรโิภครบัรู้ความคุ้มค่าของผลติภณัฑต่์อราคา ส่งผลให้

ผูบ้รโิภคยอมรบัและเตม็ใจจ่ายเงนิซือ้ในปรมิาณต่อครัง้สงูขึน้ บรโิภคโยเกริต์แอคทเีวยีบ่อยขึน้ โดยมพีฤตกิรรม

การบริโภคมากกว่ายี่ห้ออื่น และมีแนวโน้มการบริโภคในอนาคตเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดทฤษฎีของ  
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อดุลย ์จาตุรงคกุล; และดลยา จาตุรงคกุล (2549: 17-18)  ทีก่ล่าวไวว้่า ราคาเป็นองคป์ระกอบส าคญัทีม่อีทิธพิล 

ต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผู้บรโิภค โดยเฉพาะในขัน้ตอนการประเมนิทางเลอืกเพื่อตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์ในเรื่อง

ความคุม้ค่า หรอืใชล้กัษณะอื่นๆใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจง่ายขึน้ 

 4.  ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค

โยเกริต์แอคทเีวยี ในดา้นแนวโน้มทีจ่ะบรโิภคในอนาคต สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้จากผลการวเิคราะหพ์บว่า 

โยเกริต์แอคทเีวยีมกีารจดัจ าหน่ายไดอ้ย่างทัว่ถงึ ท าใหเ้พิม่ความสะดวกในการซือ้ใหผู้บ้รโิภค เขา้ถงึผลติภณัฑไ์ด้

ง่าย ส่งผลให้ผู้บรโิภคน าปจัจยัด้านน้ีไปพจิารณาประกอบการซื้อสนิค้า โดยที่แนวโน้มการบริโภคในอนาคตมี

จ านวนเพิม่ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุภาลกัษณ์ อนันันนับ (2546) ที่กล่าวไว้ว่า นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม

ยีห่อ้ดชัมลิลม์ชี่องทางการจดัจ าหน่ายครอบคลุมในทุกช่องทาง ทัง้รา้นคา้ทัว่ไป รา้นสะดวกซือ้ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ 

ดสิเคาน์สโตร์ และหน่วยรถบรกิารที่บรกิารส่งถึงมอืของลูกคา้ ท าให้ผูบ้รโิภคสามารถหาซือ้นมเปรี้ยวพรอ้มดื่ม

ยีห่อ้ดชัมลิลไ์ดส้ะดวกและง่ายต่อการบรโิภค 

 5.  ปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

บรโิภคโยเกิร์ตแอคทีเวีย ในด้านปรมิาณที่ซื้อในแต่ละครัง้ , พฤติกรรมการบริโภคเมื่อเทียบกบัยี่ห้ออื่น และ 

แนวโน้มที่จะบรโิภคในอนาคต สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้จากผลการวเิคราะหพ์บว่าการจดัราคาพเิศษ จดั

โปรโมชัน่ และการโฆษณา เป็นปจัจยัส าคญัที่ท าใหผู้้บรโิภคซื้อในปรมิาณที่สงูขึน้ มพีฤติกรรมการบรโิภคแอค

ทเีวยีมากกว่ายี่ห้ออื่น และ มแีนวโน้มการบรโิภคเพิม่ขึน้ในอนาคต เนื่องจากการส่งเสรมิการตลาดเป็นเสมอืน

ตวักระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจและสง่ผลใหเ้กดิการทดลองซือ้ โดยผูบ้รโิภคสามารถรบัสารเกีย่วกบัสนิคา้ได้

โดยตรงและมากกว่าสินค้าของคู่แข่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ วิเชียร วิทยอุดม . (2555:3-41)               

ที่กล่าวไว้ว่าการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ์ และการตลาด

ทางตรง ซึ่งถือว่าการส่งเสริมทางการตลาดเป็นกิจกรรมทางตลาดที่ส าคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งในโลกของ              

การแขง่ขนัในปจัจุบนัทีส่ามารถช่วยเพิม่ยอดขายและก าไรใหก้บักจิการได ้

 6.  รูปแบบการด าเนินชีวติด้านกจิกรรมเกี่ยวกบัสุขภาพ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภค

โยเกริต์แอคทเีวยี ในดา้นปรมิาณทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้, ความถีใ่นการบรโิภค, พฤตกิรรมการบรโิภคเมื่อเทยีบกบัยีห่อ้

อื่น และ แนวโน้มทีจ่ะบรโิภคในอนาคต สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้จากผลการวเิคราะหพ์บว่า วถิกีารด าเนิน

ชวีิตของแต่ละบุคคลไม่เหมอืนกนั ผู้บริโภคบางคนให้ความส าคญักบัการดูแลสุขภาพด้วยการออกก าลงักาย           

การท าอาหารเพื่อสขุภาพรบัประทานเอง มากกว่าการท าแต่งานสง่ผลใหผู้บ้รโิภคกลุ่มนี้มพีฤตกิรรมการซือ้โยเกริต์

แอคทเีวยีในปรมิาณที่มากกว่า บ่อยกว่า และ มแีนวโน้มที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่มเีวลาดูแลสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกบั

แนวคดิทฤษฎขีอง ชูชยั สมทิธไิกร (2553: 270) ทีก่ล่าวไวว้่า วถิชีวีติของแต่ละบุคคลจะไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยั

ต่างๆ ทัง้ทางดา้นจติวทิยา  ปจัจยัทางดา้นสงัคม และปจัจยัทางดา้นวฒันธรรม วถิชีวีติของแต่ละบุคคลทีแ่ตกต่าง

กนัน้ี จะมผีลท าใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัดว้ย  

 7.  รูปแบบการด าเนินชวีติด้านความสนใจเกีย่วกบัสุขภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบรโิภค

โยเกริต์แอคทเีวยี ในดา้นปรมิาณทีซ่ื้อในแต่ละครัง้, ความถี่ในการบรโิภค, พฤตกิรรมการบรโิภคเมื่อเทยีบกบั    

ยีห่อ้อื่น และ แนวโน้มทีจ่ะบรโิภคในอนาคต สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้จากผลการวเิคราะห์พบว่า ปจัจุบนั
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ผูบ้รโิภคหนัมาดแูลเอาใจใสส่ขุภาพตนเองมากขึน้ ไม่ตอ้งการใหม้โีรคภยัไขเ้จบ็เกดิขึน้กบัตวัเอง สง่ผลใหผู้บ้รโิภค

มีการซื้อโยเกิร์ตในปริมาณที่มากขึ้น รับประทานบ่อยขึ้น โดยเลือกบริโภคยี่ห้อแอคทีเวียมากกว่า ยี่ห้ออื่น             

และมแีนวโน้มการบรโิภคทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต เพื่อใหสุ้ขภาพดจีากภายในและภายนอก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ สุภาลกัษณ์ อนันันนับ (2546) ทีก่ล่าวไว้ว่า กลุ่มตวัอย่างเลอืกรบัประทานอาหารที่มปีระโยชน์และมคีุณค่า

ทางโภชนาการโดยคอยติดตามข่าวสารและหาความรู้เพื่ อป้องกันและรักษาสุขภาพจากหนังสือ นิตยสาร                 

และบทความ 

 8.  รูปแบบการด าเนินชวีติด้านความคดิเหน็ที่มต่ีอโยเกริต์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบรโิภค

โยเกริต์แอคทเีวยี ในดา้นปรมิาณทีซ่ื้อในแต่ละครัง้, ความถี่ในการบรโิภค, พฤตกิรรมการบรโิภคเมื่อเทยีบกบั          

ยี่ห้ออื่น และ แนวโน้มที่จะบริโภคในอนาคต สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ จากผลการวิเคราะห์พบว่า              

ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อสินค้า สามารถท านายพฤติกรรมผู้บริโภคได้ ท าให้ทราบว่าสินค้าแบบไหนที่

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายไดด้ทีีสุ่ด เพื่อน าผลที่ไดไ้ปใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันา ดงันัน้การที่

ผู้บริโภคมคีวามคดิเห็นที่ดต่ีอการบริโภคโยเกิร์ตแอคทเีวยี ส่งผลให้ปรมิาณซื้อมากขึ้น รบัประทานแอคทีเวีย            

บ่อยขึน้เมื่อเทยีบกบัยี่ห้ออื่น รวมถึงแนวโน้มการบรโิภคในอนาคตเพิม่ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดทฤษฎีของ             

ชูชยั สมทิธิไกร (2553) ที่กล่าวไว้ว่า ความคดิเห็นเป็นค าถามที่มุ่งเน้นความคดิ ความรู้สกึ และทศันะต่างๆ          

ของผูบ้รโิภค ใชเ้พื่ออธบิายการแปลความหมาย การคาดคะเนและการประเมนิค่า 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

 1.  จากผลการวจิยัพบว่า ดา้นผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคโยเกริ์ตแอคทเีวยี   

ในทิศทางเดียวกัน ดังนัน้จึงขอเสนอแนะว่า บริษัทผู้ผลิตควรพัฒนาสูตรใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เช่น การเพิ่ม

คุณประโยชน์ด้านผวิพรรณ โดยการใส่คลอลาเจน , เอลกลูต้าไทโอน หรอื โคเอนไซม์ควิเทน เป็นทางเลอืก

เพิ่มเติมจากจุดแข็งที่ผลิตภัณฑ์มีอยู่แล้วในเรื่องการขับถ่าย ทัง้นี้เพื่ อสร้างการรับรู้ถึงความแตกต่างในตัว

ผลติภณัฑ์และตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค เมื่อผู้บรโิภคมคีวามพงึพอใจ จะเกดิการซื้อซ ้า จนกระทัง่             

เกดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้  

 2.  จากผลการวิจัยพบว่า ด้านราคามีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคโยเกิร์ตแอคทีเวีย                  

ในทศิทางเดยีวกนั ดงันัน้จงึขอเสนอแนะว่า บรษิัทผู้ผลิตควรให้ขอ้มูล เช่น การโฆษณาให้ผู้บรโิภคเลง็เหน็ถึง             

