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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้น้ีเพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัด้านผลติภณัฑก์บัพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑน์มไทย-
เดนมารค์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ รวมทัง้สิน้จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผลการวจิยัพบว่า มคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑใ์นภาพ
รวมอยู่ในระดบัด ีมจี านวนครัง้ในการซือ้เฉลีย่ 12 ครัง้/เดอืน จ านวนเงนิทีใ่ชเ้ฉลีย่ 400 บาท/ครัง้ ปรมิาณการซือ้โดย
เฉลีย่ 36 กล่อง/ครัง้ โดยบุคคลทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้มากสดุคอื ตนเอง และซือ้จากหา้งสรรพสนิคา้ 
           ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ 
ดา้นจ านวนเงนิในการซือ้ ดา้นปรมิาณในการซือ้ แตกต่างกนั ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ ดา้น
ความถีใ่นการซือ้ จ านวนเงนิในการซือ้ ดา้นปรมิาณในการซือ้แตกต่างกนั และรายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ ดา้นปรมิาณการซือ้ แตกต่างกนั 
          ปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวงั มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านความถี่ในการซื้อ ปจัจยัด้านผลติภณัฑ ์ด้านความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ด้าน
ประโยชน์หลกั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ ดา้นจ านวนเงนิในการซือ้ ดา้นปรมิาณในการซือ้  
 
ค าส าคญั: ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์พฤตกิรรมการซือ้ นมไทย-เดนมารค์ 
 

ABSTRACT 
 
             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.   
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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. 
 
