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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัครัง้น้ีมีความมุ ่งหมายเพื่อศึกษา ปจัจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนมยูเอชที

แคลเซียมสูงแบบกล่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริโภคที่ซื้อและบริโภค

ผลติภณัฑน์มยูเอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่อง จํานวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้น

การวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ และทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติไิค-สแควร ์

 ผลการวจิยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 30-39 ปี มสีถานภาพสมรสโสด 

สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหวา่ง 25,001-35,000 บาท และมวีธิกีารดแูลสขุภาพทีป่ฏบิตัเิป็น

ประจําคอื รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ ปจัจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นลกัษณะบรรจุภณัฑท์ีส่าํคญัทีส่ดุ ไดแ้ก่ บรรจุ

ภณัฑร์ะบปุรมิาณแคลเซยีมต่อกล่องไวอ้ยา่งชดัเจน ดา้นคณุลกัษณะของผลติภณัฑท์ีส่าํคญัทีส่ดุ ไดแ้ก่ มรีะดบัความเขม้ขน้

ของปรมิาณแคลเซียมสูง ด้านราคาที่สําคญัที่สุด ไดแ้ก่ การให้ส่วนลดเมื่อซื้อสนิค้าในปรมิาณมาก ด้านช่องทางการจดั

จาํหน่ายทีส่าํคญัทีส่ดุ ไดแ้ก่ รา้นสะดวกซือ้ เชน่ 7-11 ,Family Mart ดา้นการสง่เสรมิการตลาดทีส่าํคญัทีส่ดุ ไดแ้ก่ การแจก

ของแถม เชน่ ซือ้ 3 แพค็ แถม 1 แพค็ และในดา้นพฤตกิรรมการซือ้นมยเูอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่อง พบว่า เหตุผลสาํคญั

ในการซือ้คอื ตอ้งการเพิม่คุณค่าดา้นแคลเซยีมใหก้บัร่างกาย ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ตดัสนิใจซือ้ดว้ยตนเอง โดยซือ้ในปรมิาณ  

4 กล่อง (1 แพค็) ต่อครัง้ และมคีวามถีใ่นการซือ้ 1 ครัง้ ต่อสปัดาห ์

 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 

 1. เพศ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นมยเูอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่องของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นบุคคล

ทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ และความถีใ่นการซือ้ 

 2. อายุ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นมยเูอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่องของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้น

เหตุผลสาํคญัในการเลอืกซือ้ บคุคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ และปรมิาณทีซ่ือ้ต่อครัง้ 

 3. สถานภาพสมรส มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นมยูเอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่องของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

ในดา้นปรมิาณทีซ่ือ้ต่อครัง้ และความถีใ่นการซือ้ 

 4. ระดับการศึกษาสูงสุด มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนมยูเอชทีแคลเซียมสูงแบบกล่องของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ในดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ และปรมิาณทีซ่ือ้ต่อครัง้ 

 

_____________________________________ 
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 5. รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนมยู เอชทีแคลเซียมสูงแบบกล่องของผู้บริโภค                         

ในกรุงเทพมหานคร ในดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ และปรมิาณทีซ่ือ้ต่อครัง้ 

 6. วธิกีารดแูลสขุภาพทีป่ฏบิตัเิป็นประจาํ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นมยเูอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่องของผูบ้รโิภค

ในกรุงเทพมหานคร ในดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ และปรมิาณทีซ่ือ้ต่อครัง้ 

 7. ปจัจยัสว่นประสมการตลาดดา้นลกัษณะบรรจภุณัฑ ์มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นมยเูอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่อง

ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นเหตุผลสาํคญัในการเลอืกซือ้ และบคุคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ 

 8. ปจัจยัส่วนประสมการตลาดดา้นคุณลกัษณะของผลติภณัฑ ์ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นมยูเอชทแีคลเซยีมสูง

แบบกล่องของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นเหตุผลสาํคญัในการเลอืกซือ้ 

 9. ปจัจยัดา้นราคา มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นมยูเอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่องของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

ในดา้นปรมิาณทีซ่ือ้ต่อครัง้ 

 10. ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นมยูเอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่องของผูบ้รโิภค 

ในกรุงเทพมหานคร ในดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ ปรมิาณทีซ่ือ้ต่อครัง้ และความถีใ่นการซือ้ 

 11. ปจัจยัดา้ นการส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อนมยูเอชทแีคลเซยีมสูงแบบกล่องของผู้บรโิภค              

ในกรุงเทพมหานคร ในดา้นปรมิาณทีซ่ือ้ต่อครัง้ 

 

คาํสาํคญั: สว่นประสมการตลาด พฤตกิรรม นมยเูอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่อง 

 

Abstract 

 

This research was aimed at studying the Marketing Mix Factors Affecting Consumers’ Buying Behaviors 

on High Calciam UHT Milk in Bangkok Metropolis. Samples were 400 consumers buying and using the products. 

Questionnaire was used for data collection. Statistics used for data analysis were frequency and percentage, Chi-

square was used for hypothesis testing.  

 Research results were shown as follows: most respondents were females, aged between 30-39 years 

old, held single marital status, held bachelor degree, earned average monthly income between 25,001-35,000 

Baht and usually ate useful food. The most important marketing mix factors in term of packaging factor was 

calciam level clearly indicated on the packaging. The most important product attribute factor was intensity of high 

calciam level. The most important price factor was volume discounts. The most important distribution channel 

factor was convenience store such as 7-11, Family Mart. The most important promotion factor was giveaways 

such as buy 3 packs, free 1 pack. Consumers’ buying behavior results shown that most consumers bought UHT 

milk high calcium to receive benefit from the calciam for their health, they made buying decision by themselves. 

Most consumers bought the products for 4 boxes (1 pack) per time. The buying frequency was a time per week.  
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 Results of hypothesis testing at the 0.05 significant levels were shown as follows: 

  1. Gender has affected buying behaviors on high calciam UHT milk in term of influential person for 

buying decision and frequency buying.  

 2. Age has affected buying behaviors on high calciam UHT milk in term of important reason for buying, 

influential person for buying decision and quantity buying per time. 

 3. Marital status has affected buying behaviors on high calciam UHT milk in term of quantity buying per 

time and frequency buying. 

 4. Education level has affected buying behaviors on high calciam UHT milk in term of influential person 

for buying decision and quantity buying per time. 

 5. Average monthly income has affected buying behaviors on high calciam UHT milk in term of influential 

person for buying decision and quantity buying per time. 

 6. Healthcare-related activities has affected buying behaviors on high calciam UHT milk in term of 

influential person for buying decision and quantity buying per time. 

 7. Packaging factor has affected buying behaviors on high calciam UHT milk in term of important reason 

for buying and influential person for buying decision. 

 8. Product attribute factor has affected buying behaviors on high calciam UHT milk in term of important 

reason for buying. 

 9. Price factor has affected buying behaviors on high calciam UHT milk in term of quantity buying per 

time. 

 10. Distribution channel factor has affected buying behaviors on high calciam UHT milk in term of 

influential person for buying decision, quantity buying per time and frequency buying. 

 11. Promotion factor has affected buying behaviors on high calciam UHT milk in term of quantity buying 

per time. 

