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บทที่  2 
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1  ทฤษฎี และแนวคิด  
 ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑนมจากโครงการสวน
พระองค สวนจิตรลดา ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยไดทําการศึกษาทฤษฎี 
แนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานในการวิจัย โดยทฤษฎีและแนวความคิดที่ใช
ในการอางอิงเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวย 
 1.  แนวคิดทางทฤษฎีดานอปุสงค 
 2.  แนวคดิทางทฤษฎีอรรถประโยชนและพฤติกรรมผูบริโภค 
 3.  แนวคิดสวนประสมทางการตลาด 
          2.1.1  ทฤษฎีอุปสงค 
 วันรักษ มิ่งมณีนาคิน (2550 : 35-42) ไดอธิบายทฤษฎีอุปสงคและตัวกําหนด ไวดงันี้ 
 2.1.1.1  อุปสงค อุปสงคสําหรับสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผูบริโภคตองการ
ซ้ือในระยะเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคาตาง ๆ  ของสินคาชนิดนั้น  หรือ ณ ระดับรายไดของผูบริโภค ณ 
ระดับราคาตาง ๆ  ของสินคาชนิดอื่นที่เกี่ยวของ  คําวา “ตองการซื้อ”  มิไดหมายถึงความตองการใน
ความหมายทั่วไป แตเปนความตองการที่มีอํานาจซื้อ  กลาวคือ  ผูบริโภคจะตองมีเงินเพียงพอและมี
ความเต็มใจที่จะจายซ้ือสินคาหรือบริการนั้นๆ ไดดวย 
 2.1.1.2  ฟงกช่ันอุปสงค คือฟงกช่ันแสดงความสัมพันธระหวางบริมาณสินคาที่
ผูบริโภคมีความสามารถที่จะจายและความเต็มใจที่จะซื้อ (Q ซ่ึงเปนตัวแปรตาม) กับ ระดับราคา
ตางๆ  ของสินคานั้น (P ซ่ึงเปนตัวแปรอิสระ) ทั้งนี้โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ
ปริมาณซื้ออยูคงที่หรือไมเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเขียนรูปฟงชันได ดังนี้ 
   Qd

x = f (Px)   
 2.1.1.3 กฎของอุปสงค  ปริมาณของสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผูบริโภค
ตองการซื้อยอมแปรผันผกผันกับระดับราคาของสินคาหรือบริการชนิดนั้นเสมอ ผูบริโภคจะซ้ือ
สินคาในปริมาณนอยลงเมื่อราคาสินคาสูงขึ้น และผูบริโภคจะซื้อสินคาในปริมาณมากขึ้นเมื่อราคา
ลดลง  การที่ปริมาณซื้อแปรผันผกผันกับราคาสินคาเกิดจากสาเหตุ  3  ประการ 
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 2.1.1.4  ผลทางรายได  การเปลี่ยนแปลงรายไดแทจริง  รายการแทจริงคือจํานวนสิน
ที่ผูบริโภคไดรับ ตามกฎของอุปสงคเมื่อราคาสินคาสูงขึ้น ดวยรายไดตัวเงินของผูบริโภคค
ผูบริโภคสามารถซื้อสินคาในปริมาณนอยลง นั่นคือรายไดแทจริงของผูบริโภคลดลง  ใน
ตรงกันขาม  เมื่อราคาสินคาลดลง ผูบริโภคสามารถซื้อสินคาในปริมาณมากขึ้น นั่นคือราย
แทจริงของผูบริโภคเพิ่มขึ้น 
 2.1.1.5  ผลทางการทดแทน  เมื่อราคาของสินคาชนิดหนึ่งสูงขึ้น ในขณะที่สินคาช
อ่ืนซึ่งทดแทนสินคานี้ไดมีราคาคงที่ผูบริโภคจะรูสึกวาสินคานี้มีราคาสัมพัทธสูงขึ้น จึงซื้อสิน
นอยลง และหันไปซื้อสินคาอ่ืนเพื่อใชแทนสินคานั้น ในทางตรงขาม  เมื่อราคาของสินคาลด
ผูบริโภคจะซื้อสินคาอ่ืนนอยลง และหันมาซื้อสินคานี้มากขึ้น 
 2.1.1.6  กฎวาดวยการลดนอยถอยลงของอรรถประโยชนสวนเพิ่ม  ในขณะใดขณะห
การบริโภคสินคาหรือบริการที่เพิ่มขึ้นแตละหนวยจะใหความพอใจลดลงเรื่อยๆ 
 2.1.1.7  สมการอุปสงค  คือสมการแสดงความสัมพันธระหวางราคากับปริมาณซ
ผูบริโภคเสนอซื้อ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ ไมเปลี่ยนแปลง 
 2.1.1.8  ตารางอุปสงค  จากสมาการอุปสงค สามารถสรางเปนตารางอุปสงคโดยสม
คาตาง ๆ ของราคาและปริมาณการเสนอซื้อ 
 2.1.1.9  เสนอุปสงค คือเสนที่แสดงความสัมพันธระหวางราคาและปริมาณที่ผูบริโ
ตองการซื้อในระยะเวลาหนี่ง เมื่อนําราคาสินคา (P) ที่สัมพันธกับปริมาณสินคา (Q)  ไป Plot 
กระดาษกราฟจะไดจุดรวมของราคาและปริมาณเสนอซื้อในระดับตาง ๆ เมื่อลากเสนเชื่อมจุดตา
แลวจะไดเสนอุปสงคของสินคานั้น  เสนอุปสงคมีลักษณะทอดต่ําลงจากซายไปขวา คือมีคาค
ชันเปนลบ 
    2.1.1.10  ตัวกําหนดอุปสงค  หมายถึงตัวแปร หรือปจจัยตาง ๆ ซ่ึงมีอิทธิพลตอจําน
สินคาที่ผูบริโภคซ้ือ ปจจัยเหลานี้จะมีอิทธิพลตอปริมาณซื้อมากนอยไมเทากัน ทั้งนี้ขึ้นอย
พฤติกรรมของผูบริโภคแตละคนและกาลเวลา ปจจัยเหลานี้มีดังนี้ 
 2.1.1.11  ปริมาณซื้อขึ้นอยูกับราคาของสินคานั้น โดยปกติเมื่อราคาสินคาเพิ่มสูง
ปริมาณซื้อจะมีนอย แตถาราคาสินคาลดต่ําลง ปริมาณซื้อจะมีมาก 
 2.1.1.12  ปริมาณซื้อขึ้นอยูกับรสนิยมของผูบริโภค และความนิยมของคนสวนใหญ
สังคม รสนิยมอาจเกี่ยวของกับความรูสึกนิยมชมชอบชั่วขณะหนึ่ง ซ่ึงเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว
บางกรณีความนิยมก็คงอยูนาน และส่ิงที่กําหนดรสนิยมของผูบริโภค ไดแก อายุ เพศ ความ
ความศรัทธา คานิยม การศึกษา แฟชั่น และอิทธิพลของการโฆษณา 
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 2.1.1.13  ปริมาณซื้อข้ึนอยูกับรายไดของประชาชน โดยทั่วไปเมื่อประชากรมีรายได
สูงขึ้น ปริมาณการบริโภคสินคาและบริการจะสูงขึ้น ความตองการสินคาและบริการจะเปลี่ยนไป
คือจะลดการบริโภคสินคาราคาแพง และหันไปบริโภคสินคาถูกกวามากขึ้น 
 2.1.1.14  ปริมาณซื้อขึ้นอยูกับราคาสินคาชนิดอ่ืน ๆ ที่ใชทดแทนกันได ความตองการ
ของผูบริโภคจะสนองตอบไดดวยสินคาหลากหลายชนิด ถาสินคาชนิดหนึ่งมีราคาสูงขึ้น ผูบริโภค
จะซื้อสินคาชนิดนั้นนอยลง และหันไปซื้อสินคาอีกชนิดที่ใชทดแทนกันได แตในกรณีสินคาที่ใช
ประกอบกัน เมื่อผูบริโภคบริโภคสินคาชนิดนั้นมากขึ้นก็จะสงผลถึงการบริโภคสินคาที่ใชประกอบ
กันมากขึ้นดวย 
 2.1.1.15  การเปลี่ยนแปลงปริมาณซ้ือ  การที่ตัวกําหนดโดยตรงคือราคาสินคาได
เปลี่ยนแปลงไป จะมีผลทําใหปริมาณซ้ือเปล่ียนแปลงไปดวยตามกฎของอุปสงค สวนตัวกําหนด
โดยออมทั้งหลายสมมติวาคงที่  การเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อจึงเปนการยายตําแหนงจากจุดหนึ่งไป
ยังอีกจุดหนึ่งบนเสนอุปสงคเดิม 
 2.1.1.16  การยายเสนอุปสงคและการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค  การที่ตัวกําหนดอุปสงค
โดยออม ไดแก รายได รสนิยม ราคาของสินคาอ่ืน เปนตน ตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวเปลี่ยนแปลง
ไป และมีผลทําใหปริมาณซื้อเพิ่มขึ้นหรือลดลง ณ ระดับราคาเดิม ถาแสดงดวยรูปเสนก็คือเสน
อุปสงคยายไปทั้งเสน แตจะยายไปอยูทางขวาหรือซายของเสนอุปสงคเดิม ขึ้นอยูกับวาตัวกําหนด
อุปสงคเปลี่ยนไป ซ่ึงมีผลทําใหปริมาณซื้อเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิม ณ แตละระดับราคา ถาทําให
ปริมาณซื้อเพิ่มขึ้น ณ ระดับราคาเดิม เสนอุปสงคจะยายไปทางขวาของเสนเดิม แตถาปริมาณซื้อ
ลดลง เสนอุปสงคจะยายไปอยูทางซายของเสนเดิม 
 