Keywords: Product Factors, Buying Behavior, Thai-Denmark Milk 
 

บทน า 
            ในปจัจุบนัผูบ้รโิภคมคีวามใสใ่จ และใหค้วามส าคญักบัเรื่องสขุภาพ และดา้นโภชนาการกนัมากขึน้ จงึท าใหม้ี
การเลอืกซื้อ และเลอืกรบัประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น เลอืกรบัประทานขา้วกล้อง ผกัผลไม้ปลอด
สารพษิ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพต่าง ๆ เป็นต้น และนมกเ็ป็นผลติภณัฑห์นึ่งทีไ่ดร้บัความนิยมในการเลอืกซือ้ เพราะ
นมเป็นแหล่งสารอาหารที่มปีระโยชน์ต่อร่างกาย เช่น โปรตีน วติามนิ และแร่ธาตุต่างๆ ที่จ าเป็นต่อร่างกาย และนม
เหมาะสมกบัทุกเพศ ทุกวยั ไม่ว่าจะเป็น  เดก็ วยัรุ่น วยัท างาน และ ผูส้งูอายุ และทีผ่่านมารัฐบาลใหค้วามส าคญักบั
การดื่มนม จงึมกีารรณรงคเ์พื่อใหค้นไทยหนัมาดื่มนมกนัมากขึน้ โดยมโีครงการส่งเสรมิการดื่มนม เช่น โครงการ รกั
ใครใหด้ื่มนม หรอื วนัน้ีคุณดื่มนมแลว้หรอืยงั นอกจากนัน้รฐับาลยงัไดม้กีารรณรงคใ์หเ้ดก็วยัเรยีน ดื่มนม 2 แกว้ต่อวนั 
เพื่อใหเ้ดก็ในวยัเรยีนสงูและมรี่างกายสมส่วนตามช่วงอายุวยั (สสส.ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสรมิสรา้งสุขภาพ)
จากการทีร่ฐับาลมโีครงการต่าง ๆ มาช่วยสนบัสนุนใหค้นไทย เหน็ถงึประโยชน์ของการดื่มนม จงึท าใหค้นหนัมาดื่มนม
กนัเพิม่ขึน้ และสง่ผลใหต้ลาดนมพรอ้มดื่มมแีนวโน้มการเตบิโตทีด่ขี ึน้ 
            ซึง่ในปี พ.ศ. 2559 ทีผ่่านมาตลาดนมพรอ้มดื่มในประเทศไทยมมีลูค่าอยู่ทีป่ระมาณ 51,000 ลา้นบาทเตบิโต
ขึน้รอ้ยละ6.5จากปีก่อนหน้า โดยมสีาเหตุมาจากการทีผู่บ้รโิภคทราบถงึประโยชน์การดื่มนม จากการประชาสมัพนัธ์
ทางภาครฐัและภาคเอกชนทีส่ง่เสรมิใหค้นไทยหนัมาดื่มนมกนัมากขึน้ (ศนูยอ์จัฉรยิะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร) จงึท าให้
เกดิการแข่งขนัเพื่อเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดใหก้บัตราสนิคา้ของตนเองโดยส่วนแบ่งการตลาดนมพรอ้มดื่ม ยูเอชท ี
นมไทย-เดนมารค์ มสีว่นแบ่งการตลาดเท่ากบัรอ้ยละ43.8 โฟรโ์มสต ์รอ้ยละ 43.7หนองโพรอ้ยละ8.6 ดชัมลิลร์อ้ยละ2.8 
อื่น ๆ รอ้ยละ1.1 (www.Marketteer) และจากส่วนแบ่งการตลาดจะเหน็ไดว้่าตลาดนมพรอ้มดื่มมกีารแขง่ขนักนัสงู แต่
ละตราสนิคา้ต่างกต็้องปรบัปรุงพฒันาผลติภณัฑน์มพรอ้มดื่มใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากที่สุด
เพื่อเพิม่สว่นแบ่งการตลาดมาเป็นของตวัเองใหม้ากทีส่ดุ  เพื่อสรา้งผลประกอบการใหก้บับรษิทัดงันัน้จงึสง่ผลต่อตลาด
นมพรอ้มดื่มมแีนวโน้มทีจ่ะขยายตวัและเตบิโตอกีมากในอนาคต 
           อย่างไรกต็ามนับไดว้่า ตลาดนมพรอ้มดื่มนัน้ มแีนวโน้มการเตบิโตทีด่ขี ึน้และยงัมีการคาดการณ์ว่าอตัราการ
บริโภคนมของคนไทยมแีนวโน้มสูงขึน้ จากการที่ภาครฐัมีการส่งเสริมให้คนไทยหนัมาดื่มนมกนัมากขึน้ ส่งผลให้
ผูป้ระกอบการธุรกจินมพรอ้มดื่มต่างตอ้งปรบัตวัในหลาย ๆ ปจัจยั รวมไปถงึปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ซึง่มสีว่นส าคญัอย่าง
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มาก เน่ืองจากในปจัจุบนัผู้บรโิภคเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ได้ตามความต้องการและตามความพงึพอใจ หากผลติภณัฑใ์ด
สร้างความเชื่อมัน่ ความน่าเชื่อถือ ให้กบัผู้บรโิภค ผลติภณัฑ์นัน้กจ็ะสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนั และสร้าง
ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ เป็นต้น และประกอบกบัปจัจุบนัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไป จากกระแสการดูแล
สุขภาพ ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับด้านสุขภาพ ด้าน
โภชนาการ กนัมากขึน้ ท าให้การเลอืกซื้อผลติภณัฑ์แต่ละยี่ห้อนัน้ ผู้บรโิภคมคีวามพถิีพถินัในการเลอืกซื้อมากขึ้น 
ดงันัน้ผลติภณัฑน์มพรอ้มดื่มหลาย ๆ ผลติภณัฑจ์งึตอ้งมกีารแขง่ขนัพฒันาปรบัปรุงผลติภณัฑ ์ไม่ว่าจะเป็นในดา้น ตรา
สนิค้า ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์หลกั รูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวงั และศกัยภาพ
ผลติภณัฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้บรโิภคที่เปลี่ยนแปลงไป และให้ตรงกบัความต้องการของผู้บรโิภค        
มากทีส่ดุ 
           ส าหรบัผลติภณัฑน์มไทย-เดนมาร์คนัน้ ผลติโดยองคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนม (อ.ส.ค.) ซึ่งผลติหลากหลาย
ผลติภณัฑ ์ภายใต้ แบรนด์ ไทย-เดนมารค์” อาทเิช่น นมยูเอชท ีพรอ้มดื่ม โยเกริต์พรอ้มดื่มยเูอชท ีนมพลาสเจอรไ์รซ ์
น ้านมอนิทรยี ์ไอศกรมี โยเกริต์ และน ้าดื่ม เป็นต้น นมยูเอชที พรอ้มดื่ม ของไทย-เดนมารค์ นัน้ มจีุดเด่นคอืผลติจาก
นมววั 100 % ไม่ผสมนมผง และน ้านมมาจากแม่ววัพนัธุด์ ีจากฟารม์เกษตรกรสหกรณ์โคนมกว่า 40 แห่งทัว่ประเทศ 
ส่งตรงมายงัศูนยร์บัน ้านม และส่งไปยงัโรงงานแปรรูปนมทัง้หมด 5 แห่ง ซึง่นมไทย-เดนมารค์  มขี ัน้ตอนกระบวนการ
ผลติไดม้าตรฐาน มกีระบวนการผลติ ทีท่นัสมยั สะอาด ปลอดภยั(www.dpo.go.th)ดว้ยความทีต่อ้งการกา้วไปสูแ่บรนด์
นมแห่งชาติ และต้องการรกัษาความเป็นผู้น าด้านส่วนแบ่งการตลาดไว้ นมไทย -เดนมาร์ค จึงได้พยายามพฒันา
ปรบัปรุงในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ความไว้วางใจ ให้กบัผู้บริโภค เพื่อรกัษาฐานลูกค้าและเพื่อสร้างผล
ประกอบการใหก้บับรษิทัอย่างยัง่ยนื 
          ดงันัน้จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ท าใหผู้ว้จิยัสนใจท าการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
ผลติภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์ค   ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลวจิยันี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ส าหรบั
ผูป้ระกอบการธุรกจิผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ ทัง้ในแง่ของการน าไปใชพ้ฒันาปรบัปรุงผลติภณัฑ ์ เพื่อเพิม่ศกัยภาพ 
ตลอดจนน าไปเป็นขอ้มูล ในการประกอบการตดัสนิใจ   และวางแผนพฒันาในดา้นอื่น ๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และ
ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย -เดนมาร์ค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์
 2. เพื่อศกึษาถงึปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. ผูบ้รโิภคทีม่ปีจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน 
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์นมไทย-เดนมารค์ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 2. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย ตราสนิคา้ ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ประโยชน์หลกั รูปลกัษณ์
ผลติภณัฑ ์ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์นมไทย-
เดนมารค์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์Shiffman and Kanuk (2003)  ไดใ้หค้วามหมายของลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ไวโ้ดยกล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ขอ้มูลเกี่ยวกบัตวับุคคล เช่น อายุ เพศ 
การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนาและเชื้อชาติ ซึ่งมีอิทธพิลต่อพฤติกรรมผู้บรโิภค ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วใช้เป็นลกัษณะ
พืน้ฐานทีน่ักการตลาดมกัจะน ามาพจิารณาส าหรบัการแบ่งส่วนตลาด (Market  Segmentation) โดยน ามาเชื่อมโยงกบั
ความตอ้งการ ความชอบ และอตัราการใชส้นิคา้ของผูบ้รโิภค 
             แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึสิง่ใด ๆ กไ็ดท้ีส่ามารถน าเสนอขาย
ให้กบัตลาดเพื่อใหเ้กดิความสนใจความต้องการของลูกค้าหรอืผูบ้รโิภค ซึ่งอาจท าใหเ้กดิความต้องการ ความจ าเป็น
ของผูซ้ือ้ไดร้บัการตอบสนองท าใหไ้ดร้บัความพงึพอใจ  (ปรยีานุช วรีะรกัษ์เดชา : อา้งองิจาก พบิลูย ์ทปีะปาล .2537) 
ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึกลุ่มของสิง่ทีม่ตีวัตนและไม่มตีวัตนสามารถตอบสนองความพงึพอใจ ของผูซ้ือ้ อาจรวม
หมายถงึการบรรจุภณัฑ ์ส ี ราคา คุณภาพ และตราสนิคา้ ตลอดจนการบรกิารและชื่อเสยีงของผูข้าย (Ettzer, Wallker 
and Stanton ,2001:G-9) 