 

Keywords: Marketing Mix, Behavior, High Calciam UHT Milk 

 

บทนํา 

นมเป็นอาหารธรรมชาตทิีม่คุีณค่าทางโภชนาการสงู อุดมไปดว้ยแร่ธาตุอาหารครบทกุหมู่ แคลเซยีมในน้ํานมช่วย

เสรมิสรา้งกระดกูและฟนัใหแ้ขง็แรง นมเป็นแหล่งอาหารทีใ่หแ้คลเซยีมไดม้ากทีส่ดุและร่างกายดูดซมึไดด้กีว่าเมื่อเทยีบกบั

แหล่งอาหารอื่น คนเราจะสะสมแคลเซยีมได้ตัง้แต่เกดิจนถึงอายุ 30 ปีเท่านัน้ หลงัจากนัน้ร่างกายจะไม่สามารถสะสม

แคลเซยีมอกี มแีต่จะนําออกมาใช ้(เฮลท ์ทเูดย.์ 2548: ออนไลน์) และจากรายงานสาํรวจสภาวะอาหารและโภชนาการของ

ประเทศไทย ครัง้ที ่5 พบว่าคนไทยไดร้บัแคลเซยีมจากอาหารเพยีง 30% ของความต้องการต่อวนัเท่านัน้ อาจมผีลทําให้

ความหนาแน่นของมวลกระดูกลดลงและเป็นโรคกระดูกพรุนได้ ซึ่งเป็นโรคที่มสีถิตผิู้ป่วยทัว่โลกเพิม่สงูขึน้อย่างรวดเรว็ 

(กระทรวงสาธารณสุข. 2556: ออนไลน์) ดงันัน้ นมในรูปแบบกล่องยูเอชทจีงึเป็นทางเลอืกหน่ึงที่สามารถตอบรบักบัวถิี

ชวีติประจาํวนัของผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอย่างด ีเพราะง่ายและสะดวกในการพกพาและยงัสามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน 5-6 เดอืนโดยที่
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ไมต่อ้งแชเ่ยน็ (ศนูยเ์ครอืขา่ยขอ้มลูอาหารครบวงจร. 2556: ออนไลน์) จากการทีผู่บ้รโิภคคนไทยมพีฤตกิรรมการดื่มนมใน

ปรมิาณน้อย นมยูเอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่องจงึสามารถตอบโจทยค์วามต้องการไดเ้ป็นอย่างด ีโดยนมแคลเซยีมสงู คอื

นมทีเ่ตมิแคลเซยีมเขา้ไป เพยีงแค่ดืม่ในปรมิาณน้อยกส็ามารถไดร้บัแคลเซยีมอยา่งเตม็เป่ียม  

ตลาดนมยูเอชทแีคลเซยีมสูงแบบกล่องมแีนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง จากการสํารวจของ เอซ ีเนลสนั พบว่า

ตลาดนม แบง่เป็น 3 สว่น สว่นแรก นมยเูอชท ีมมีลูค่า 1,000 ลา้นบาท ซึง่มมีลูค่าสงูทีส่ดุ รองลงมาคอื นมผง มมีูลค่า 400 

ล้านบาท และโยเกริ์ตพร้อมดื่ม มมีูลค่า 200 ล้านบาท (ผู้จดัการ. 2551: ออนไลน์) ด้วยแนวโน้มการเติบโตน้ีทําให้

ผูป้ระกอบการในตลาด ต่างพยายามวางแผนและพฒันากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

ความต้องการและดึงดูดใจผู้บริโภค ทัง้กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การเพิม่ความหลากหลายด้านรสชาติ การเติม

ส่วนผสมทีม่ปีระโยชน์ แมก้ระทัง่การชูจุดเด่นดา้นนวตักรรมทีท่ําใหแ้คลเซยีมมขีนาดเลก็ลง มกีารตัง้ราคาให้แตกต่างกนั

ตามแต่ละสตูร วางจาํหน่ายแบบกระจายทัว่เพือ่เขา้ถงึผูบ้รโิภค นอกจากน้ียงัใชก้ลยทุธก์ารสง่เสรมิการตลาดต่างๆ ทัง้ การ

โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์โดยใช้ดารา นักร้องทีม่ชีื่อเสยีงมาเป็นพรเีซน็เตอร์แสดงให้เหน็ถึงความแขง็แรงของกระดูกเมื่อ

บรโิภคนมแคลเซยีมสงู มชีอ่งทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัเพือ่บรกิารผูบ้รโิภค รวมถงึใชก้ารสง่เสรมิการขายในรปูแบบต่างๆ เพือ่

กระตุน้ยอดขายและเพิม่กลุ่มลกูคา้ อาทเิชน่ ลดราคาสนิคา้เมือ่ซือ้ปรมิาณมาก เป็นตน้ 

 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นมยู

เอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่องของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร เพือ่ใหผู้ท้ีส่นใจหรอืองคก์รธรุกจิ ไดร้บัทราบถงึพฤตกิรรม

ความตอ้งการของผูบ้รโิภค และนําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชใ้นการวางแผนและกาํหนดสว่นประสมทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

นําไปสูก่ารตอบสนองและเตมิเตม็ความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างสงูสดุ 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1. เพื่อศกึษาลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 

วิธีการดูแลสุขภาพที่ปฏิบตัิเป็นประจํา ที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อนมยูเอชทีแคลเซียมสูงแบบกล่องของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนมยูเอชทแีคลเซยีมสูงแบบกล่องของ

ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

1. ตวัแปรอสิระ (Independent variables) แบง่เป็นดงัน้ี 

  1.1 ตวัแปรทางดา้นปจัจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ 

  1.1.1 เพศ 

       1.1.1.1 ชาย 

       1.1.1.2 หญงิ  

1.1.2 อายุ 

  1.1.2.1 ตํ่ากวา่ 30 ปี 

  1.1.2.2 30 – 39 ปี 

  1.1.2.3 40 – 49 ปี 
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  1.1.2.4 50 – 59 ปี 

  1.1.2.5 60 ปี ขึน้ไป 

 1.1.3 สถานภาพสมรส 

  1.1.3.1 โสด 

  1.1.3.2 สมรส /อยู่ดว้ยกนั 

  1.1.3.3 หมา้ย /อยา่รา้ง /แยกกนัอยู่ 

 1.1.4 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

  1.1.4.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

  1.1.4.2 ปรญิญาตร ี

  1.1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

 1.1.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

  1.1.5.1 น้อยกวา่หรอืเทา่กบั 15,000 บาท 

  1.1.5.2 15,001 – 25,000 บาท 

  1.1.5.3 25,001 – 35,000 บาท 

  1.1.5.4 35,001 – 45,000 บาท 

  1.1.5.5 45,001 บาท ขึน้ไป 

1.1.6 วธิกีารดแูลสขุภาพทีป่ฏบิตัเิป็นประจาํ 

  1.1.6.1 ออกกาํลงักาย 

  1.1.6.2 ทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ 

  1.1.6.3 ตรวจสขุภาพ 

  1.1.6.4 ดืม่น้ํามากๆ 

  1.2 ปจัจยัสว่นประสมการตลาด คอื 

 1.2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์

 1.2.2 ดา้นราคา 

 1.2.3 ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

 1.2.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

 

2. ตวัแปรตาม (Dependent variable) คอื พฤตกิรรมการซือ้นมยูเอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่อง ของ

ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั 

  1. ลกัษณะสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสดุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

วิธีการดูแลสุขภาพที่ปฏิบัติเป็นประจํา มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนมยูเอชทีแคลเซียมสูงแบบกล่องของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
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 2. ปจัจยัสว่นประสมการตลาดทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปจัจยัดา้นราคา ปจัจยัดา้นช่องทางการ

จดัจําหน่าย ปจัจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อพฤติกรรมการซือ้นมยูเอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่องของผู้บรโิภคใน

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์

ศริวิรรณเสรรีตัน์และคณะ (2539: 41) กล่าวว่า ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วยอายุ เพศ ขนาด

ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะด้าน

ประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่าํคญั และ สถติทิีว่ดัไดข้องประชากรจะชว่ยในการกาํหนดตลาดเป้าหมาย 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ศริวิรรณเสรรีตัน์ และคณะ (2546: 192) อธบิายว่า พฤตกิรรมผู้บรโิภคหมายถงึ พฤติกรรมที่ผูบ้รโิภคทําการ

คน้หา การคดิ การซือ้ การใช ้การประเมนิผล ในสนิคา้และบรกิาร ซึง่คาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด 

ศริวิรรณเสรรีตัน์ และคณะ (2546: 53) อธบิายว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรอื 4Ps) หมายถงึ ตวั

แปรทางการตลาดทีค่วบคุมไดซ้ึง่บรษิทัใชร่้วมกนั เพือ่สนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึง่ประกอบดว้ยเครื่องมอืดา้น 

ผลติภณัฑ ์ราคา การสง่เสรมิการตลาด และชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

ข้อมูลผลิตภณัฑน์มยูเอชทีแคลเซียมสูงแบบกล่อง 

 ค่ายตลาดนมยูเอชทแีคลเซยีมสงู ปจัจุบนัแอนลนีเป็นเจา้ตลาด มสี่วนแบ่งการตลาด 51% ใช้กลยุทธข์ยายฐาน

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายดว้ยนวตักรรมสนิคา้ใหมแ่บบต่อเน่ือง จบักลุ่มลกูคา้ผูห้ญงิอาย ุ30 ปีขึน้ไป มขีนาดบรรจภุณัฑท์ัง้ขนาด 