          2.1.2  ทฤษฏีอรรถประโยชนและพฤติกรรมของผูบริโภค 
 2.12.1  อรรถประโยชน  วันรักษ มิ่งมณีนาคิน (2550 : 90) ไดใหความหมายไววา
หมายถึงความพอใจที่ผูบริโภคไดรับจากการอุปโภคบริโภคสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งใน
ระยะเวลาหนึ่ง  สินคาทุกอยางยอมมีอรรถประโยชนดวยกันทั้งนั้น แตจะมีมากหรือนอยยอมขึ้นอยู
กับระดับความชอบหรือความตองการของผูบริโภคในสินคานั้น และชวงเวลาที่ตางกัน ซ่ึงแยก
พิจารณาไดดังนี้ 
                 (1)  สินคาเดียวกันจํานวนเทากันอาจมีอรรถประโยชนตางกันสําหรับ
ผูบริโภคแตละคน ผูบริโภคที่พอใจในสินคาหรือบริการชนิดนั้นมากยอมไดรับอรรถประโยชน
มากกวาผูบริโภคที่พอใจนอย ตัวอยางเชน ผูที่ชอบดื่มนมรสจืดยอมไดอรรถประโยชนมากกวาผูที่
ไมชอบ 
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                 (2)  สินคาชนิดเดียวกัน จํานวนเทากัน อาจมีอรรถประโยชนตางกันสําหรับ
ผูบริโภคแตละคน ผูบริโภคที่พอใจในสินคาหรือบริการชนิดนั้นมากยอมไดอรรถประโยชน
มากกวาผูที่ตองการนอย ตัวอยางเชน คนที่หิวยอมไดรับอรรถประโยชนจากการดื่มนม 1 ขวด 
มากกวาคนที่อ่ิม 
                 (3)  สินคาชนิดเดียวกัน จํานวนเทากัน อาจมีอรรถประโยชนตางกันสําหรับ
ผูบริโภคคนเดียวกันแตตางเวลา  ยกตัวอยาง  นักเรียนที่สอบเขาสถานศึกษไดแลวยอมได
อรรถประโยชนจากการเรียนพิเศษนอยกวาชวงเวลากอนสอบเขา 
 2.1.2.2 พฤติกรรมผูบริโภค   ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2538 : 38) ไดอธิบายพฤติกรรม
ผูบริโภคไววา  พฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทําการคนหา การซื้อ การใช การประเมินผลการใชสอย
ผลิตภัณฑ และบริการ ซ่ึงคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา รวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจ
ที่เกี่ยวกับการซื้อและการใชสินคา มูลเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ โดยมีจุดเริ่มตนที่ผูซ้ือ
ไดรับสิ่งกระตุนเขาสูความนึกคิดทําใหเกิดความตองการ ผูซ้ือจะแสวงหาสินคาและบริการใดมา
ตอบมาตอบสนองความตองการขึ้นอยูกับลักษณะของผูซ้ือและขั้นตอนการตัดสินใจของผูซ้ือ ดังนี้ 
  (1)  ส่ิงกระตุนทางการตลาด  ผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย  
การสงเสริมการตลาด  ส่ิงกระตุนจากภายในรางกาย 
  (2)  ส่ิงกระตุนอื่น ๆ  ภาวะเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  วัฒนธรรม 
  (3)  ลักษณะของผูซ้ือ  วัฒนธรรม  สังคม  ปจเจกบุคคล  จิตวิทยา 
  (4) ขั้นตอนการตัดสินใจของผูซ้ือ  การรับรูปญหา  การคนหาขอมูล  การ
ประเมินผลทางเลือก  การตัดสินใจซื้อ  พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
  (5) การตัดสินใจของผูซ้ือ  การเลือกผลิตภัณฑ  การเลือกตราสินคา  การ
เลือกผูขาย  การเลือกเวลาในการซื้อ  ปริมาณการซื้อ 
 
ประเภทสินคาท่ีใชในการบริโภค 

1.  สินคาสะดวกซื้อ  เปนสินคาสะดวกทางดานเวลาในการซื้อ ซ้ือเวลาใดก็ได สะดวก 
ทางดานสถานที่ในการซื้อ ซ้ือท่ีไหนก็ได สะดวกในการใช ใชงานไดสะดวกตามลักษณะของสินคา 
ที่ผูบริโภคซื้อบอยครั้ง ลูกคาตองการซื้อในเวลาอันรวดเร็ว ใชความพยายามในการเปรียบเทียบและ
ใชเวลาในการซื้อนอย มีราคาไมแพงนัก ไดแก ของใชประจําวัน อาหาร หนังสือพิมพ เปนตน 
สินคาสะดวกซื้อ เปนสินคาที่มีจําหนายมาก มีบริษัทคูแขงขันหลายบริษัท ลักษณะสินคาเปนสินคา
มาตรฐาน มีคุณภาพใกลเคียงกัน ลักษณะของเสนอุปสงคจึงมีความยืดหยุนมาก คือ เมื่อราคาเปลี่ยน
จะมีผลทําใหปริมาณการเสนอซื้อเปลี่ยนไปมาก 
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2.  สินคาที่ผูซ้ือใชเปนประจําสม่ําเสมอ  ผูซ้ืออาศัยความคุนเคยเปนหลักในการซื้อ 
เพราะมีความรูเรื่องตรายี่หอของสินคาเปนอยางดี เชน นม สบู ยาสีฟน น้ํามันพืช เปนตน และ
บริการที่จัดเปนสินคาที่ผูซ้ือใชเปนประจํา 

3.  สินคาที่เห็นแลวอยากได ผูซ้ือเมื่อเห็นตัวสินคาหรือไดกล่ินแลวซ้ือทันที โดยไมได
ตั้งใจซื้อมากอน 

4.  สินคาที่ซ้ือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  จะซื้อเมื่อมีเหตุจําเปนอยางรีบดวน ไมไดตั้งใจซื่อมา
กอน 