ลกัษณะของระดบัผลิตภณัฑ ์5 ระดบั (Five Product Level)  
ระดบัผลติภณัฑ ์5 ระดบั (Five Product Level) เป็นคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์5 ระดบั  

ในแต่ละระดบั จะสรา้งคุณค่าส าหรบัลกูคา้ เรยีกว่าเป็นขัน้ตอนของคุณค่าส าหรบัลกูคา้ (Consumer value hierarchy) 
1. ประโยชน์หลกั (Core benefit) หรอื ประโยชน์พืน้ฐานทีผู่บ้ริโภคไดร้บัจากการซือ้การสนิคา้โดยตรง 
2. รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์(Trangible product) หรอืผลติภณัฑพ์ืน้ฐาน (Basic product)  

หมายถงึลกัษณะทางกายภาพทีผู่บ้รโิภคสามารถสมัผสัหรอืรบัรูไ้ดซ้ึง่เป็นส่วนเสรมิผลติภณัฑท์ าใหท้ าหน้าทีส่มบูรณ์
ขึน้หรอืเชญิชวนใหใ้ชย้ิง่ขึน้ ซึง่อาจจะเป็นคุณภาพ (Quallity) รูปร่างลกัษณะ (Feature)รูปแบบ(Style) การบรรจุภณัฑ ์
(Packaging)ตราสนิคา้ (Brand) ลกัษณะทางกายภาพอื่น ๆ (Other physical product) 

3. ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั (Expect product) หมายถงึ กลุ่มของคุณสมบตัหิรอืเงื่อนไขที ่
ผูซ้ือ้คาดหวงัว่าจะไดร้บัและใชเ้ป็นขอ้ตกลงจากการซือ้สนิคา้การเสนอผลติภณัฑท์ีค่าดหวงัจะค านึงถงึความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลกั(Consumer’s satisfaction) 

4. ผลติภณัฑค์วบ (Augmented product) หมายถงึ ผลประโยชน์เพิม่เตมิหรอืบรกิารทีผู่ซ้ือ้จะไดร้บัควบคู่กนั
กบัการซือ้สนิคา้ประกอบดว้ยบรกิารก่อนและหลงัการขายส่วนใหญ่ บรษิทัจะจดัผลติภณัฑค์วบโดยมอบใหค้นกลางใน
รปูแบบต่าง ๆ ดงันี้  

(1) การตดิตัง้ (Installation) 
(2) การขนสง่ (Transportation) 
(3) การรบัประกนั (Insurance) 
(4) การใหส้นิเชื่อ (Credit) 
(5) การใหบ้รกิารอื่น ๆ (Service) 

            5. ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Potential product) หมายถึง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการ
เปลีย่นแปลงหรอืพฒันาไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในอนาคต 

แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค อดุลย ์จาตุรงคกุล (2539: 5) กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
คือ ปฎิกริยาของบุคคลที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการได้ใช้ และบริการเศรษฐกิจ รวมทัง้กระบวนการต่าง ๆ ของการ
ตดัสนิใจซึง่เกดิก่อน และเป็นตวัก าหนดปฏกิริยิา ต่าง ๆ เหล่านัน้ 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอืผูบ้รโิภค ทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีซ่ือ้/เคยซือ้ผลติภณัฑ์

นมไทย-เดนมารค์ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอนจงึไดก้ าหนดค่าความเชื่อมัน่95% และค่าความคลาดเคลื่อน 
ไม่เกนิ 5 % (กลัยา วานิชยบ์ญัญชา.2545:25-26)  

วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
ขัน้ตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจบัฉลาก เพื่อเลือกเขต  

และเขตการปกครองของกรุงเทพมหาครแบ่งออกเป็น  50  เขต จากการสุม่ตวัอย่างเลอืกเขต และเขตที ่สุม่ได ้จ านวน 
5 เขต ดงันี้ เขตบางรกั  เขตบางแค  เขตลาดพรา้ว เขตพระโขนง  และเขตสวนหลวง 

ขัน้ตอนที ่2 วธิสีุ่มตวัอย่างแบบโควต้า(Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างทีจ่ะเกบ็ขอ้มูลใน
แต่ละเขตพื้นที่ ของเขตที่สุ่มจับฉลากได้ในขัน้ตอนที่ 1 จ านวน 5 เขต โดยเก็บเขตละ 80 ตัวอย่างรวมทัง้สิ้น             
400 ตวัอย่าง 

ขัน้ตอนที่ 3 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลอืกกลุ่มเป้าหมายของผลติภณัฑ์ 
โดยในการจดัเกบ็แบบสอบถามนัน้เจาะจงเลอืกหา้งสรรพสนิคา้เน่ืองจากมผีูบ้รโิภคไปจบัจ่ายใชส้อยมาก โดยคดัเลอืกผู้
ทีซ่ือ้/เคยซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ โดยแบ่งไดด้งันี้  

1. หา้งโรบนิสนั บางรกั           
2. หา้งเดอะมอลล ์บางแค                  
3. หา้งบิก๊ซ ีลาดพรา้ว               
4. หา้งโลตสั อ่อนนุช (สขุมุวทิ)      
5. หา้งซคีอนสแควร ์                                     

ขัน้ตอนที ่4 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยเลอืกเกบ็เฉพาะผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอื
ในการตอบแบบสอบถามในการวจิยัครัง้นี้ จนครบ 400  ตวัอย่าง  

การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
1. ศกึษาลกัษณะ รูปแบบ และวธิกีารเขยีนแบบสอบถามจากเอกสารงานวจิยั แนวคดิทฤษฎแีละผลงานการ

วจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีศ่กึษา มาเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอืในการวจิยั 
2. รวบรวมข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จากเอกสารงานวิจยั แนวคิดทฤษฎีและผลงานการวิจยัต่าง ๆ มาสร้าง

แบบสอบถามทีเ่กีย่วขอ้งกบั ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดขอบเขตและเน้ือหาใหค้รอบคลุมจุดมุ่งหมาย 

3. สรา้งแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมทีัง้หมด 3สว่น ดงันี้ 
           สว่นที ่1 ปจัจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร ์

             สว่นที ่2 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์
             สว่นที ่3 พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ 

4. น าแบบสอบถามที่ผู้วจิยัสร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะ           
เพื่อแกไ้ข 

5. แกไ้ขแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา แลว้ใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความเทีย่งตรงดา้น
เน้ือหา (Content Validity) และความถูกตอ้ง พรอ้มทัง้ขอค าแนะน าเพิม่เตมิก่อนน าไปทดลองใช ้(Try out) 

6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 ชุด แล้วน าผลที่ได้ไปหาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้วธิกีารหาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า (α-Coeffcient)  
และวิธีการค านวณของ Cronbach ’s alpha  (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2545: 449) โดยค่าอลัฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดบั
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ความคงทีข่องแบบสอบถาม โดยจะมคี่าระหว่าง 0 ≤α≤ 1 ค่าทีใ่กลเ้คยีงกบั 1 แสดงว่ามคีวามเชื่อมัน่สงูโดยค่าความ
เชื่อมัน่ของแบบสอบถามทีย่อมรบัไดน้ัน้ ตอ้งมค่ีาสมัประสทิธอ์ลัฟ่าเท่ากบั 0.7 

การวิเคราะหข์้อมูล 
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกบักลุ่ม

ตวัอย่าง ดงันี้  
   1.1 การแจกแจงหาค่าความถี ่(Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่  

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึงลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามในดา้น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน ของกลุ่มตวัอย่าง และปจัจยัดา้นผลติภณัฑ์
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic) เป็นสถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการวจิยัเพื่อแสดงถึง
ความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระและตวัแปรตามโดยสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานดงันี้ 
  2.1.1 วเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
อาชพี และรายไดต่้อเดอืน กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครโดย
ใชส้ถติวิเิคราะหค์วามแตกต่าง คอื t-test และ One Way ANOVA     

2.1.2 วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นตราสนิคา้ ดา้น 
ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ด้านประโยชน์หลกั ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวงั และด้าน
ศกัยภาพเกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมาร์คของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใชส้ถติวิเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์คอื (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  
 