180 มลิลิติร ปรมิาณแคลเซยีม 60% ม ี3 รสชาต ิไดแ้ก่ รสจดื รสหวาน และรสชอ็กโกแลต และขนาด 110 มลิลลิติรมี

ปรมิาณแคลเซยีมมากกว่านมทัว่ไปถงึ 4 เท่า เป็นนมยูเอชทสีตูรเขม้ขน้ไขมนัตํ่า และเปิดตวัสตูรใหม่ "แคลเซยีม-10" ทีม่ี

จดุเด่นเป็นนวตักรรมนมทีม่แีคลเซยีมขนาดเลก็กวา่แคลเซยีมทัว่ไปถงึ 10 เท่า ช่วยเสรมิสรา้งกระดูกใหแ้ขง็แกร่งภายในสู่

ภายนอก ม ี3 รสชาต ิไดแ้ก่ รสจดื รสหวาน และสตูรผสมงาดาํ สว่นโฟรโ์มสต์   แคลซเีมก็ซ ์โททอล เป็นอนัดบัสองรองจาก

แอนลนีมดีว้ยส่วนแบ่งตลาด 42% จบักลุ่มลูกคา้วยัทํางาน บรรจุภณัฑม์ขีนาด 180 มลิลิติร และ 110 มลิลิติร ม ี3 รสชาต ิ

ไดแ้ก่ รสจดื รสงาดาํและธญัพชื และรสหวานสตูรน้ําตาลน้อย (ผูจ้ดัการรายสปัดาห.์ 2551: ออนไลน์) 

 

วิธีดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาและวิจัยครัง้ น้ีคือ ผู้บริโภคนมยูเอชทีแคลเซียมสูงแบบกล่อง ที่อาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้จงึกําหนดขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูรคํานวณหาขนาด

ตวัอยา่งทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% และใหค้วามผดิพลาดไดไ้มเ่กนิ 5% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2548: 28) ไดข้นาดตวัอย่าง

จาํนวน 385 ตวัอย่าง และเพิม่เตมิ 15 ตวัอย่าง รวมเป็นขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี 

คอืแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ซึง่แบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงัน้ี 
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ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นลกัษณะคาํถามแบบปลายปิด 

เลอืกตอบเพยีง 1 คําตอบ มจีํานวน 6 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน และวธิดีแูลสขุภาพทีป่ฏบิตัเิป็นประจาํ 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัสว่นประสมการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นมยูเอชทแีคลเซยีมสงูแบบ

กล่องของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร เป็นลกัษณะคําถามปลายปิด ใหเ้ลอืกตอบเพยีง 1 คําตอบ มจีํานวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 

ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อนมยูเอชทีแคลเซียมสูงแบบกล่องของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร เป็นลกัษณะคําถามปลายปิด ใหเ้ลอืกตอบเพยีง 1 คําตอบ มจีํานวน 4 ขอ้ ประกอบดว้ย เหตุผลสาํคญั

ทีส่ดุในการซือ้ บคุคลใดทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุต่อการซือ้ ปรมิาณและความถีใ่นการซือ้นมยเูอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่อง 

 

ผลการวิจยั 

 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะสว่นบคุคล 

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 30-39 ปี มสีถานภาพสมรสโสด สาํเรจ็การศกึษาระดบั

ปรญิญาตรี มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนระหว่าง 25,001-35,000 บาท และมวีธิกีารดูแลสุขภาพทีป่ฏบิตัิเป็นประจําคอื การ

รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์  

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัสว่นประสมการตลาด 

ด้านลกัษณะบรรจุภัณฑ์ที่สําคญัที่สุด ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ระบุปริมาณแคลเซียมต่อกล่องไว้อย่างชัดเจน ด้าน

คุณลกัษณะของผลติภณัฑท์ีส่าํคญัทีสุ่ด ไดแ้ก่ มรีะดบัความเขม้ขน้ของปรมิาณแคลเซยีมสงู ดา้นราคาทีส่าํคญัทีส่ดุ ไดแ้ก่ 

การให้ส่วนลดเมื่อซื้อสนิค้าในปรมิาณมาก ด้านช่องทางการจดัจําหน่ายที่สําคญัที่สุด ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-11 

,Family Mart และดา้นการสง่เสรมิการตลาดทีส่าํคญัทีส่ดุ ไดแ้ก่ การแจกของแถม เชน่ ซือ้ 3 แพค็ แถม 1 แพค็ 

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการซือ้นมยเูอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่อง 

เหตุผลสาํคญัทีสุ่ดในการซือ้คอื ต้องการเพิม่คุณค่าดา้นแคลเซยีมใหก้บัร่างกาย จํานวน 156 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

39.0 ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ตดัสนิใจซือ้ดว้ยตนเอง จํานวน 182 คน คดิเป็นร้อยละ 45.5 โดยซือ้ในปรมิาณ 1 แพค็ ต่อครัง้ 

จาํนวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.5 และมคีวามถีใ่นการซือ้ 1 ครัง้ ต่อสปัดาห ์จาํนวน 142 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.5 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

1. เพศ มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อนมยูเอชทแีคลเซยีมสูงแบบกล่องของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร จากการ

วเิคราะหข์อ้มูล พบว่าเพศมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ และดา้นความถี่ในการซือ้ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทัง้เพศชายและเพศหญงิ มี

บคุคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้คอืตนเองมากทีส่ดุ และมคีวามถีใ่นการซือ้ 1 ครัง้ /สปัดาห ์มากทีส่ดุ  

2. อายุ มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อนมยูเอชทแีคลเซยีมสูงแบบกล่องของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร จากการ

วเิคราะห์ขอ้มูล พบว่าอายุมผีลต่อพฤติกรรมการซื้อในด้านเหตุผลสาํคญัทีสุ่ดในการซือ้ ดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ 

และดา้นปรมิาณการซือ้ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ มเีหตุผลสาํคญัทีส่ดุในการเลอืกซือ้เพื่อเพิม่คุณค่าดา้นแคลเซยีมใหก้บัร่างกาย โดยพบว่าผูท้ีม่อีายุ ตํ่ากว่า 30 ปี ซือ้

เพราะชอบในรสชาตมิากทีส่ดุ ในขณะทีผู่ท้ ีม่อีาย ุ30 ปีขึน้ไป ซือ้เพราะตอ้งการเพิม่คุณค่าดา้นแคลเซยีมใหก้บัร่างกายมาก
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ทีสุ่ด ส่วนใหญ่มบีุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้คอืตนเองมากที่สุด โดยผูท้ีม่อีายุตํ่ากว่า 30 ปี และอายุ 30-59 ปีบุคคลที่มี

อทิธพิลต่อการซื้อคอืตนเอง ในขณะที่ผู้ทีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไป บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้คอืเพื่อนหรอืคนรู้จกัมากที่สุด 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้ 4 กล่อง (1 แพค็) /ครัง้ โดยผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีายุ ตํ่ากว่า 30 ปี และอายุ 30-39 ปี 

ซือ้ 4 กล่อง (1 แพค็) /ครัง้ มากทีส่ดุ ในขณะทีผู่ต้อบแบบสอบถามอาย ุ40 ปีขึน้ไป ซือ้ 4 กล่อง (1 แพค็) /ครัง้ มากทีส่ดุ 

3. สถานภาพสมรส มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นมยูเอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่องของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

จากการวเิคราะหข์อ้มลู พบวา่สถานภาพสมรสมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นปรมิาณการซือ้ และความถี่ในการซือ้ อย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ซือ้นมยูเอชทแีคลเซยีมสงู 4 

กล่อง (1 แพค็) /ครัง้ โดยพบว่าผูท้ีม่สีถานภาพโสดซือ้ 4 กล่อง (1 แพค็) /ครัง้ มากทีส่ดุ ในขณะทีผู่ท้ ีม่สีถานภาพ สมรส /

อยู่ดว้ยกนั และ หมา้ย /หย่ารา้ง /แยกกนัอยู่ ซือ้มากกว่า 1 แพค็ /ครัง้ มากทีส่ดุ มคีวามถีใ่นการซือ้ 1 ครัง้ /สปัดาห ์มาก