5.  สินคาเลือกซื้อ หรือสินคาเปรียบเทียบซื้อ  เปนสินคาที่ผูบริโภคมีการเลือกซื้อหรือมี
การเปรียบเทียบกอนการซื้อ เปรียบเทียบคุณลักษณะของสินคา เชน ความเหมาะสม คุณภาพ ราคา
รูปแบบของสินคา และตราสินคา สําหรับบริการที่จัดวาเปนสินคาเลือกซื้อ คือการเลือกโรงแรม 
รานทําผม เปนตน 

6.  สินคาเลือกซ้ือที่เหมือนกัน  เปนสินคาที่มีลักษณะใกลเคียงกันแตราคาแตกตางกัน 
จึงมักเปรียบเทียบทางดานราคาและตราสินคา  

7.  สินคาเลือกซื้อที่แตกตาง  เปนสินคาที่แตกตางกันทั้งดานรูปแบบ คุณภาพ ราคา 
เพื่อใหสินคาขายได นักการตลาดมักคิดคนหารูปแบบใหม ๆ มาเสนอลูกคา ตองรูวาลูกคาชอบซื้อที่
ไหน สวนใหญชอบเดินเลือกซื้อตามรานคาเพื่อที่จะเลือกซื้อดวยตัวเอง และสามารถเปรียบเทียบ
ราคาไดสะดวก 

8.  สินคาพิเศษ หรือสินคาเจาะจงซื้อ  เปนคาที่ผูบริโภคเจาะจงซื้อเปนพิเศษ แมวามี 
สินคาอ่ืนมาทดแทนได ผูบริโภคก็จะไมยอมซื้อ เปนสินคาที่มีเอกลักษณะของตัวเอง ตราสินคาเปน
ที่รูจัก มีช่ือเสียง ผูบริโภคซื่อสัตยตอตรายี่หอ  สินคาบางชนิดเปนทั้งสินคาเลือกซื้อ และสินคาพิเศษ
ขึ้นอยูกับลักษณะการซื้อของผูบริโภคแตละคน นักการตลาดจึงพยายามที่จะยกระดับสินคาเลือกซื้อ
ของตนใหกลายเปนสินคาพิเศษ 

9.  สินคาที่ไมไดเสาะแสวงหา เปนสินคาที่ผูบริโภคไมมีความตองการหรือไมรูจัก หรือ
เคยรูจักแตไมแสวงหา แตถาถูกกระตุนโดยผูเสนอขายหรือการโฆษณาอาจมีความตองการได ไดแก 
สินคาที่เกิดขึ้นใหม ผูบริโภคไมรูจัก เชน ชาเขียวพรอมดื่ม แตเดิมคนไทยไมรูจักชาเขียวพรอมดื่ม  
เพื่อใหเกิดความตองการ ผูผลิตจึงใชพนักงานขาย และการโฆษณาเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา และ
เปนการกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการในสินคา  และสินคาที่ผูบริโภครูจักแตไมสนใจแสดง
หา เชน การขายประกัน การขายสารานุกรม ขายเทปสอนภาษาอังกฤษ เปนตน 
 โอกาสในการซื้อของผูบริโภควา จะซื้อเมื่อใด เวลาใด วันใด การซื้อของผูบริโภค
ขึ้นอยูกับอัตราการบริโภคสินคา 
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1.  ขนาดของครอบครัว ครอบครัวที่มีสมาชิกมากจะซื้อนมจํานวนมากเพื่อใหเพียงพอ
สําหรับคนในครอบครัว และซื้อบอยครั้งมากกวาครอบครัวที่มีสมาชิกนอย และครอบครัวที่มีเด็ก
จะซื้อนมบอยกวาครอบครัวที่ไมมีเด็ก 

2.  ปจจัยทางฤดูกาล  เทศกาล พิธีทางศาสนา เพราะกอใหเกิดความตองการสินคาที่
เกี่ยวของได 

3.  ภาวะทางเศรษฐกิจมีผลตอโอกาสในการซื้อ เชน เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 
รายไดนอย ผูบริโภคจะเลื่อนการซื้อสินคาราคาแพงออกไป เปนตน 

 
ปจจัยท่ีเก่ียวของในการตัดสนิใจซื้อ 

1.  ผูริเริ่ม  หมายถึงผูเสนอหรือแนะนําความคิดในการซือ้ผลิตภัณฑ 
2.  ผูมีอิทธิพล  หมายถึง ผูกระตุน ชักจูง ชักนาํใหเกดิการซื้อ 
3.  ผูตัดสินใจ  เปนผูพจิารณาขั้นสุดทายวาจะซื้ออะไร ผลิตภัณฑแตละชนิดจะมีผู 

ตัดสินใจแตกตางกัน เชน สามีเปนผูตัดสินใจซื้ออุปกรณตกแตงบาน สวนภรรยาเปนผูตัดสินใจซือ้
อาหารและเครือ่งใชในครัว เปนตน 

4.  ผูซ้ือ  หมายถึงบุคคลที่ไปทําการซื้อจริง โดยนําเงนิไปแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ใน 
ผลิตภัณฑ 

5.  ผูใช   หมายถึงผูนําผลิตภัณฑนัน้ไปใช 
วัตถุประสงคในการซื้อของผูบริโภค  ผูบริโภคมีวัตถุประสงคในการซื้อสินคา และ 

บริการเพื่อสนองความจําเปนทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และวัฒนธรรม ผูบริโภคจะจัดสรรเงินที่
มีอยูอยางจํากัด เพื่อซ้ือสินคาและบริการใหเกิดอรรถประโยชนสูงสุด ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค มี 4 ลักษณะ คือ 

1.  ลักษณะผูซ้ือที่ไดรับอิทธิพลจากสังคม วัฒนธรรม ลักษณะสวนบุคคล ลักษณะทาง
จิตวิทยาของผูซ้ือ ซ่ึงเปนสาเหตุใหเกิดแรงกระตุนภายในกําหนดจุดมุงหมายของการกระทําออกมา 
เชน พฤติกรรมการซื้อของหญิงกับชายแตกตางกัน 

2.  ลักษณะของผลิตภัณฑ หมายถึง รูปราง ลักษณะ แบบ คุณภาพ ราคาและบริการการ
ออกแบบบรรจุภัณฑดวยวัสดุสีสัน รูปแบบสวยงามเปนสาเหตุใหเกิดแรงกระตุนภายนอกที่สามารถ
ดึงดูดใหผูบริโภคเกิดความสนใจ และมีความตองการ 

3.  ลักษณะของผูขาย ผูขายที่มีความเปนกันเอง เชื่อถือได บุคลิกภาพดี มีศิลปะการขาย 
จะชวยชักจูงใหผูบริโภคหันมาซื้อผลิตภัณฑได 

4.  ลักษณะสถานการณและเวลา ผูบริโภคจะตัดสินใจโดยมีเวลาเปนขอจํากัด 
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           2.1.3  แนวคิดสวนประสมทางการตลาด 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ.(2541 : 46) ไดอธิบายถึงสวนประสบทางการตลาดไววา
สวนประกอบตลาดหมายถึงปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได ที่ผูขายจะตองใชรวมกันเพื่อสนอง
ความตองการของตลาดเปาหมาย 
 สวนประสมทางการตลาด อาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา ปจจัยภายในทางการตลาดหรือ
ปจจัยทางการตลาด    ซ่ึงเปนเครื่องมือที่ ผูขายควบคุมได โดยทั่วไปสวนประสมการตลาด
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product)  ราคา (Price)  การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด 
(Promotion)  หรือเรียกวา 4Ps  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 2.1.3.1  ผลิตภัณฑ (Product)  หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความ
ตองการของลูกคาใหพึงพอใจ ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑ
จึงประกอบดวยสินคา  บริการ  ความคิด  สถานที่  องคการหรือบุคคล  ผลิตภัณฑตองมี
อรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถ
ขายได  การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 