ผลการวิจยั 

เพศ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 274 คน คดิเป็นร้อยละ 68.50 รองลงมา คอื เพศ
ชาย จ านวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.50  
 อายุ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุ  41 ปีขึน้ไป จ านวน 129 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.30 รองลงมา มอีายุ 
31-40 ปี จ านวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.50  อายุ 21-30 ปี จ านวน 108 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.00และ อายุ ต ่ากว่า
หรอืเทยีบเท่ากบั 20 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 13.30 ตามล าดบั 
 ระดบัการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัปรญิญาตรี จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 
รองลงมา มกีารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 139คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.80และมกีารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 
75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.80 ตามล าดบั 
 อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน /ลูกจา้ง จ านวน 264 คน คดิเป็นร้อยละ 
66.50 รองลงมามอีาชพีนกัเรยีน/นิสติ/นักศกึษา จ านวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.50 และอาชพีเจา้ของธุรกจิสว่นตวั
จ านวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.80ตามล าดบั 
             รายได้ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายได้ตัง้แต่ 10.001-20,000 บาท จ านวน118 คน คดิเป็น
ร้อยละ 29.50 รองลงมา มรีายได้ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 109คน คดิเป็นร้อยละ 27.30รายไดต้ัง้แต่ 
20,001-30,000 บาท จ านวน 91 คน คดิเป็นร้อยละ 22.80 และมรีายไดต้ัง้แต่ 30,001 บาทขึน้ไป จ านวน 82 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 20.50 ตามล าดบั 

ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ในการซื้อผลติภณัฑ์นมไทย-เดนมาร์คในภาพรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.06 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก คอื ด้านตราสนิค้า 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั4.38 รองลงมาคอื ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.30  ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบั
ผลติภณัฑโ์ดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 รองลงมาผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีคอื ดา้นรปูลกัษณ์
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ผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.95 และผู้ตอบ
แบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง คอื ดา้นประโยชน์หลกัโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.30 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมในด้านความถี่ในการซื้อผลติภณัฑน์มไทย -เดนมาร์ค(ครัง้/เดอืน) 
โดยเฉลีย่เท่ากบั 4.10 โดยมคีวามถีใ่นการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์น้อยทีส่ดุ 1 (ครัง้/เดอืน) และมคีวามถีใ่นการ
ซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์มากทีส่ดุ 12 (ครัง้/เดอืน) 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมในดา้นจ านวนเงนิในการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย -เดนมารค์โดยเฉลีย่
เท่ากบั 64.69 โดยจ านวนเงนิในการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์น้อยทีสุ่ด 4 ๖๖ (บาท/ครัง้) และจ านวนเงนิในการ
ซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์มากทีส่ดุ 400 (บาท/ครัง้) 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤติกรรมในด้านปริมาณในการซื้อผลิตภณัฑ์นมไทย -เดนมาร์คโดยเฉลี่ย
เท่ากับ 5.36 โดยปริมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย -เดนมาร์คน้อยที่สุด 1 (กล่อง/ครัง้) และปริมาณในการซื้อ
ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์มากทีส่ดุ 36 (กล่อง/ครัง้) 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสนิใจซือ้ดว้ยตนเอง รองลงมาตดัสนิใจซือ้เพราะบุคคลในครอบครวั ตดัสนิใจ
ซือ้เพราะเพื่อน และตดัสนิใจซือ้เพราะบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง เช่น ดารา เซเลบ ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อจากห้างสรรพสนิค้า และรองลงมาซื้อจาก เซเว่นอเีลฟเว่น ซื้อจากแฟมลิี่
มารท์ และ ซือ้จาก ลอรส์นั 108 ตามล าดบั 
               ผู้บริโภคที่มเีพศแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย -เดนมาร์ค ด้านปริมาณการซื้อจ านวน
(กล่องครัง้) ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ ระดบัการศกึษา แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ ดา้นความถีใ่น
การซือ้ (ครัง้/เดอืน) ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ ดา้นจ านวนเงนิในการซือ้ (บาท/
ครัง้) ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ด้านปริมาณการซื้อจ านวน
(กล่อง/ครัง้) แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย -เดนมารค์ ด้านจ านวนเงนิใน
การซือ้ (บาท/ครัง้) ดา้นปรมิาณในการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้)ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ผู้บรโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย -เดนมาร์ค ด้านความถี่ในการซื้อ (ครัง้/
เดอืน) ดา้นจ านวนเงนิในการซือ้(บาท/ครัง้) และดา้นปรมิาณการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ ดา้นความถีใ่นการซือ้
(ครัง้/เดอืน) ดา้นจ านวนเงนิในการซือ้ (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย -เดนมารค์ ดา้นปรมิาณการซื้อ
จ านวน (กล่อง/ครัง้) แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ดา้นตราสนิคา้พบว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑด์า้นตราสนิคา้ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
นมไทย-เดนมารค์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ดา้นจ านวนเงนิในการซือ้ 
(บาท/ครัง้) และดา้นปรมิาณการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ทีต่ัง้ไว ้
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ด้านความหลากหลายของผลติภณัฑ์พบว่า ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ด้านความหลากหลายของผลติภณัฑ์ตรา
สนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้น
ความถี่ในการซื้อ (ครัง้/เดอืน) ด้านจ านวนเงนิในการซื้อ (บาท/ครัง้) และด้านปรมิาณในการซื้อจ านวน (กล่อง/ครัง้) 
อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  ดา้นประโยชน์หลกั พบว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑด์า้นประโยชน์หลกั กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-
เดนมาร์คของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์นมไทย-เดน
มารค์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ดา้นจ านวนเงนิในการซือ้ (บาท/ครัง้) 
และดา้นปรมิาณในการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ พบว่า ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซือ้ (ครัง้/
เดอืน) ดา้นจ านวนเงนิในการซือ้ (บาท/ครัง้) และดา้นปรมิาณในการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 
0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั พบว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑด์า้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั โดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซือ้ (ครัง้/
เดอืน) ดา้นจ านวนเงนิในการซือ้ (บาท/ครัง้) และดา้นปรมิาณในการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 
0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ พบว่า  ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่น
การซื้อ (ครัง้/เดือน) ด้านจ านวนเงนิในการซื้อ (บาท/ครัง้) และด้านปริมาณในการซื้อจ านวน (กล่อง/ครัง้) อย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