ทีส่ดุ โดยผูท้ีม่สีถานภาพโสด สมรส /อยู่ดว้ยกนั และ หมา้ย /หยา่รา้ง /แยกกนัอยู ่ซือ้ 1 ครัง้ /สปัดาห ์มากทีส่ดุ 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนมยูเอชทีแคลเซียมสูงแบบกล่องของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ระดบัการศกึษาสงูสดุมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ ในดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อ

การซือ้ และดา้นปรมิาณการซือ้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีผูต้อบแบบสอบถาม

สว่นใหญ่มบีุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้คอืตนเอง โดยผูจ้บตํ่ากว่าปรญิญาตรมีบีุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้คอืเพื่อนหรอืคน

รูจ้กัมากทีส่ดุ ในขณะทีผู่ท้ ีจ่บปรญิญาตรแีละสงูกว่าปรญิญาตร ีบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้คอืตนเองมากทีส่ดุ ส่วนใหญ่มี

ปรมิาณการซือ้ 4 กล่อง (1 แพค็) /ครัง้ โดยผูท้ีจ่บตํ่ากว่าปรญิญาตร ีซือ้ 1-2 กล่อง /ครัง้มากทีส่ดุ ในขณะทีผู่จ้บปรญิญาตร ี

ซือ้ 4 กล่อง (1 แพค็) /ครัง้ มากทีส่ดุ และจบสงูกวา่ปรญิญาตร ีซือ้มากกวา่ 1 แพค็ /ครัง้ มากทีส่ดุ 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนมยูเอชทีแคลเซียมสูงแบบกล่องของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร จากการวเิคราะหข์อ้มลู พบวา่ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อ

การซือ้ และดา้นปรมิาณการซือ้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีผูต้อบแบบสอบถาม

สว่นใหญ่ มบีคุคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้คอืตนเองมากทีส่ดุ โดยผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 

มบีคุคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้คอืเพือ่นหรอืคนรูจ้กัมากทีส่ดุ ในขณะทีผู่ท้ ีม่รีายได ้15,001 บาท ขึน้ไป บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อ

การซือ้คอืตนเองมากทีสุ่ด ดา้นปรมิาณทีซ่ือ้ส่วนใหญ่ซือ้ 4 กล่อง (1 แพค็) /ครัง้ โดยผู้ทีม่รีายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 

15,000 บาท และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-25,000 บาท ซือ้ 1-2 กล่อง /ครัง้ มากทีส่ดุ ในขณะทีผู่ท้ ีม่รีายได ้25,001-

35,000 บาท ซือ้ 4 กล่อง (1 แพค็)/ครัง้ มากทีส่ดุ และรายได ้35,001 บาทขึน้ไป ซือ้มากกวา่ 1 แพค็ /ครัง้ มากทีส่ดุ 

6. วธิกีารดแูลสขุภาพทีป่ฏบิตัเิป็นประจาํ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นมยเูอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่องของผูบ้รโิภค

ในกรุงเทพมหานคร จากการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่าวธิกีารดูแลสุขภาพทีป่ฏบิตัเิป็นประจํามผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ในดา้น

บคุคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ และดา้นปรมิาณการซือ้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ี

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มบีุคคลที่มีอทิธพิลต่อการซื้อคอืตนเองคอืตนเองมากทีสุ่ด โดยผู้ทีม่วีธิกีารดูแลสุขภาพที่

ปฏบิตัเิป็นประจาํ ทัง้ออกกาํลงักาย ทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ ตรวจสขุภาพ และดื่มน้ํามากๆ มบีุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้

มากทีสุ่ดคอืตนเองเช่นเดยีวกนั ดา้นปรมิาณการซือ้ส่วนใหญ่ซือ้นมยูเอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่อง 4 กล่อง (1 แพค็) /ครัง้ 

โดยผูท้ีอ่อกกาํลงักายซือ้ 1-2 กล่อง /ครัง้ มากทีส่ดุ ในขณะทีผู่ท้ ีท่านอาหารทีม่ปีระโยชน์ และดื่มน้ํามากๆ ซือ้ 4 กล่อง (1 

แพค็)/ครัง้ มากทีส่ดุ และผูท้ีต่รวจสขุภาพเป็นประจาํ ซือ้มากกวา่ 1 แพค็ /ครัง้ มากทีส่ดุ 
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7. ปจัจยัด้านลกัษณะบรรจุภณัฑ์ มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อนมยูเอชทแีคลเซยีมสูงแบบกล่องของผู้บรโิภคใน

กรุงเทพมหานคร จากการวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่าปจัจยัด้านลกัษณะบรรจุภณัฑ์มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อในด้านเหตุผล

สาํคญัทีส่ดุในการเลอืกซือ้ และดา้นบคุคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ที่ตัง้ไว้ ทัง้น้ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้นมเพื่อต้อการเพิม่แคลเซยีมให้กบัร่างกาย โดยผู้ที่ตอบบรรจุภณัฑ์มสีสีนั 

สวยงาม ดูทนัสมยัและบรรจุภณัฑ์มขีนาดเหมาะสม พกพาง่าย สะดวกต่อการบรโิภค ซื้อเพราะชอบในรสชาติมากที่สุด 

ในขณะทีผู่ต้อบบรรจุภณัฑร์ะบุปรมิาณแคลเซยีมต่อกล่องไวอ้ย่างชดัเจนซือ้เพราะเพิม่คุณค่าดา้นแคลเซยีมใหก้บัร่างกาย

มากที่สุด ส่วนใหญ่มบีุคคลที่มอีทิธพิลต่อการซื้อคอืตนเองมากทีสุ่ด โดยผู้ที่ตอบบรรจุภัณฑม์สีสีนั สวยงาม ดูทนัสมยั 

บคุคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้คอืเพือ่นหรอืคนรูจ้กัมากทีส่ดุ ในขณะทีผู่ต้อบบรรจุภณัฑร์ะบุปรมิาณแคลเซยีมต่อกล่องไวอ้ย่าง

ชดัเจนและบรรจภุณัฑม์ขีนาดเหมาะสม พกพางา่ย สะดวกต่อการบรโิภค บคุคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้คอืตนเองมากทีส่ดุ 

8. ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะของผลติภณัฑม์ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นมยเูอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่องของผูบ้รโิภคใน

กรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าปจัจยัด้านคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อในด้าน

เหตุผลสาํคญัในการเลอืกซือ้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้พบว่าส่วนใหญ่ซือ้เพื่อเพิ่ม

แคลเซยีมใหก้บัร่างกาย โดยผูท้ีต่อบผลติภณัฑม์รีสชาตใิหเ้ลอืกหลากหลายและตราสนิคา้ซือ้เพราะชอบในรสชาตมิากทีสุ่ด 

ในขณะทีผู่ต้อบผลติภณัฑม์รีะดบัความเขม้ขน้ของปรมิาณแคลเซยีมสงูซือ้เพื่อเพิม่คุณค่าดา้นแคลเซยีมใหก้บัร่างกายมาก

ทีส่ดุ และผูท้ีต่อบการเพิม่สว่นผสมอื่นทีม่คีุณประโยชน์ เช่นงาดาํและธญัญาหารซือ้เพราะมปีระโยชน์ต่อสขุภาพมากทีส่ดุ 

9. ปจัจยัดา้นราคา มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นมยูเอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่องของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

จากการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่าปจัจยัดา้นราคามผีลต่อพฤติกรรมการซือ้ในด้านปรมิาณการซื้อ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิ

0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ซือ้นมยเูอชทแีคลเซยีมสงู 4 กล่อง (1 แพค็) /ครัง้ 

โดยผูท้ีต่อบการคงระดบัราคาสนิคา้เทา่เดมิในระยะยาวซือ้ 1-2 กล่อง /ครัง้ มากทีส่ดุ ในขณะทีผู่ต้อบการใหร้าคาพเิศษเมื่อ

ซือ้สนิคา้ยกแพค็และราคาเหมาะสมกบัคุณค่าของนมซือ้ 4 กล่อง (1 แพค็)/ครัง้ มากทีส่ดุ และผูท้ีต่อบการใหส้่วนลดเมื่อซือ้

สนิคา้ในปรมิาณมาก ซือ้มากกวา่ 1 แพค็ /ครัง้ มากทีส่ดุ 

10. ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นมยเูอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่องของผูบ้รโิภคใน