(1) ความแตกตางของผลิตภัณฑ  หรือความแตกตางจากการแขงขัน 
(2) พจิารณาจากองคประกอบ คุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ เชนประโยชน 

พื้นฐาน  รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ตราสินคา ฯลฯ 
(3) การกําหนดตําแหนงผลิตภณัฑ เพื่อแสดงตาํแหนงทีแ่ตกตางและมีคุณคา 

ในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 
(4) การพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและปรับปรุง 

ใหดีขึ้น ซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาใหดยีิ่งขึ้น 
(5) กลยุทธเกี่ยวกบัสวนประสมผลิตภัณฑ และสายผลิตภัณฑ 

 2.1.3.2  ราคา (Price)  หมายถึงคุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน  ราคาเปน P ตัวที่เกิดขึ้นมา
ถัดจาก Product  ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) 
ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาเขาก็จะตันสินใจซื้อ ดังนั้นผูกําหนด
กลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง 

(1) คณุคาที่รับรู (Perceived) ในสายตาของลูกคาซ่ึงตองพิจารณาวาการยอมรับ 
ลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น 

(2) ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ 
(3) การแขงขัน 
(4) ปจจัยอ่ืน ๆ 
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 2.1.3.3  การจัดจําหนาย (Place  หรือ Distribution)  หมายถึง ชองทางซึ่งประกอบดวย
สถาบันและกิจกรรมใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังแหลงจําหนาย 
สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย คือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการ
กระจายตัวสินคา  ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัด
จําหนาย  ประกอบดวย  2  สวน  คือ 

(1) ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑและ/หรือกรรมสิทธิ์ 
ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาดในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวยผูผลิต  คน
กลาง  ผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

(2) การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด  หมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของ 
กับการเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม  การกระจายตัว
สินคา จึงประกอบดวยงานที่สําคัญคือ 

   1).  การขนสง   
   2).  การเก็บรักษาสินคา  และการคลังสินคา  
   3).  การบริหารสินคาคงเหลือ  

2.1.3.4  การสงเสริมการตลาด (Promotion)  เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูล
ระหวางผูขายกับผูซ้ือเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย
ทําการขาย และการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน เครื่องมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการ ซ่ึงอาจ
เลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือส่ือสารมีหลายประการ ซ่ึงอาจ
เลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือส่ือสารแบบประสมประสานกัน 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคาผลิตภัณฑคูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได 
เครื่องมือสงเสริมที่สําคัญมีดังนี้ 

(1)  การโฆษณา  เปนกิจกรรมในการเสนอขาวเกี่ยวกับองคการและ/หรือ
ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิดที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการกลยุทธในการโฆษณาจะ
เกี่ยวของกับ  1) กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา  และยุทธวิธีการโฆษณา  2)  กลยุทธส่ือ  

(2)  การขายโดยใชพนักงานขาย  เปนกิจกรรมการแจงขาวสารและจูงใจตลาด 
 โดยใชบุคคลซึ่งจะเกี่ยวของกับ  1) กลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย  2)  การจัดการหนวยงาน
ขาย  

(3)  การสงเสริมการขาย  หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมที่นอกเหนือจากการ
โฆษณาการขายโดยพนักงานขายและการใหขาวและการประชาสัมพันธซ่ึงสามารถกระตุนความ
สนใจทดลองใชหรือการซื้อโดยลูกคาขั้นสุดทายหรือบุคคลอื่นในชองทางการสงเสริมการขายมี     
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3  รูปแบบ คือ  1) การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค  2) การกระตุน
คนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง  3) การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การ
สงเสริมการขายที่มุงสูพนักงานขาย    

(4)  การใหขาวและการประชาสัมพันธ  การใหขาวเปนการเสนอความคิด
เกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามที่มี
การวางแผนโดยองคการหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง การใหขาว
เปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ 

(5)  การตลาดทางตรง และการตลาดเชื่อมตรง  เปนการติดตอส่ือสารกับ
กลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนอง  โดยตรงหรือหมายถึงวิธีการตาง ๆ ที่นักการตลาดใช
สงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซ้ือและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ประกอบดวย  1) การขาย
ทางโทรศัพท  2) การขายโดยใชจดหมายตรง  3) การขายโดยใชแคตตาล็อค  4) การขายทาง
โทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ  ซ่ึงจูงใจใหลูกคามีกิจกรรมการตลาดสนอง เชน ใชคูปองแลกซื้อ 
 
2.2 งานศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

         2.2.1 งานวิจัยเกี่ยวของดานพฤติกรรมผูบริโภค 
 

 จีรพรรณ กุลดิลก และคณะ (2546) ไดศึกษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจในการ
บริโภคไวนพื้นบานและสุราพื้นบานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
สถานการณทั่วไปในดานการผลิตไวนพื้นบานและสุราพื้นบาน  ศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคไวน
พื้นบานและสุราพื้นบาน และศึกษาความพึงพอใจในการบริโภคไวนพื้นบานและสุราพื้นบาน จาก
การศึกษาสถานการณทั่วไปในดานการผลิตในภาคเหนือ ประเภทไวนที่นิยมผลิตไดแก ไวนล้ินจี่ 
และไวนลําไย บรรจุภัณฑนิยมใช 2 ขนาด คือ เล็ก และใหญ และนิยมใชขวดเกา กรรมวิธีการผลิต
ใชวิธีการผลิตคลายกัน  รสชาติไวนสวนใหญมีรสหวาน หรือหวานอมฝาด ราคาถูกถึงปานกลาง 
(60-300) การกระจายสินคาสวนใหญเปนการขายสงโดยมีพอคาคนกลางมารับซื้อ วิธีการชําระคา
สินคาชําระดวยเงินสด  วิธีสงเสริมการขายใหชิมฟรีและการออกรานตามงานตาง ๆ  ปญหาดานการ
ผลิตขาดเงินลงทุน  ปญหาดานการตลาดขาดการประชาสัมพันธสินคา  สวนการผลิตสุราพื้นบาน
ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทสุราที่นิยมผลิตไดแกสาโท และอุ บรรจุภัณฑ
นิยมใช 2 ขนาด คือ เล็ก และใหญ  กรรมวิธีการผลิตใชวิธีการผลิตคลายกันตามเทคนิควิธีที่ไดรับ
การถายทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําใหสาโทมีกล่ินหอมและรสหวานรวมทั้งมี
ลักษณะใส  รสชาติสุรารสหวาน  ราคาของสุราราคาถูกถึงปานกลาง  การกระจายสินคาสวนใหญ
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เปนการขายสงโดยมีพอคาคนกลางมารับซ้ือ วิธีการชําระคาสินคาชําระดวยเงินสด  วิธีสงเสริมการ
ขายใหชิมฟรี ปญหาดานการผลิตขาดเงินลงทุน  คุณภาพสุราไมสม่ําเสมอ  ปญหาดานการตลาดขาด
การประชาสัมพันธสินคา 
 พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบริโภคที่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
จากกลุมตัวอยางเปนผูชายรอยละ 65  สวนใหญอยูในชวงอายุ 20-49 ป  ประเภทเครื่องดื่ม ดื่มเบียร 
รอยละ 35 ไวน/สุราพื้นบาน รอยละ 25  บุคคลรวมดื่มไดแก เพื่อนฝูง/เพื่อนบาน โอกาสในการดื่ม 
งานเลี้ยงสังสรรค  สถานที่ดื่มไดแก บาน งานเลี้ยง บานเพื่อน  ความถี่ในการดื่มไมเกิน 3 คร้ังตอ
เดือน รสชาติรสหวาน  ประเภทไวน/สุราที่ชอบไวนผลไมและสาโท  เหตุผลในการดื่มไดแก 
รสชาติอรอย ราคาถูก กล่ินหอม สาเหตุที่ดื่มชอบโดยสวนตัวและเพื่อนแนะนํา  ความพึงพอใจใน
การซื้อไวนตองไดการรับรองจาก อย. 
 เพศ อายุ และรายได ซ่ึงมีความพอใจที่แตกตางกัน คือ ขนาดของภาชนะบรรจุเล็ก
เกินไป อาจบงบอกถึงทัศนคติที่แตกตางระหวางเพศ อายุ และรายได ซ่ึงมีความสัมพันธกันอยู ถา
หากอยากทราบความสัมพันธจําเปนตองมีการวิจัยเพิ่มเติม 
 อายุ กับ การศึกษา มีความพอใจที่แตกตางกัน คือ เรื่อจําเปนตองไดรับการรับรองจาก 
อย. บงบอกถึงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น และการศึกษาที่สูงขึ้น จะทําใหใสใจเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น 
 อาชีพ รายได และการศึกษา มีความพอใจที่แตกตางกัน คือ วัสดุที่ใชทําภาชนะควรทํา
จากแกว โดยที่อาชีพเกษตรกรเห็นดวยนอยกวาอาชีพอ่ืน ๆ และรายไดกับการศึกษาซึ่งกลุมที่มี
รายไดสูงและการศึกษาสูงจะเห็นดวยนอยกวากลุมรายไดต่ําและการศึกษาต่ํา 
 อาชีพ กับ รายได ซ่ึงมีความพอใจที่แตกตาง คือ สามารถหาซื้อไดสะดวก โดยที่อาชีพ
เกษตรเห็นดวยมากกวาอาชีพอ่ืน และรายไดสูงจะเห็นดวยมากกวากลุมที่มีรายไดต่ํา 
 

สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน (2548) ไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือชาเขียวพรอมดื่มของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงลักษณะ
ของผูบริโภคในการซื้อชาเขียวพรอมดื่ม ศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในการซื้อชาเขียวพรอม
ดื่ม ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางลักษณะของผูบริโภค กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชาเขียว
พรอมดื่ม และศึกษาถึงสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชาเขียว
พรอมดื่ม ผลจากการศึกษามีดังนี้ 

ลักษณะประชากรศาสตร ในสวนที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับ
รายได  จากจํานวนวนกลุมตัวอยาง 400 ตัวอยาง พบวา ผูบริโภคท่ีมีอายุมากจะใหความสนใจใน
สุขภาพโดยจะคํานึงถึงรสชาติและระดับปริมาณน้ําตาลที่มีอยูในผลิตภัณฑในการตัดสินใจซื้อ 
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สินคาดังกลาว นอกจากนี้ยังพบวา ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางเปนผูที่มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมีสัดสวนที่สูงที่สุด สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชาเขียวพรอมดื่มของผูบริโภค จากการสํารวจกลุมตัวอยาง 
พบวา ตรายี่หอที่ผูบริโภคนึกถึงเปนอับดับแรกสูงทีสุด ไดแก ตรายี่หอ โออิชิ ซ่ึงเปนที่รูจักของกลุม
ตัวอยางมากที่สุ เมื่อศึกษาถึงความบอยครั้งหรือความถี่ในการบริโภคชาเขียวพรอมดื่ม พบวา กลุม
ตัวอยางจํานวนมากที่สุด จะบริโภคชาเขียวพรอมดื่ม สัปดาหละ 2-3 คร้ัง และพบวา นิยมบริโภค 
เนื่องจากชวยแกกระหาย และคลายรอน  ผูบริโภคยังมีความเห็นตอชาเขียววามีคุณสมบัติและ
ประโยชนในการลดระดับคอเลสเตอรอลในเสนเลือด  

สวนทางดานสภาพการซื้อสินคาของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมผูบริโภคสวนใหญมี 
พฤติกรรมการซื้อแบบมีระยะการซื้อท่ีไมแนนอน  และเมื่อพิจารณาถึงความถี่ในการซื้อสินคาของ
กลุมผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการซื้อเปนประจําอยางตอเนื่องนั้น พบวา กลุมที่ซ้ือสินคาเปนประจํา 
ทุก 2-3 วัน มีสัดสวนสูงที่สุด  ทางดานขนาดของบรรจุภัณฑ ที่กลุมตัวอยางนิยมซื้อทั้ง 3 ขนาด จะ
มีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน โดยผูบริโภคจะใหเกณฑความสําคัญตามปริมาณและเทียบราคาตอหนวย
ในการตัดสินใจเลือกขนาดของบรรจุภัณฑดังกลาว  รสชาติของผลิตภัณฑเปนส่ิงที่ผูบริโภคให
ความสําคัญมากที่สุด และเมื่อแยกพิจารณาทางดานกลุมตัวอยางที่นิยมซื้อชาเขียวพรอมดื่มมากกวา 
1 ยี่หอ นั้น พบวา โดยรวมแลว ยี่หอ โออิชิ ก็ยังไดรับความนิยมมากที่สุด  สําหรับการซื้อสินคาของ
กลุมตัวอยาง ในสวนของสถานที่ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับชองทางการจัดจําหนาย พบวา รานสะดวกซื้อ/มินิ
มารท เปนที่นิยมซื้อสินคาของผูบริโภคมากที่สุด เมื่อพิจารณาถึงปจจัยทางดานสังคมกลุมหรือ
บุคคลที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการซื้อ พบวา สวนใหญ ผูบริโภคเองจะมีบทบาทอยางมากใน
การตัดสินใจซื้อในแตละครั้ง  

ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาชาเขียวพรอมดื่มของ
ผูบริโภค พบวา รสชาติที่เหมาะสมของผลิตภัณฑเปนสิ่งที่ผูบริโภคใหความสําคัญ มากที่สุด  

จากการทดสอบโดยใชวิธีการทางสถิติ  พบวา ลักษณะประชากรศาสตรของผูบริโภค
ไมมีความสัมพันธกับความสม่ําเสมอในการซื้อสินคาชาเขียวพรอมดื่ม กับความเจาะจงในตรายี่หอ 
ทั้งในสวนของเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการ
ผสมผสานของปจจัยพื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหลายปจจัย ไดแก ปจจัยทางวัฒนธรรม ปจจัยทาง
สังคม และปจจัยทางจิตวิทยา ที่สงผลตอความนึกคิดและสะทอนออกมาเปนพฤติกรรมของ
ผูบริโภค มากกวาจะเปนผลจากปจจัยทางดานลักษณะประชากรศาสตรแตเพียงปจจัยอยางเดียว  
อยางไรก็ตาม การทดสอบสมมติฐานไดชวยใหพบวา ลักษณะทางดานประชากรศาสตรในสวนของ
เพศ ระดับรายไดของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และระดับรายไดของผูที่ทํางานมีความสัมพันธกับ
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ขนาดของบรรจุภัณฑที่ผูบริโภคซ้ือ โดยพบวา เพศชายนิยมซื้อบรรจุภัณฑของชาเขียวพรอมดื่มใน
ขนาดใหญและขนาดกลางในจํานวนที่เทากัน สวนเพศหญิงจะนิยมบรรจุภัณฑในขนาดเล็ก  
สําหรับความสัมพันธระหวางรายไดของนักเรียน นิสิต นักศึกษากับขนาดบรรจุภัณฑที่ผูบริโภคซื้อ 
พบวา บรรจุภัณฑขนาดใหญเปนที่ตองการมากที่สุด สวนความสัมพันธระหวางรายไดของผูที่
ทํางานกับขนาดของบรรจุภัณฑที่ผูบริโภคซื้อ พบวา บรรจุภัณฑขนาดกลางเปนที่นิยมมากที่สุด  