เพศ ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ ในเขต กรุงเทพมหานคร 
ด้านความถี่ในการซื้อ (ครัง้/เดอืน) ด้านจ านวนเงนิในการซื้อ (บาท/ครัง้) และปรมิาณการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) ไม่
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั0.05  ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจาก นมเป็นผลติภณัฑท์ี่
มปีระโยชน์ต่อร่างกาย ทีด่ื่มไดท้ัง้เพศชายและหญงิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐักานต ์พนิิจเวชการ (2549) ศกึษา 
เรื่อง การรบัรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมการซือ้นมพร่องมนัเนยยีห่อ้โฟโมสต ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้นมพร่องมนัเนยยีห่อ้โฟโมสต ์ไม่แตกต่างกนั 

อายุ ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นความถี่ในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) และ ดา้นจ านวนในการซือ้ (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติที่
ระดบั0.05  ซึง่ไม่สอดคลอ้งสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจาก ในปจัจุบนั หลายๆ คนใส่ใจในสุขภาพ จงึดื่มนมเพื่อช่วยใหม้ี
สุขภาพด ีและนมสามารถดื่มได้  ทุกวยั ทุกช่วงอายุ   ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ พรพรรณ กล่อมเจรญิ (2557) 
ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้เครื่องดื่ม Functional Drink ของบุคคลวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบว่า ปจัจยัด้าน เพศ อายุ และระดบัการศึกษา ที่แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 
เน่ืองจากผูบ้รโิภคทัง้เพศชายและเพศหญงิ ไม่ว่าจะอายุเท่าใดต่างกใ็สใ่จในสขุภาพของตนเองไม่ต่างกนั 

อายุ ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นปรมิาณการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคกลุ่มอายุต ่า
กว่าหรอืเทยีบเท่ากบั 20  ปี มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ น้อยกว่า ผูบ้รโิภคกลุ่มอายุ 31-40 ปีและ 
41 ปี ขึน้ไป ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ มนัสวรรณ พลูผล (2559) ศกึษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ี
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ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ในรา้นสะดวกซือ้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
พบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 30-39 ปี และผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 40 ปี ขึน้ไป มจี านวนเฉลีย่ในการซือ้สงูกว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต ่า
กว่า 30ปี เนื่องจาก เป็นวยัที่มหีน้าทีก่ารงานมัน่คง รายได้สูงขึน้ ท าให้มกี าลงัซื้อมากกว่า ส่งผลให้สามารถเลอืกซือ้
สนิคา้จ านวนมากขึน้ เพื่อเตมิเตม็ในมือ้อาหารไดม้ากกว่า  ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ  ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ 
(2540) กล่าวว่า อายุ ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามตอ้งการผลติภณัฑท์ีแ่ตกต่างกนั 

ระดบัการศึกษา ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อ (ครัง้/เดอืน) ด้านปรมิาณในการซื้อจ านวน (กล่อง/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบักบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจาก ปจัจุบนัหลายคนหนัมาดื่มนม
กนัมากขึน้ เพราะสะดวก และมปีระโยชน์ต่อร่างกาย สามารถได ้ทุกวยั และทุกระดบัการศกึษา เพราะราคาไม่สงูทุกคน
สามารถซือ้ไดง้่าย  ซึง่สอดคลอ้งกบังานงานวจิยัของ  กุลสิรา อรสิรกุลธร (2543) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม
การบรโิภคโยเกริต์แอคทเีวยี ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นความถีใ่นการบริโภค ผูบ้รโิภค
ทีม่รีะดบัการศกึษา แตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคโยเกริต์แอคทเีวยีของผูบ้รโิภคเพศหญงิไม่แตกต่างกนั 
และสอดคล้องกบังานวจิยัของภทัรพล อรรถพร (2560) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้น ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค า ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั
การศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้น ้าผกัผลไมพ้รอ้มดื่มตราสนิคา้ดอยค า ดา้นจ านวนทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ และดา้น
มลูค่าในการซือ้น ้าผกัผลไมแ้ต่ละครัง้ไม่แตกต่างกนั 

อาชีพ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นความถี่ในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ดา้นจ านวนเงนิในการซือ้ (บาท/ครัง้) และดา้นปรมิาณการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้)
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษามพีฤตกิรรมการซือ้
มากกว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนกังานเอกชน/ลกูจา้ง เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา เป็นวยัทีก่ าลงั
เจริญเติบโต จึงมีความต้องการในการดื่มนมมากกว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจ้าง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ธรรมรตัน์ ค าวชิติ (2558) ศกึษาเรื่อง ทศันคติเกี่ยวกบัผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อการซื้อผา้อ้อมเดก็ส าเรจ็รูป
กนูน์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมการซือ้ผา้ออ้ม
เด็กส าเร็จรูปกูนน์ ด้านความถี่ในการซื้อผ้าอ้อมเด็กส าเร็จรูปกูนน์ต่อเดือน มากกว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงาน
บรษิทัเอกชน  