กรุงเทพมหานคร จากการวเิคราะหข์อ้มลู พบวา่ปจัจยัดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่ายมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นบุคคลที่

มอีิทธิพลต่อการซื้อ ด้านปริมาณการซื้อและด้านความถี่ในการซื้อ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มบีุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้คอืตนเอง โดยผูท้ีช่อบเขา้รา้นสะดวกซือ้ 

เช่น 7-11 ,Family Mart ซุปเปอรม์าเกต็ เช่น Tops ,Home Fresh Mart และไฮเปอรม์าเกต็ เช่น Tesco Lotus ,Big-C 

บคุคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้คอืตนเองมากทีส่ดุ สว่นใหญ่ซือ้ 4 กล่อง (1 แพค็) /ครัง้ โดยผูต้อบรา้นสะดวกซือ้ ซือ้ 1-2 กล่อง 

/ครัง้ มากทีส่ดุ ในขณะทีผู่ต้อบซุปเปอรม์าเกต็ และไฮเปอรม์าเกต็ ซือ้มากกวา่ 1 แพค็ /ครัง้ มากทีส่ดุ ดา้นความถีใ่นการซือ้ 

สว่นใหญ่ซือ้นมยเูอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่อง 1 ครัง้ /สปัดาห ์โดยพบวา่ผูต้อบรา้นสะดวกซือ้ ซือ้ทุกวนัมากทีส่ดุ ในขณะที่

ผูต้อบซุปเปอรม์าเกต็ และไฮเปอรม์าเกต็ ซือ้ 1 ครัง้ /สปัดาห ์มากทีส่ดุ 

11. ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นมยูเอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่องของผูบ้รโิภคใน

กรุงเทพมหานคร จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาดมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นปรมิาณการ

ซือ้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มปีรมิาณการซือ้ 4 

กล่อง (1 แพค็) /ครัง้ โดยผูต้อบการโฆษณาและใหข้อ้มูลผลติภณัฑผ์่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทศัน์ อนิเตอรเ์น็ต และนิตยสาร 

การจดักจิกรรมใหร่้วมสนุกและไดร้บัรางวลัผ่านทางอนิเตอรเ์น็ตและมอืถอืซือ้ 1-2 กล่อง /ครัง้ มากทีส่ดุ ในขณะทีผู่ต้อบการ
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แจกคูปองส่วนลดบนตวัผลติภณัฑแ์ละมกีารจดัซุม้ใหท้ดลองชมิ ณ จุดขาย ซือ้ 4 กล่อง (1 แพค็) /ครัง้ มากทีส่ดุ ส่วนผูท้ี่

ตอบการแจกของแถม เชน่ ซือ้ 3 แพค็ แถม 1 แพค็ ซือ้มากกวา่ 1 แพค็ /ครัง้ มากทีส่ดุ 

 

อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า 

 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อนมยูเอชทแีคลเซยีมสูงแบบ

กล่องของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ทีนํ่ามาอภปิรายไดด้งัน้ี 

 1. ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และวธิกีาร

ดูแลสุขภาพที่ปฏิบัติเป็นประจํา  มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนมยูเอชทีแคลเซียมสูงแบบกล่องของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

 เพศ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นมยูเอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่องของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่

ในการซือ้ โดยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามทัง้เพศชายและเพศหญงิ มคีวามถี่ในการซือ้ 1 ครัง้ /สปัดาห ์มากทีสุ่ด แสดงให้

เหน็ว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มแีนวโน้มทีจ่ะกําหนดพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของตนเองไวป้ระมาณสปัดาห์ละครัง้ และในดา้น

บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ พบผูต้อบแบบสอบถามทัง้เพศชายและเพศหญงิมบีุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซื้อคอื ตนเองมาก

ที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคต้องการที่จะตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองมากกว่าให้คนอื่นช่วยในการตัดสนิใจ ซึ่ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจติตาภรณ์ สริพิพิฒัน์ (2526: 102) ทีพ่บว่าผู้บรโิภคส่วนใหญ่เป็นทัง้เพศชายและเพศหญิง 

พฤตกิรรมในการซือ้สว่นใหญ่จะซือ้ดืม่ดว้ยตนเอง 

 อาย ุมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นมยเูอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่องของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นบคุคลทีม่ี

อทิธพิลต่อการซือ้ พบวา่ผูท้ีม่อีายตุํ่ากวา่ 30 ปีและอายุ 30-59 ปี มบีคุคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้คอืตนเอง ในขณะทีผู่ท้ ีม่อีาย ุ

60 ปีขึน้ไปมบีุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้คอืเพื่อนหรอืคนรูจ้กั อาจเน่ืองจากผูบ้รโิภคยุคใหม่รวมถึงผูบ้รโิภควยัทํางานใน

ปจัจุบนัมคีวามเชือ่มัน่ในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ดว้ยตนเองมากกวา่การคลอ้ยตามบุคคลอื่น ในดา้นเหตุผลสาํคญัทีสุ่ดในการ

เลอืกซือ้พบวา่ผูท้ีม่อีาย ุ30 ปีขึน้ไป ซือ้เพราะตอ้งการเพิม่คณุคา่ดา้นแคลเซยีมใหก้บัร่างกาย ในขณะทีผู่ม้อีายุตํ่ากว่า 30 ปี 

ซือ้เพราะชอบในรสชาต ิแสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 30 ปีขึน้ไปตระหนักถงึคุณค่าดา้นแคลเซยีมมากกว่าผูท้ีม่อีายุตํ่า

กวา่ 30 ปี และในดา้นปรมิาณทีซ่ือ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีายุ 40 ปีขึน้ไป ซือ้มากกว่า 1 แพค็/ครัง้ ในขณะทีผู่ต้อบ

อาย ุ30-39 ปี และอายตุํ่ากว่า 30 ปี ซือ้ 4 กล่อง (1 แพค็) /ครัง้ แสดงใหเ้หน็ว่าช่วงอายุทีม่ากขึน้ส่งผลใหม้พีฤตกิรรมการ

ซือ้ในปรมิาณทีม่ากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสภุาพ พทิกัษส์มบตั ิ(2542) พบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เหน็ถงึคุณค่าต่อ

ร่างกายทาํใหร่้างกายแขง็แรง ผูบ้รโิภคทีม่อีายุมากจะดื่มมากกว่าผูท้ีม่อีายุน้อยกว่า และสอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองศริวิรรณ 

เสรรีตัน์ (2539: 41) กล่าววา่ผูบ้รโิภคทีม่อีายตุ่างกนัยอ่มตอ้งการ การตอบสนองของผลติภณัฑใ์นระดบัทีแ่ตกต่างกนั  

 สถานภาพสมรส มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นมยเูอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่องของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ใน

ดา้นความถี่ในการซือ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทุกสถานภาพ ซือ้ 1 ครัง้ /สปัดาห ์มากทีส่ดุ และในดา้นปรมิาณทีซ่ือ้ต่อ

ครัง้ พบว่าผู้ทีม่สีถานภาพสมรส /อยู่ดว้ยกนั และ หมา้ย /หย่ารา้ง /แยกกนัอยู่ ซือ้มากกว่า 1 แพค็ /ครัง้ ในขณะทีผู่ท้ ีม่ ี

สถานภาพโสด ซือ้ 4 กล่อง (1 แพค็) /ครัง้ แสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส /อยู่ดว้ยกนั มแีนวโน้มทีจ่ะดแูล

สขุภาพตนเองมากกวา่ผูท้ีย่งัมสีถานภาพโสด ซึง่อาจจะอยูต่วัคนเดยีวทาํใหม้กีารใสใ่จในสขุภาพของตนเองตํ่ากว่า ในขณะ

ทีผู่ท้ ีม่สีถานภาพหมา้ย /หยา่รา้ง /แยกกนัอยู ่ไดม้กีารตระหนกัถงึการใส่ใจในสุขภาพทีม่มีาอยู่ก่อนแลว้จากสถานภาพเดมิ

ของตน ซึ่งผ่านการรบัรู้ เรียนรู้ และปฏิบตัิมาจนเกิดความเคยชิน ทําให้มีพฤติกรรมการใส่ใจในสุขภาพสูงกว่าผู้ที่มี