จากการทดสอบที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 พบวา ความแตกตางของคาเฉลี่ยของ
อิทธิพลจากปจจัยทางการตลาดตาง ๆ ระหวางกลุมผูบริโภคทั้ง 3 กลุม ไดแก กลุมผูบริโภคที่ซ้ือ
เปนประจําตอเนื่อง และกลุมที่มีระยะเวลาในการซื้อไมแนนอน และกลุมที่นาน ๆ ครั้งถึงจะซื้อ ไม
แตกตางกัน 
 

          2.2.2  งานวิจัยเกี่ยวของดานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ 
   

วรนุช  อภิรักษเดชาชัย  (2548)  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อเคร่ืองสําอาง
สมุนไพรประเภทผลิตภัณฑทําความสะอาด  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสําคัญและแนวโนมของ
เครื่องสําทางสมุนไพรประเภทผลิตภัณฑทําความสะอาดกับผูบริโภคของไทย และศึกษาปจจัยที่
กําหนดความตองการเลือกซื้อเครื่องสําอางสมุนไพรประเภทผลิตภัณฑทําความสะอาดของผูบริโภค  
โดยศึกษาปจจัยกําหนดอุปสงคไดแกราคาของสินคาที่ตองการซื้อ  รสนิยมของผูบริโภค  รายได
เฉล่ียของผูซ้ือ  ราคาของสินคาอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของ  และฤดูกาล  วิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคเปน
การศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ซ่ึงไดแกส่ิงกระตุนทางตลาด  ส่ิง
กระตุนดานชองทางการจัดจําหนายที่ผูบริโภคสะดวกแกการเขาถึง  ส่ิงกระตุนดานสงเสริมการขาย  
 จากกลุมตัวอยางที่กําหนดเปนเทศหญิงมากกวาเพศชาย เพศหญิงใหความสําคัญและใส
ใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑประเภททําความสะอาดรางกายมากกวาเพศชาย สวนใหญมีอายุ
ระหวาง 26-35 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทซ่ึงเปนผูมีกําลัง
ซ้ือและทําการตัดสินใจซื้อดวยตนเอง โดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 20,000 บาท ในครอบครัว
มีสมาชิก 4-6 คน 
 ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑประเภทยาสีฟนสมุนไพรมากที่สุด โดยเห็นวา ยาสีฟนสมุนไพร
มีสรรพคุณที่ดีกวา ใชแลวเห็นผลดีกวา รูสึกปลอดภัยกวายาสีฟนทั่วไป  

กลุมตัวอยางไดใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑมากที่สุดในเรื่องการไมกอใหเกดิ
อาการแพ/ระคายเคืองตอผิว มีสวนผสมหรือวัตถุดิบที่ไดรับรองมาตรฐาน  การมีสรรพคุณตามที่
ระบุไวในฉลาก  ปจจัยรองลงมาคือ ปจจัยดานราคาระดับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ผูบริโภค
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สนใจในเรื่องคุณภาพของตัวผลิตภัณฑมากกวาปจจัยดานอื่น ๆ  การเลือกซื้อข้ึนอยูกับการตัดสินใจ
ของตนเองมากกวา 

ปจจัยและตัวแปรที่มีผลตอการเลือกซื้อ  ลักษณะของกลุมตัวอยางที่ตางกันไดให
ความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อตางกัน 

อายุประชากร  กลุมอายุ 15-25 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานรสนิยม  กลุมอายุ 26-35 
ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีสวนผสมหรือวัตถุดิบที่ไดรับรองมาตรฐาน 

อาชีพ  กลุมรักเรียน/นักศึกษา ใหความสําคัญตอปจจัยดานรสนิยม  กลุมพนักงาน
บริษัทเอกชน ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ  กลุมพนักงานบริษัทเอกชน และกลุมธุรกิจ
สวนตัว ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาในเรื่องของระดับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ 

ระดับการศึกษา  กลุมการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดานรสนิยม 
(ความเชื่อและคานิยม) ใหความสําคัญปจจัยดานผลิตภัณฑในเรื่องรูปแบบผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ 
และใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางจําหนาย 
 รายได  กลุมผูมีรายไดมากกวา 20,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานรสนิยม (ความ
เชื่อและคานิยม) และใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาในเรื่องระดับราคาที่มีความเหมาะสมกับ
คุณภาพ แสดงใหเห็นวา ผูที่มีรายไดมากยอมที่จะจายเงินเพื่อแลกกับอรรถประโยชนที่ไดรับอยาง
คุมคาที่สุด ซ่ึงอาจจะตางกับผูผูที่มีรายไดนอยกวา จะเนนซื้อของที่มีราคาถูกมากกวา และไมเนน
คุณภาพมากนักโดยเปรียบเทียบ 

 

ปฐวี  ตอศรี (2549)  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่ม “อะมิ
โน  โอเค”  ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงลักษณะทางดาน
ประชากรศาสตรของผูบริโภคผลิตภัณฑเครื่องดื่ม  “อะมิโน   โอเค”  ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเครื่อง “อะมิโน  โอเค”  ของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับส่ือของผูบริโภคผลิตภัณฑเครื่อง “อะมิโน  
โอเค”  ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  และเพื่อศึกษาถึงปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่อง “อะมิโน  โอเค”  ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   

จากการศึกษาของผูบริโภคอายุตั้งแต  15  ปขึ้นไปในกรุงเทพมหานคร  พบวา  ลักษณะ
ดานประชากรศาสตรของผูบริโภคจากกลุมตัวอยางสวนมากเปนเพศชายมีอายุระหวาง 16-20 ป  มี
สถานภาพโสด  อาชีพเปนนักเรียนหรือนักศึกษา มีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท 

ดานพฤติกรรมการซื้อ พบวา รสชาติที่เคยดื่มและรสชาติที่ผูบริโภคช่ืนชอบมากที่สุด 
คือรสเลมอน  สําหรับสถานที่ที่กลุมตัวอยางเลือกซ้ือผลิตภัณฑมากที่สุดคือรานสะดวกซื้อและ

DPU



 22 

ซุปเปอรมารเก็ต  นอกจากนี้ผูบริโภคมีเหตุผลในการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม “อะมิโน โอเค”  คือ 
ตองการทดลองสินคาใหม  และสวนมากจะบริโภคนอยกวา 1 คร้ังตอสัปดาห 

ดานพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑเครื่องดื่ม “อะมิโน โอเค”  พบวา 
กลุมตัวอยางไดเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยกับการโฆษณาประชาสัมพันธจากสื่อโทรทัศนมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 66.5  

ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด  ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับชื่อเสียงของ
บริษัทผูผลิต  ผูบริโภคใหความสําคัญกับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพในระดับปานกลาง  ปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนายผูบริโภคใหความสําคัญกับการซื้อไดงายตามรานสะดวกซื้อและซุปเปอรมา
เก็ตทั่วไปเปนสวนมาก  สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  พบวา ผูบริโภคสวนใหญให
ความสําคัญกับการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ   

 

ชัฎชลิดา  ไมคง (2550)  ไดศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรม
การซื้อน้ําสมที่มีตรายี่หอของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม
การซื้อน้ําสมที่มีตรายี่หอของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
การซื้อน้ําสมที่มีตรายี่หอสําหรับผูบริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตรแตกตางกัน  และศึกษาปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อน้ําสมที่มีตรายี่หอของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  จาก
ผลการศึกษา พบวา  พฤติกรรมการซื้อน้ําสมที่มีตรายี่หอของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตก
แตงกันซึ่งสอดคลองกับสาเหตุสําคัญที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคโดยมี
อิทธิพลจากสภาพแวดลอมภายนอก  เชนบุคคลแวดลอม  ครอบครัวที่แตกตางกัน 