รายได้ต่อเดือน ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมกีารพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ (ครัง้ /เดอืน) และดา้นจ านวนเงนิในการซือ้ (บาท/ครัง้) ไม่
แตกต่างกนั  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจาก นมเป็นผลติภณัฑ์
ทีห่ลายๆ คนดื่มคนทีใ่ส่ใจในสุขภาพ สามารถซือ้ดื่มเป็นประจ าได ้และไม่กระทบกบัรายได ้เพราะเป็นสนิคา้ทีร่าคาไม่
สูง  ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรุณทพิย ์จุมพลพงษ์ (2548) ศกึษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑน์มพรอ้มดื่ม
ของผู้บรโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา พบว่า รายได้ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการซือ้ผลติภณัฑน์ม
พรอ้มดื่ม ดา้นเหตุผลทีซ่ือ้ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นปรมิาณในการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต้ ่ากว่าหรอืเทยีบเท่ากบั 10,000 บาท 
มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์นมไทย-เดนมารค์  ดา้นปรมิาณการซือ้จ านวน (กล่อง/ครัง้) น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้
10,001-20,000 บาท และ 20,001-30,001 บาท เนื่องจากผู้ที่มีรายได้ต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 10,000 บาท อาจต้อง
ค านึงถงึค่าใชจ้่ายจ าเป็นอย่างอื่น จงึท าใหม้กี าลงัซือ้ไดน้้อยกว่า เพื่อไม่ใหก้ระทบกบัค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของสอดคลอ้งกบัแนวคดิงานของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538:41-42) กล่าวว่า รายไดจ้ะเป็นตวัชีก้ารมี
ความสามารถในการจ่ายค่าสนิคา้ 
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ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์ม
ไทย-เดนมาร์ค ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซื้อ (ครัง้/เดอืน)  อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 
0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองมาจาก ปจัจุบนัผูบ้รโิภคมหีลายกลุ่มมาก
ขึน้ และมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั หลายๆ คนสนใจผลติภณัฑใ์หม่ หรอืมองหาสนิคา้ทีแ่ตกต่างหลากหลาย เช่น วยัรุ่น
ชอบลองดื่มนมรสชาตใิหม่ หรอืใชส้นิคา้ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ หากผลติภณัฑใ์ด มคีวามแตกต่างกจ็ะท า
ใหผู้บ้รโิภคสนใจ หรอืตดัสนิใจซือ้สนิคา้  ซึง่สอดคลอ้งแนวคดิของ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวว่า ผลติภณัฑ์
ต้องมีคุณภาพและรูปแบบดไีซน์ตรงตามความต้องการของลูกค้า จึงจะมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อ และแม้ว่า
ผลติภณัฑ์จะเป็นองคป์ระกอบเดยีวในส่วนประสมทางการตลาดกต็าม แต่กม็รีายละเอยีดที่ต้องพจิารณาอกีมากมาย 
เช่นความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ชื่อตราสนิคา้ของผลติภณัฑ ์คุณภาพของผลติภณัฑ ์การรบัประกนัผลติภณัฑ ์และ
การรบัคนืผลติภณัฑ ์เป็นตน้  

ปจัจยัด้านผลติภณัฑ ์ด้านประโยชน์หลกั มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ 
ของผู้บรโิภคในของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซื้อ(ครัง้/เดอืน)  อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 
0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองมาจาก เน่ืองมาจากปจัจุบนัผูบ้รโิภคจะ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑแ์ต่และประเภท หลายคนจะค านึงถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัเช่น ดื่มหรอื กนิ  เขา้ไปแลว้ จะดหีรอืไม่
อย่างไร ซึง่ประโยชน์ในตวัผลติภณัฑน์ัน้ ๆ เป็นสิง่ทีส่ าคญัส าหรบัผูบ้รโิภค เลอืกซือ้มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของประสทิธ์พร วีระยุทธ์วิไล (2550) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มสมุนไพรบ ารุงสุขภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าประโยชน์พืน้ฐานทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญั
ไดแ้ก่ การช่วยบ ารุงใหส้ขุภาพดขีึน้ การช่วยป้องกนัและรกัษาโรคต่าง ๆ และการช่วยการกระหายน ้า ซึง่ปจัจยัทีก่ล่าว
มาขา้งตน้ จะสง่ผลใหก้ารบรโิภคเครื่องดื่มสมุนไพรใหเ้พิม่มากขึน้ 

ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์ม
ไทย-เดนมาร์ค ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านปรมิาณการซื้อจ านวน (กล่อง /ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัที่
ระดับ 0.05 โดยมีความสมัพันธ์ในระดับต ่ามาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเน่ืองมาจาก ปจัจุบันผู้บริโภคให้
ความส าคญักบัการเลอืกซือ้สนิคา้มากขึน้ มกีารเปรยีบเทยีบสนิคา้แต่ละประเภท ว่ามคีวามหลากหลายดา้นใดบา้ง มี
ขนาดตรงตามทีต่อ้งการหรอืไม่ มขีนาดเลก็หรอืตวัอย่างใหท้ดลองใชก้่อนหรอืไม่ หากสนิคา้ใดตอบสนองความตอ้งการ
ผูบ้รโิภค กจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ง่ายขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบับทความของ The Medium App and App Designed 
for readers https://medium.com/Thailand (Dec 13,2017) กล่าวว่า ทางเลอืกทีห่ลากหลายของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
มผีลต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิาร เนื่องจากผูบ้รโิภคส่วนมากต้องการความสะดวกสบายและความ
รวดเรว็ในการเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิาร หากผลติภณัฑใ์ด ๆ มทีางเลอืกทีห่ลากหลายของผลติภณัฑ ์ใหก้บัผูบ้รโิภค
มาก กจ็ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคเป็นอย่างมาก 

ปจัจยัด้านผลติภณัฑ ์ด้านประโยชน์หลกั มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มไทย-เดนมารค์ 
ของผู้บรโิภคในของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านปรมิาณการซื้อจ านวน(กล่อง /ครัง้)  อย่างมนีัยส าคญัที่
ระดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองมาจากปจัจุบนัผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจ
ซือ้ผลติภณัฑแ์ต่และประเภท หลายคนจะค านึงถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัเช่น ดื่มหรอื กนิ  เขา้ไปแลว้ จะดหีรอืไม่อย่างไร ซึง่
ประโยชน์ในตวัผลติภณัฑน์ัน้ ๆ เป็นสิง่ทีส่ าคญัส าหรบัผูบ้ริโภค เลอืกซือ้มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมนา 
ศรุติพรหม (2548: 103) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสมัพนัธ์กบัการบริโภคเครื่องดื่มรงันกส าเรจ็รูป 
พบว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑด์า้นประโยชน์พืน้ฐาน มคีวามสมัพนัธก์บัการบรโิภคเครื่องดื่มรงันกส าเรจ็รปูบรรจุขวด โดย
ผูบ้รโิภคเน้น สรรพคุณของเครื่องดื่มรงันกทีใ่หป้ระโยชน์ตรงความตอ้งการ 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
1. ดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบับรรจุภณัฑ ์รปูทรง สสีนัทีใ่ชค้วรมวีนัทีผ่ลติ 

วนัหมดอายุอย่างชดัเจน และค านึงความสะดวกในการจบัหรอืถอืในขณะเดนิทาง สะดวกในการพกพา ควรพยายาม
พฒันาบรรจุภณัฑใ์หม้คีวามทนัสมยั อาจจะเพิม่ลายการต์ูนใหม้คีวามน่าสนใจ เพื่อใหม้กีลุ่มลูกคา้ทีเ่พิม่มากขึน้ ส่วน
ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ผูป้ระกอบการควรพยายามคน้ควา้ สารอาหารทีม่ปีระโยชน์น ามาพฒันาใหน้มมคีุณค่า อาทิ
เช่น พฒันาสารอาหารดื่มท าใหร้ปูร่างด ีผวิด ีกจ็ะท าใหไ้ดก้ลุ่มลกูคา้ทีห่ลากหลายมากขึน้  

2. ดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัในการพฒันาและออกผลติภณัฑท์ี่
หลากหลาย เพิ่มรสชาติให้มีหลายรสชาติ อาทิเช่น เพิ่มรสชาติ ชานมไข่มุก หรือ ชาเขยีวไข่มุก เป็นต้น  เพื่อให้
ผู้บรโิภคมทีางเลอืกที่มากขึน้ และง่ายต่อการตดัสนิใจซื้อได้มากขึน้ ส่วนด้านประโยชน์หลกั ผู้ประกอบการควรให้
ความส าคญั ด้วยเช่นกนั ในเรื่อง คุณค่า ประโยชน์ผลติภณัฑค์วรพฒันาปรบัปรุงส่วนผสมหรอืพฒันาวติามนิใหม่ ๆ 
เพิ่มสารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกาย ปริมาณสารอาหารที่ใส่ในผลิตภัณฑ์  ที่มีส่วนผสมของวิตามินต่าง ๆ ในเรื่อง
ความจ า หรอืสารทีช่่วยในเรื่องความอ่อนลา้ เป็นตน้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
         สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยด ีเนื่องจากความอนุเคราะหแ์ละความช่วยเหลอืเป็นอย่างยิง่จากอาจารย ์
ดร.ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์ ท่านอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่า กรุณาใหค้ าแนะน า ช่วยเหลอื และ
ตรวจแกไ้ข ขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ ผูว้จิยัจงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงู ไว ้ณ 
โอกาสนี้ และผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ และ อาจารย ์ดร.เศรษฐวสัภุ ์พรมสทิธิ ์ทีใ่หค้วาม
อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม ซึง่ไดส้ละเวลาอนัมคี่าในการใหข้อ้เสนอแนะ 
และชี้ขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าวจิยัในครัง้นี้  และผู้วจิยัขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน           
ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สารนิพนธ์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ใน
การศกึษากบัผูอ้ื่นต่อๆ ไป ไม่มากกน้็อย หากมขีอ้ผดิพลาดประการใด ผูว้จิยัตอ้งขออภยัไว ้ ณ ทีน่ี้ 
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