สถานภาพโสด ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 196) อธบิายว่า ลกัษณะของผูซ้ือ้ (Buyer 
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Characteristics) ไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัต่างๆ และปจัจยัดา้นจติวทิยาเป็นปจัจยัหน่ึงซึง่ถอืวา่เป็นปจัจยัภายในตวัผูบ้รโิภค

ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้และการใชส้นิคา้ ซึง่ประกอบดว้ย (1) การจูงใจ (Motivation) (2) การรบัรู ้(Perception) (3) 

การเรยีนรู ้(Learning) (4) ความเชือ่ (Beliefs) (5) ทศันคต ิ(Attitudes) (6) บุคลกิภาพ (Personality) (7) แนวคดิของตนเอง 

(Self Concept) จะเหน็ไดว้า่การรบัรู ้และเรยีนรู ้ในเรือ่งของการใสใ่จสขุภาพของคูส่มรส จะทาํใหเ้กดิความเชื่อและทศันคติ

ทีด่ต่ีอผลติภณัฑน์มแคลเซยีมสงูและนําไปสูพ่ฤตกิรรมการซือ้และการบรโิภค ในชว่งทีอ่ยูใ่นสถานภาพสมรส /อยูด่ว้ยกนั  

 ระดบัการศกึษาสงูสดุ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นมยเูอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่องของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

ในดา้นบุคคลที่มอีทิธพิลต่อการซื้อ พบว่าผู้จบระดบัปรญิญาตรแีละสูงกว่าปรญิญาตร ีมบีุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้คอื

ตนเอง ในขณะที่ผู้จบตํ่ากว่าปริญญาตรีมีบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อคือเพื่อนหรือคนรู้จ ัก แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีระดับ

การศกึษาสงูมแีนวโน้มทีจ่ะเปิดรบัหรอืคน้หาขอ้มลูดา้นสขุภาพดว้ยตนเองสงูขึน้ ซึง่ทาํใหส้ามารถตดัสนิใจซือ้สนิคา้ไดด้ว้ย

ตนเอง ในดา้นปรมิาณทีซ่ือ้ต่อครัง้ พบว่าผูท้ีจ่บสงูกวา่ปรญิญาตร ีซือ้มากกวา่ 1 แพค็ /ครัง้ ในขณะทีผู่จ้บระดบัปรญิญาตร ี

ซือ้ 4 กล่อง (1 แพค็) /ครัง้ และผูท้ีจ่บตํ่ากว่าปรญิญาตร ีซือ้ 1-2 กล่อง /ครัง้ แสดงใหเ้หน็วา่ระดบัการศกึษาสง่ผลต่อรายได้

ทีไ่ด้รบัและอํานาจในการจบัจ่ายซื้อสนิค้า ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของศริิวรรณ เสรรีตัน์ (2539: 41) กล่าวว่า ระดบั

การศกึษาและรายได ้จะมแีนวโน้มความสมัพนัธก์นัอยา่งใกลช้ดิในเชงิเหตุและผล กล่าวคอืผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงู มี

โอกาสด้านตําแหน่งงานทีด่กีว่าจงึทําให้มรีายได้สูงกว่า ส่งผลให้ผู้บรโิภคสามารถตดัสนิใจซื้อสนิคา้ในปรมิาณที่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของตนเองได ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวาสนา จิว๋ปญัญา (2547) พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั

การศกึษาแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นมเปรีย้วพรอ้มดืม่ยีห่อ้โยโมสตแ์ตกต่างกนั 

 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นมยเูอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่องของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

ในดา้นบคุคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ พบว่าผูท้ีม่รีายได ้15,001 บาท ขึน้ไปมบีคุคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้คอืตนเอง ในขณะทีผู่้

มรีายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาทมบีุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้คอืเพื่อนหรอืคนรูจ้กั ในดา้นปรมิาณทีซ่ือ้ต่อครัง้ 

พบว่าผูท้ีม่รีายได ้35,001 บาทขึน้ไปซือ้มากกวา่ 1 แพค็ /ครัง้ ในขณะทีผู่ท้ ีม่รีายได ้25,001-35,000 บาท ซือ้ 1 แพค็ /ครัง้ 

สว่นผูท้ีม่รีายไดน้้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาทและ15,001-25,000 บาท ซือ้ 1-2 กล่อง /ครัง้ เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่ ี

รายไดส้งูกวา่ยอ่มมกีาํลงัซือ้มากกวา่ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 196) กล่าวว่า โอกาส

ทางเศรษฐกจิหรอืรายไดข้องบุคคลมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรสุรยี ์สทีอง (2546) 

พบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดส้งูกวา่มพีฤตกิรรมการซือ้และดืม่นมถัว่เหลอืงในปรมิาณทีม่ากกวา่ผูท้ีม่รีายไดต้ํ่ากวา่ 

 วธิกีารดแูลสขุภาพทีป่ฏบิตัเิป็นประจาํ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นมยเูอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่องของผูบ้รโิภคใน

กรุงเทพมหานคร ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมบีุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้คอืตนเอง 

และดา้นปรมิาณทีซ่ือ้ต่อครัง้พบวา่ ผูท้ีช่อบตรวจสขุภาพเป็นประจาํ ซือ้มากกวา่ 1 แพค็ /ครัง้ ในขณะทีผู่ท้ ีช่อบทานอาหาร

ทีม่ปีระโยชน์และดืม่น้ํามากๆ ซือ้ 4 กล่อง (1 แพค็)/ครัง้ และผูท้ีช่อบออกกาํลงักาย ซือ้ 1-2 กล่อง /ครัง้ แสดงใหเ้หน็ว่าผูท้ี่

ชอบทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ และดื่มน้ํามากๆ เป็นกลุ่มทีใ่ส่ใจต่อการบรโิภค ในขณะทีผู่ท้ ีช่อบออกกําลงักายเป็นกลุ่มทีใ่ส่

ใจรกัษาสขุภาพร่างกายเป็นสาํคญั ส่วนผูท้ีช่อบตรวจสุขภาพเป็นประจําเป็นกลุ่มทีม่คีวามพถิพีถินัต่อการดูแลสุขภาพเป็น

อยา่งมาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของรวพิมิพ ์ฉวสีขุและคณะ (2548: 109) พบว่า ผูบ้รโิภคตดัสนิใจซือ้สนิคา้ดว้ยตนเอง 

มพีฤตกิรรมและทศันคตต่ิอการใสใ่จสขุภาพ ดา้นการบรโิภค ดา้นการรกัษาสขุภาพ และดา้นการปฏบิตัเิพื่อใหม้สีขุภาพทีด่ ี

และผลวจิยัสามารถจดัผูบ้รโิภคไดเ้ป็น 3 กลุ่มคอื กลุ่มพถิพีถินั กลุ่มผูร้กัสขุภาพ และกลุ่มทีม่แีรงกระตุ้นน้อย ซึง่แต่ละกลุ่ม

มปีรมิาณการซือ้สนิคา้ในระดบัทีแ่ตกต่างกนั 
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 2. ปจัจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนมยูเอชทีแคลเซียมสูงแบบกล่องของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

 ปจัจัยด้านลักษณะบรรจุภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนมยูเอชทีแคลเซียมสูงแบบกล่องของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ในดา้นเหตุผลสาํคญัทีส่ดุในการเลอืกซือ้ และดา้นบคุคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ พบว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ซือ้

บรรจุภัณฑ์ที่ระบุปริมาณแคลเซียมต่อกล่องไว้อย่างชดัเจน เพื่อต้องการเพิ่มคุณค่าด้านแคลเซียมให้กับร่างกาย ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองคอตเลอร ์ (Kotler. 2003) กล่าวว่า ผลติภณัฑ ์หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายโดยธุรกจิเพื่อสนองความ

จาํเป็นและความตอ้งการของลกูคา้ ผลติภณัฑต์อ้งมอีรรถประโยชน์ (Utility) มคีุณค่า (Value) ในสายตาของลกูคา้จงึจะมผีล

ทําให้ผลติภัณฑ์สามารถขายได้ บรรจุภัณฑ์ของนมยูเอชทีแคลเซียมสูงบ่งบอกถึงระดบัปริมาณแคลเซยีม มีขนาดที่

เหมาะสม พกพางา่ย สะดวกต่อการบรโิภค อกีทัง้ยงัมสีสีนั สวยงาม ดทูนัสมยั จงึมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค 

 ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะของผลติภณัฑ ์มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นมยูเอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่องของผูบ้รโิภคใน

กรุงเทพมหานคร ในด้านเหตุผลสําคญัที่สุดในการเลอืกซื้อ พบว่าผู้บรโิภคส่วนใหญ่เลอืกซื้อผลติภณัฑ์จากระดบัความ

เขม้ขน้ของปรมิาณแคลเซยีม เพื่อเพิม่คุณค่าดา้นแคลเซยีมใหก้บัร่างกาย รองลงมาคอืมรีสชาตใิหเ้ลอืกหลากหลาย เหตุผล

ดา้นตราสนิคา้ และการเพิม่ส่วนผสมอื่นทีม่คุีณประโยชน์ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุภาพ พทิกัษ์สมบตั ิ(2542) พบว่า 

ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่บรโิภคนมแคลเซยีมสงู เน่ืองจากเหน็ถงึคุณค่าต่อร่างกายทําใหร่้างกายแขง็แรง กลวัเกีย่วกบัโรคกระดูก

พรุน ใหค้วามสาํคญักบัรสชาต ิและดา้นความมชีือ่เสยีงของตรายีห่อ้ 

 ปจัจยัดา้นราคา มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นมยูเอชทแีคลเซยีมสงูแบบกล่องของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ใน

ดา้นปรมิาณทีซ่ือ้ต่อครัง้ พบวา่ผูท้ีต่อบการใหส้ว่นลดเมือ่ซือ้สนิคา้ในปรมิาณมาก ซือ้มากกวา่ 1 แพค็ /ครัง้ ในขณะทีผู่ต้อบ

การใหร้าคาพเิศษเมือ่ซือ้สนิคา้ยกแพค็และราคาเหมาะสมกบัคุณค่าของนม ซือ้ 4 กล่อง (1 แพค็) /ครัง้ และผูท้ีต่อบการคง

ระดบัราคาสนิคา้เทา่เดมิในระยะยาว ซือ้ 1-2 กล่อง /ครัง้ แสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัดา้นความคุม้ค่า

จากการได้รบัส่วนลดด้านราคาต่อปริมาณการซื้อ รวมถึงความเหมาะสมของราคากบัคุณค่าของสนิค้าในสายตาของ

ผูบ้รโิภค ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองคอตเลอร ์ (Kotler. 2003) กล่าวว่า ราคา หมายถงึ จํานวนเงนิหรอืสิง่อื่นๆ ทีม่คีวาม

จําเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์ หรอืหมายถึงคุณค่าผลติภัณฑ์ในรูปตัวเงนิ ผู้บรโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า 

(Value) ของผลติภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลติภณัฑน์ัน้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรสุรยี ์สทีอง (2546) พบว่า ใน

เรือ่งของราคาผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ใหค้วามเหน็ในเรือ่งราคาถกูเมือ่ซือ้สนิคา้ยกแพค็ รองลงมาคอืราคาขายต่อกล่องเหมาะสม 

 ปจัจยัด้านช่องทางการจดัจําหน่าย มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อนมยูเอชทแีคลเซยีมสูงแบบกล่องของผู้บรโิภคใน

กรุงเทพมหานคร ในดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ ดา้นปรมิาณทีซ่ือ้ต่อครัง้ และดา้นความถีใ่นการซือ้ พบว่าผูบ้รโิภค

สว่นใหญ่นิยมซือ้จากรา้นสะดวกซือ้เช่น 7-11 ,Family Mart มากทีสุ่ด รองลงมาคอืไฮเปอรม์าเกต็ เช่น Tesco Lotus ,Big-

C และซุปเปอรม์าเกต็ เชน่ Tops ,Home Fresh Mart จากพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารช่องทางการจดัจาํหน่ายดงักล่าว ทาํ

ให้มีผลต่อปริมาณการซื้อและความถี่ในการซื้อ โดยผู้ใช้บริการไฮเปอร์มาเก็ตและซุปเปอร์มาเก็ต มีพฤติกรรมการซื้อ 

มากกวา่ 1 แพค็ /ครัง้ และ 1 แพค็ /ครัง้ ตามลาํดบั และมคีวามถีใ่นการซือ้ 1 ครัง้ /สปัดาห ์ในขณะทีผู่ใ้ชบ้รกิารรา้นสะดวก

ซือ้ จะซือ้ในปรมิาณ 1-2 กล่อง /ครัง้ และซือ้ทุกวนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของสุภาลกัษณ์ อนันันนับ (2546) พบว่า 

ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มชี่องทางการซื้อ เช่น 7-11 ,Family Mart มากที่สุด และสอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองคอตเลอร ์ (Kotler: 

2003) กล่าววา่ ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย หมายถงึ โครงสรา้งซึง่ประกอบดว้ยสถาบนัและกจิกรรมทีใ่ชเ้พื่อเคลื่อนยา้ยสนิคา้

จากองคก์ารไปยงัตลาด ดงันัน้การจดัจาํหน่ายสนิคา้อย่างทัว่ถงึ จงึเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ผูบ้รโิภคในการซือ้สนิคา้  
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 ปจัจยัด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนมยูเอชทีแคลเซยีมสูงแบบกล่องของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ในดา้นปรมิาณทีซ่ือ้ต่อครัง้พบว่า ผูท้ีช่อบการแจกของแถม เชน่ ซือ้ 3 แพค็ แถม 1 แพค็ มพีฤตกิรรมการ

ซือ้ มากกว่า 1 แพค็ /ครัง้ ในขณะทีผู่ช้ ื่นชอบการแจกคูปองส่วนลดบนตวัผลติภณัฑแ์ละมกีารจดัซุม้ใหท้ดลองชมิ ณ จุด

ขาย ซือ้ในปรมิาณ 4 กล่อง (1 แพค็) /ครัง้ และผูท้ีช่อบการโฆษณาและการใหข้อ้มูลผลติภณัฑผ์่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทศัน์ 

อนิเตอรเ์น็ต และนิตยสาร รวมถงึการจดักจิกรรมใหร่้วมสนุกผา่นทางอนิเตอรเ์น็ตและมอืถอืเพื่อลุน้รบัรางวลั ซือ้ในปรมิาณ 

1-2 กล่อง /ครัง้ แสดงใหเ้หน็วา่ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัการแจกของแถม การแจกคปูองสว่นลดบนตวัผลติภณัฑ ์และการ

จดัซุม้ใหท้ดลองชมิ ณ จุดขาย ซึง่โดยรวมแลว้ทาํใหผู้บ้รโิภครูส้กึถงึความคุม้ค่ากบัค่าใชจ้่ายทีต่อ้งเสยีไป ซึง่สอดคลอ้งกบั

ทฤษฎขีองศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 196) อธบิายวา่ สิง่กระตุน้เป็นเหตุจงูใจใหเ้กดิการซือ้สนิคา้ ซึง่อาจใชเ้หตุจงู

ใจซือ้ดา้นเหตุผล หรอือารมณ์กไ็ด ้และสิง่กระตุ้นดา้นการส่งเสรมิการตลาด เช่น การลด แลก แจก แถม การใชพ้นักงาน

ขาย การโฆษณาอยา่งสมํ่าเสมอ รวมถงึการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบับคุคล ถอืเป็นสิง่กระตุน้ทีท่าํใหเ้กดิความตอ้งการซือ้ 

และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรสรุยี ์สทีอง (2546) พบว่า ปจัจยัสว่นประสมการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาด เช่น การ

สง่เสรมิการขาย การโฆษณา และการประชาสมัพนัธ ์ทาํใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคนมถัว่เหลอืงยเูอชทเีปลีย่นแปลงไป 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อนมยูเอชทแีคลเซยีมสูงแบบ

กล่องของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัน้ี  

 1. ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย สว่นใหญ่มอีายรุะหวา่ง 30-39 ปี มสีถานภาพโสด ศกึษาอยู่

ในระดบัปรญิญาตร ีโดยมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 25,001-35,000 บาท มวีธิกีารดแูลสขุภาพทีป่ฏบิตัเิป็นประจาํคอืการ

ทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ ซึง่สามารถนําขอ้มลูดงักล่าวมาใชเ้ป็นแนวทางการวางแผน พฒันาปรบัปรุงผลติภณัฑใ์หต้รงตาม

ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง จะชว่ยใหไ้ดร้บัยอดขายและผลกาํไรเพิม่ขึน้ 

 2. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ควรออกแบบผลติภณัฑใ์หม้คีวามชดัเจนในดา้นรายละเอยีดของตวัอกัษร โดยเฉพาะที่

เขยีนระบถุงึปรมิาณของระดบัแคลเซยีมต่อกล่องใหช้ดัเจน โดดเด่น งา่ยต่อการมองเหน็ และควรออกรสชาตใิหม่ๆ  เพิม่เตมิ 

มกีารวจิยัและพฒันาเพือ่คดิคน้สตูรใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง เพือ่ดงึดดูและเตมิเตม็ความตอ้งการของผูบ้รโิภค ในขณะเดยีวกนัก็

คงรกัษาคณุภาพความเขม้ขน้ของรสชาตเิอาไว ้เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่และความน่าเชือ่ถอืใหก้บัตราสนิคา้ยิง่ขึน้ 

 3. ปจัจยัดา้นราคา ควรมกีารตดิป้ายราคาบนชัน้วางสนิคา้ใหช้ดัเจนโดยเฉพาะช่วงทีม่กีารจดัรายการส่งเสรมิการ

ขายดา้นราคา เพือ่ดงึดดูใจใหผู้บ้รโิภคซือ้ในปรมิาณมากขึน้และซือ้ไดเ้รว็ขึน้ มกีารใชแ้ผ่นพบัเพื่อใหข้อ้มูลผลติภณัฑว์างไว้

บรเิวณจุดขาย หรอืมกีารใช้พนักงานขายประจํา ณ จุดขาย เพื่อแจ้งถึงคุณประโยชน์และความสําคญัของผลติภณัฑ์นม

แคลเซยีมสงูแก่ผูบ้รโิภค เพื่อเพิม่คุณค่าของผลติภณัฑใ์นสายตาผูบ้รโิภคใหม้ากขึน้ และจงูใจใหซ้ือ้สนิคา้ 

 4. ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่นิยมซือ้จากรา้นสะดวกซือ้มากทีสุ่ด แต่มปีรมิาณการซือ้

ต่อครัง้น้อยกว่าซื้อจากไฮเปอร์มาเก็ตและซุปเปอร์มาเกต็ ดงันัน้ จงึควรทําการส่งเสริมการขายร่วมกบัช่องทางการจดั

จําหน่าย เช่น ลดราคาหรอืการแจกของแถมเมื่อซือ้ 1 แพค็ ในขณะเดยีวกนักเ็พิม่ความถี่ในการซือ้ในช่องทางไฮเปอรม์า

เกต็และซุปเปอรม์าเกต็ เช่น ร่วมรายการลดราคาสนิค้าในวนัธรรมดาผ่านการโฆษณาของช่องทางการจดัจําหน่าย เพื่อ

ดงึดูดใจให้ผูบ้รโิภคมาซือ้สนิคา้นอกเหนือจากวนัหยุดสุดสปัดาห์ และอาจมกีารส่งเสรมิการขายในรูปแบบอื่นๆด้วย เช่น 

แจกคปูองสว่นลดออนไลน์โดยผ่านชอ่งทางบนมอืถอื เชน่ ไลน์ หรอืในรปูแบบขอ้ความSMS เพื่อนํามาแสดงใชเ้ป็นส่วนลด

ในการซือ้สนิคา้ผ่านชอ่งทาง ซึง่เป็นการดงึดดูใจและกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคมาซือ้สนิคา้อกีทางหน่ึง 
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 5. ปจัจยัดา้ นการส่งเสรมิการตลาด ผู้บรโิภคใหค้วามสาํคญักบัการแจกของแถม การแจกคูปองส่วนลดบนตวั

ผลติภณัฑ์ และมกีารจดัซุ้มให้ทดลองชมิ ณ จุดขาย มากตามลําดบั ดงันัน้ จงึควรมกีารจดัรายการส่งเสรมิการขายใน

รูปแบบดงักล่าวน้ีเพิม่มากขึน้ตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อเพิม่ยอดขาย ในดา้นการจดัซุ้มให้ทดลองชมิ ณ จุดขาย 

อาจจดัในช่วงทีอ่อกสตูรใหม่ เพื่อใหพ้นกังานขายแจง้คุณประโยชน์ของผลติภณัฑ ์จงูใจ และสรา้งการรบัรูโ้ดยใหผู้บ้รโิภคได้

ทดลองชมิ เพื่อใหเ้กดิความชื่นชอบและประทบัใจในตวัสนิคา้ และอาจกระตุ้นใหเ้กดิการซือ้ไดใ้นทนัท ีควรทําการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธ์ โดยเน้นให้เหน็ถึงประโยชน์ของการบรโิภคนมยูเอชทแีคลเซยีมสูงแบบกล่องเป็นประจํา เพื่อเพิม่ความ

เขา้ใจ สรา้งการจดจาํ และใหผู้บ้รโิภคไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของตวัผลติภณัฑม์ากขึน้ ดว้ยกลวธิดีงักล่าวมาน้ีจะนําไปสู่

ยอดขายและผลกาํไรทีเ่พิม่มากขึน้ สรา้งความพงึพอใจและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างสงูสดุ 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป  

 1. ควรมกีารศกึษากลุม่ตวัอย่างที่นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เช่น เขตปรมิณฑล หรอืต่างจงัหวดั เพื่อให้

ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคในเขตพื้นที่อื่นๆ ว่ามีพฤติกรรมการซื้อนมยูเอชทีแคลเซียมสูงแบบกล่องแตกต่างจาก

ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครหรอืไม่ และนําเอาผลมาศกึษาเปรยีบเทยีบ เพื่อนํามากําหนดเป็นกลยุทธ์การตลาดไดอ้ย่าง

เหมาะสมกบัผูบ้รโิภคในแต่ละพืน้ที ่สรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบในดา้นการแขง่ขนั 

 2. ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิในเรื่องทศันคตแิละความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อผลติภณัฑน์มยูเอชทแีคลเซยีมสูง

แบบกล่อง และนําผลการวจิยัมาใชเ้ป็นประโยชน์ในการปรบัปรุงและพฒันาผลติภณัฑ์นมยูเอชทแีคลเซยีมสูงแบบกล่อง 

เพือ่ใหต้รงต่อความตอ้งการและสามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดม้ากยิง่ขึน้ 

 3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการซื้อนมยูเอชทแีคลเซยีมสูงแบบกล่อง ในด้านอื่นๆ เช่น ด้านรสชาติที่ชอบ 

ช่วงเวลาในการดื่ม ความถี่ทีด่ื่มในแต่ละวนั เป็นต้น เพื่อทราบถงึพฤตกิรรมดา้นอื่นๆและนํามาวเิคราะหพ์ฤตกิรรมเพื่อใช้

เป็นแนวทางในการวางแผน กาํหนดกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ี สาํเรจ็ไดด้ว้ยความกรุณาอยา่งสงูจาก อาจารย ์ดร.ธนภมู ิอตเิวทนิ อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธท์ี่

ได้ให้ คําปรกึษา คําแนะนํา ตรวจสอบและแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการจดัทํางานวจิยัตัง้แต่เริม่ต้นดําเนินงานวจิยัจน

สาํเรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูในความกรุณาของอาจารยไ์ว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ นาฎอนงค์ นามบุดดี และ อาจารย์ จิตอุษา ขนัทอง ที่ได้ให้ความกรุณาเป็น

ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม ซึง่ไดเ้สยีสละเวลาช่วยแกไ้ขคุณภาพเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั รวมถงึไดใ้หค้าํชีแ้นะ

และวธิแีกไ้ขเป็นอยา่งด ี

 ขอขอบพระคุณคณาจารยท์กุทา่นในโครงการหลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ที่

ได้อบรม สัง่สอน ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้ อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั รวมทัง้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการ

ภาควชิาบรหิารธรุกจิ เจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทกุทา่น ทีใ่หก้ารแนะนํา และอาํนวยความสะดวกเป็นอยา่งด ี

 คณุประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบแด่บดิามารดา สมาชกิในครอบครวั ตลอดจน

บรูพาจารยท์กุทา่นทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นะ อนัเป็นพืน้ฐานสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการทาํสารนิพนธใ์นครัง้น้ี 
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