การเปรียบเทียบปจจัยที่มผีลตอพฤติกรรมการซื้อน้ําสมที่มีตรายี่หอสําหรับผูบริโภคที่มี
ลักษณะประชากรแตกตางกัน ดานเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพและรายได  พบวา  มีพฤตกิรรม
การซื้อที่แตกตางกัน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อน้ําสมที่มีตรายี่หอของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  พบวา  ผลิตภัณฑและราคาสงผลตอเหตุผลในการเลือกสถานที่ซ้ือ  
ราคาและการจัดจําหนายสงผลตอพฤติกรรมการเลือกตรายี่หอผลิตภัณฑ  และการจัดจําหนายและ
การสงเสริมการตลาด สงผลตอพฤติกรรมในการเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในแบบสอบถาม เมื่อนํามาประมวลผลดวยโปรแกรม 

SPSS ไดผลการศึกษาแบงออกเปน  3  ตอน  ดังนี ้ 
 ตอนที่ 1 เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค โดยใชคาความถี ่และ 
รอยละ  
       ตอนที่ 2 เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑนมโครงการสวน
พระองค  สวนจิตรลดา ของผูบริโภค โดยใชคาความถี ่และรอยละ  

ตอนที่ 3 เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ  
ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดาโดยใชคาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)   

ตอนที่ 4 เปนการทดสอบสมมุติฐาน   
 
4.1  ผลการวิเคราะหเก่ียวกับขอมูลสวนบคุคลของผูบริโภค 
ตอนที่ 1 การวเิคราะหเกี่ยวกบัขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค  

การวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค ซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และจํานวนสมาชกิในครอบครัว โดยใชคาความถี่ และ รอยละ 
 
ตารางที่ 4.1  จํานวนและ คารอยละ ของขอมูลสวนบุคคล ของผูบริโภค 
 

 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
1.   เพศ   
 หญิง 316 79.0 
 ชาย 84 21.0 
 รวม 400 100.0 

 
 

DPU



 31

ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
 

 

2.   อายุ   
 6-25 ป 133 33.3 
 26-45 ป 222 55.5 
 46-65 ป 43 10.8 
 มากกวา 65 ป 2 0.5 
 รวม 400 100.0 

3.   รายไดตอเดือน   
 ไมมีรายได 21 5.3 
 นอยกวา 5,000 บาท 13 3.3 
 5,000 - 10,000 บาท 76 19.0 
 10,001 - 15,000 บาท 141 35.3 
 15,001 - 20,000 บาท 105 26.3 
 มากกวา 20,000 บาท 44 11.0 
 รวม 400 100.0 

4.   อาชีพ   
 นักเรียน/นักศกึษา 41 10.3 
 ขาราชการ/พนักงานการภาครัฐ 255 63.8 
 พนักงานรัฐวสิาหกิจ 24 6.0 
 พนักงานบรษิทัเอกชน 34 8.5 
 ธุรกิจสวนตวั 9 2.3 
 อ่ืน ๆ  37 9.3 
 รวม 400 100.0 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
 

 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
5.   การศึกษา   

 ระดับประถม 20 5.0 
 ระดับมัธยมศกึษา 32 8.0 
 ปริญญาตรี 321 80.3 
 สูงกวาปริญญาตรี 27 6.8 
 รวม 400 100.0 

6.   จํานวนสมาชิกในครอบครัว   
 1- 3 คน 203 50.8 
 4- 6 คน 180 45.0 
 7 คนขึ้นไป 17 4.3 
 รวม 400 100.0 

จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับการวิเคราะหเกีย่วกับขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค จําแนก
ตามตัวแปรไดผลดังนี้ 

เพศ  พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวนรอยละ 79.0 และเพศชาย จํานวนรอยละ 
21.0  

อายุ พบวา ผูบริโภคสวนใหญ มีอายุ 26-45 ป มีจํานวนรอยละ 55.5 รองลงมาคือ อายุ 6-25 ป มี
จํานวนรอยละ33.3 รองลงมาอีกคือ อายุ 46-65 ป จํานวนรอยละ10.8 และอายุ มากกวา 65 ป จํานวนรอย
ละ 0.5  

รายไดตอเดือน พบวา ผูบริโภคสวนใหญ มีรายได 10,001 - 15,000 บาท มีจํานวนรอยละ 35.3 
รองลงมาคือ 15,001 - 20,000 บาท จํานวนรอยละ 26.3 รองลงมาอีกคือ 5,000 - 10,000 บาท จํานวนรอย
ละ 19.0 และมากกวา 20,000 บาท จํานวนรอยละ 11.0  

อาชีพ พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีอาชีพ เปนขาราชการ/พนักงานการภาครัฐ มีจํานวนรอยละ 
63.8 รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา จํานวนรอยละ 10.3 รองลงมาอีกคือ พนักงานบริษัทเอกชน 
จํานวนรอยละ 8.5 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวนรอยละ 6.0  

DPU



 33

การศึกษา พบวา ผูบริโภคสวนใหญ มีการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี มีจํานวนรอยละ 80.3
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา จํานวนรอยละ 8.0 รองลงมาอีกคือสูงกวาปริญญาตรี จํานวนรอยละ 6.8 
และระดับประถม จํานวนรอยละ 5.0  

จํานวนสมาชิกในครอบครัว พบวาผูบริโภคสวนใหญมจีํานวนสมาชิก ในครอบครัว 1- 3 คน มี
จํานวนรอยละ 50.8 รองลงมาคือ 4- 6 คน จํานวนรอยละ 45.0 และ7 คนขึ้นไป จํานวนรอยละ 4.3  
 
4.2  ผลการวิเคราะหเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑนมโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา  
       ของผูบริโภค   
ตอนที่ 2 การวิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑนมโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา 
ของผูบริโภค   

การวิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑนมโครงการสวนพระองค สวน
จิตรลดา ของผูบริโภค โดยใชคาความถี่ และรอยละ ปรากฏผลดังตาราง 4.2 – 4.13 
 
ตารางที่ 4.2  จํานวนและ คารอยละ ของการเคยซื้อ ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค  
 

การเคยซื้อ/ไมเคยซ้ือ จํานวน (คน) รอยละ 
เคยซ้ือ 314 78.5 
ไมเคยซ้ือ 86 21.5 

รวม 400 100.0 
  

จากตารางที่  4.2 พบวา ผูบริโภคสวนใหญเคยซื้อ ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวน
จิตรลดา มีจํานวนรอยละ 78.5 และไมเคยซ้ือ จํานวนรอยละ 21.5 

1) การวิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑนมโครงการสวนพระองค สวน
จิตรลดา ของผูบริโภค กรณีที่เคยซื้อ 
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ตารางที่ 4.3  จํานวนและ คารอยละ ของประเภทผลิตภณัฑนม โครงการสวนพระองค  
                     ที่ชอบซื้อมากที่สุด 
 

ประเภท จํานวน (คน) รอยละ 
นมสดพลาสเจอรไรส 97 30.9 
นมยูเอชท ี 48 15.3 
นมเปรี้ยว 11 3.5 
นมเม็ด 158 50.3 

รวม 314 100.0 
 

จากตารางที่  4.3 พบวา ประเภทผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ที่ผูบริโภค
สวนใหญชอบซื้อมากที่สุด คือ นมเม็ด มีจํานวนรอยละ 50.3 รองลงมาคือ นมสดพลาสเจอรไรส 
จํานวนรอยละ 30.9 รองลงมาอีกคือ นมยูเอชที จํานวนรอยละ 15.3 และ นมเปรี้ยว จํานวนรอยละ 3.5 

 
ตารางที่ 4.4  จํานวนและ คารอยละ ของรสชาดผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค  
                     ที่ชอบซื้อมากที่สุด 
 