คุณค่าทีจ่ะไดร้บัเพื่อท าใหผู้บ้รโิภคยอมรบัและตระหนักว่า ราคามคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพ เนื่องจากราคาเป็น

ปจัจยัหน่ึงของการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคทีส่ าคญั หากผลติภณัฑน์ัน้มคีุณค่าในสายตาผูบ้รโิภค 

 3.  จากผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดจ าหน่าย มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคโยเกิร์ต             

แอคทเีวยี ในทศิทางเดยีวกนั ดงันัน้จงึขอเสนอแนะว่า บรษิทัผูผ้ลติควรเพิม่โอกาสช่องทางการขายและกระจาย

สนิค้าให้มากขึ้น เช่น การกระจายสนิค้าแบบเทรดดิชัน่นอลอย่าง ร้านค้าทัว่ไป ร้านค้าในป ัม๊น ้ามนั หรือโดย

พนักงานขายตรง เพิ่มเติมจากโมเดิร์นเทรดที่จ ัดจ าหน่ายอยู่ในปจัจุบัน เพื่อให้ผู้บริโภคมีความสะดวกใน          

ช่องทางการเลอืกซือ้โยเกริต์แอคทเีวยีไดง้่ายขึน้ และ เพื่อเป็นการลดโอกาสทีผู่บ้รโิภคจะเปลีย่นใจไปซือ้โยเกริต์              

ยีห่อ้อื่นดว้ย 
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 4.  จากผลการวจิยัพบว่า  ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภค

โยเกริ์ตแอคทเีวยี ในทศิทางเดยีวกนั ดงันัน้จงึขอเสนอแนะว่า บรษิัทผู้ผลติควรพจิารณาความถี่ในการโฆษณา

ผ่านทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ า ในตราสนิค้าและกระตุ้นให้เกิดการซื้อมากขึ้น 

นอกจากนี้ ควรมีการจดัโปรโมชัน่โดยการส่งเสรมิการขาย เช่น ซื้อ 4 ถ้วย แถมกล่องใส่ของฟร ีหรอืการจดั

กจิกรรมใหก้บัผูบ้รโิภคไดเ้ขา้ร่วมกบัพรเีซน็เตอร ์เช่น meet & greet ปารต์ี้ เพื่อเขา้ถงึและสรา้งความสมัพนัธ์

อย่างใกลช้ดิกบักลุ่มเป้าหมายมากขึน้ เพราะในปจัจุบนัโยเกริต์มอีตัราการแขง่ขนัทางการตลาดค่อนขา้งสงู 

 5.  จากผลการวจิยัพบว่า รูปแบบการด าเนินชวีติ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคโยเกริ์ต  

แอคทเีวยี ในทศิทางเดยีวกนั ดงันัน้จงึขอเสนอแนะว่า บรษิทัผูผ้ลติควรสง่เสรมิกจิกรรมต่างๆ ใหก้บัผูบ้รโิภค เช่น 

การดูแลรูปร่างและสุขภาพดว้ยผลติภณัฑ์แอคทเีวยี การจดัแข่งขนัท าอาหารทีม่แีอคทเีวยีเป็นส่วนผสม การให้

ความรู้ในเรื่องประโยชน์ของโยเกริ์ต เพื่อเพิม่อตัราการบรโิภคโยเกริ์ตของผูบ้รโิภคใหม้ารบัประทานเป็นประจ า 

เน่ืองจากความถีใ่นการรบัประทานโยเกริต์ของคนไทยค่อนขา้งน้อย 

 
กิตติกรรมประกาศ 
           สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี จากความกรุณาและความช่วยเหลือจาก  อาจารย์ ดร.ไพบูลย ์            
อาชารุ่งโรจน์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นอาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ และสละเวลาอนัมคี่าในการให้ค าแนะน า 
ตรวจทาน และแก้ไข อนัเป็นประโยชน์ต่อการท าวจิยัเป็นอย่างยิง่ ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงในความ
กรุณาของอาจารย์ และขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้แก่ อาจารย ์ดร.พนิต กุลศริ ิและอาจารย ์ดร.ธนภูม ิ             
อตเิวทนิ ทีใ่หค้วามกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั รวมถงึเป็นคณะกรรมการ  
ในการสอบสารนิพนธ ์พรอ้มทัง้ใหค้ าแนะน าเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้มคีวามสมบรูณ์  

  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่านทีไ่ดใ้หก้ารอบรม และประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูท้ีม่ค่ีา อนั

เป็นพืน้ฐานส าคญัทีท่ าใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการศกึษา และท าสารนิพนธฉ์บบันี้ 

   ผู้วจิยัขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม รวมทัง้

ขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ ตลอดจนผูม้สีว่นส าเรจ็ต่องานวจิยัในครัง้นี้ทุกท่าน 

    สุดทา้ยนี้ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณอา พีส่าว น้องชาย และน้องสาวทีร่กัทุกคน             

ทีใ่หก้ารสนับสนุนและเป็นก าลงัใจหลกัอนัส าคญั ในการศกึษาระดบัปรญิญาโทจนท าใหผู้ว้จิยัประสบความส าเรจ็ 

ในการท าวจิยัเล่มนี้ 
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