รสชาดผลผลิตนม จํานวน (คน) รอยละ 
รสสตรอเบอรร่ี 37 11.8 
รสวนิลา 57 18.2 
รสมะนาว 5 1.6 
รสสม 4 1.3 
รสช็อคโกแลต 80 25.5 
รสโกโก 11 3.5 
รสกาแฟ 13 4.1 
รสจืด 107 34.1 

รวม 314 100.0 
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 จากตารางที่  4.4 พบวา รสชาดผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ที่
ผูบริโภคสวนใหญชอบซ้ือมากที่สุด คือ รสจืด มีจํานวนรอยละ 34.1 รองลงมาคือ รสช็อคโกแลต 
จํานวนรอยละ 25.5 รองลงมาอีกคือ รสวนิลา จํานวนรอยละ 18.2 และ รสสตรอเบอรร่ี จํานวนรอยละ 
11.8 
 
ตารางที่ 4.5  จํานวนและ คารอยละ ของบรรจุผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค  
                     ที่ชอบซื้อมากที่สุด 
 

บรรจุภัณฑ จํานวน (คน) รอยละ 
ขวด 85 27.1 
ถุง 57 18.2 
ซอง 102 32.5 
กลอง 70 22.3 

รวม 314 100.0 
 
จากตารางที่ 4.5 พบวา บรรจุผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ที่ผูบริโภค

สวนใหญชอบซื้อมากที่สุด คือ แบบซอง มีจํานวนรอยละ 32.5 รองลงมาคือ แบบขวด จํานวนรอยละ 
27.1 รองลงมาอีกคือ แบบกลอง จํานวนรอยละ 22.3 และ แบบถุง จํานวนรอยละ 18.2 
 
ตารางที่ 4.6  จํานวนและ คารอยละ ของความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค  
                       

ความถี่ จํานวน (คน) รอยละ 
สัปดาหละ 1 คร้ัง 55 17.5 
สัปดาหละ 2 คร้ัง 32 10.2 
สัปดาหละ 3 คร้ัง 21 6.7 
นาน ๆ คร้ัง/ แลวแตโอกาส 206 65.6 

รวม 314 100.0 
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จากตางรางที่  4.6 พบวา ผูบริโภคสวนใหญซ้ือผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวน
จิตรลดา นาน ๆ ครั้ง/ แลวแตโอกาส มีจํานวนรอยละ 65.6 รองลงมาคือ สัปดาหละ 1 ครั้ง จํานวนรอย
ละ 17.5 รองลงมาอีกคือ สัปดาหละ 2 คร้ัง จํานวนรอยละ 10.2 และ สัปดาหละ 3 คร้ัง จํานวนรอยละ 
6.7  
ตารางที่ 4.7  จํานวนและ คารอยละ ของปริมาณตอคร้ังที่ซ้ือ ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค  
 

ปริมาณ จํานวน (คน) รอยละ 
1 – 3 ขวด/ถุง/ซอง/กลอง 229 72.9 
4 – 6 ขวด/ถุง/ซอง/กลอง 50 15.9 
7 – 9 ขวด/ถุง/ซอง/กลอง 15 4.8 
มากกวา 10 ขวด/ถุง/ซอง/กลอง 20 6.4 

รวม 314 100.0 
 

จากตารางที่ 4.7 พบวา ผูบริโภคสวนใหญซ้ือ ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวน
จิตรลดา 1 – 3 ขวด/ถุง/ซอง/กลอง ตอ 1 ครั้ง มีจํานวนรอยละ 72.9 รองลงมาคือ 4 – 6 ขวด/ถุง/ซอง/
กลอง จํานวนรอยละ 15.9 รองลงมาอีกคือ มากกวา 10 ขวด/ถุง/ซอง/กลอง จํานวนรอยละ 6.4 และ 7 – 9 
ขวด/ถุง/ซอง/กลอง จํานวนรอยละ 4.8 
 
ตารางที่ 4.8 จํานวนและ คารอยละ ของสถานที่ที่ซ้ือ ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค  
                     

สถานที่ จํานวน (คน) รอยละ 
รานคาในสวนจิตรลดา 31 9.9 
รานจําหนายผลิตภัณฑโครงการสวนพระองค 43 13.7 
รานสะดวกซื้อ/มินิมารท 199 63.4 
หางสรรพสินคา 41 13.1 

รวม 314 100.0 
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จากตารางที่  4.8 พบวา ผูบริโภคสวนใหญซ้ือผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา จาก
รานสะดวกซื้อ/มินิมารท มีจํานวนรอยละ 63.4 รองลงมาคือ รานจําหนายผลิตภณัฑโครงการสวน
พระองค จํานวนรอยละ 13.7 รองลงมาอีกคือ หางสรรพสินคา จํานวนรอยละ 13.1 และ รานคาในสวน
จิตรลดา จํานวนรอยละ 9.9 
 
ตารางที่ 4.9  จํานวน และ คาเฉลี่ย ของปจจยัที่ทําใหซ้ือผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค  
                      

ลําดับที่ของเหตุผล   
ปจจัย 

จํานวน
1 2 3 4 5 6 7 8 คาเฉลี่ย 

( x ) 
ลําดับ 

ราคา 314 78 49 45 32 20 41 29 20 
(คารอยละ)  (24.8) (15.6) (14.3) (10.2) (6.4) (13.1) (9.2) (6.4) 

5.34 
  

3 

ตราผลิตภัณฑ 314 37 51 23 48 64 40 30 21 
(คารอยละ)  (11.8) (16.2) (7.3) (15.3) (20.4) (12.7) (9.6) (6.7) 

4.74 
 

4 

314 144 79 44 28 8 6 3 2 คุณภาพของผลิต 
ภัณฑ       (คารอยละ)  (45.9) (25.2) (14.0) (8.9) (2.5) (1.9) (1.0) (.6) 

6.90 
 

1 

ชนิดผลิตภัณฑ 314 17 23 50 64 61 61 32 6 4.50 5 
(คารอยละ)  (5.4) (7.3) (15.9) (20.4) (19.4) (19.4) (10.2) (1.9)   

รสผลิตภัณฑ 314 26 88 70 53 32 18 20 7 5.54 2 
(คารอยละ)  (8.3) (28.0) (22.3) (16.9) (10.2) (5.7) (6.4) (2.2)   

ชนิดบรรจุภณัฑ 314 - 7 26 32 64 66 84 35 3.25 6 
(คารอยละ)   (2.2) (8.3) (10.2) (20.4) (21.0) (26.8) (11.1)   

อายุการเก็บรักษา 314 4 2 27 36 42 45 70 88 2.93 7 
(คารอยละ)  (1.3) (.6) (8.6) (11.5) (13.4) (14.3) (22.3) (28.0)   

แหลงจําหนาย 314 12 14 27 21 26 34 44 136 2.84 8 
(คารอยละ)  (3.8) (4.5) (8.6) (6.7) (8.3) (10.8) (14.0) (43.3)   
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จากตารางที่ 4.9 พบวา ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวน
จิตรลดา เรียงตามลําดับ ไดดังนี้ คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ รสผลิตภัณฑ ราคา ตราผลิตภัณฑ ชนิด
ผลิตภัณฑ ชนิดบรรจุภัณฑ อายุการเกบ็รักษา และแหลงจําหนาย 

2) การวิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑนมโครงการสวนพระองค สวน
จิตรลดา ของผูบริโภค กรณีที่ไมเคยซ้ือ 
 
ตารางที่ 4.10  จํานวนและ คารอยละ ของเหตุผลที่ไมเคยซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค  
                        

เหตุผล จํานวน (คน) รอยละ 
ไมรูจัก 21 24.4 
หาซื้อยาก 36 41.9 
ซ้ือผลิตภัณฑนมตราอื่น ๆ 24 27.9 
อ่ืน ๆ 5 5.8 

รวม 86 100.0 
 

จากตารางที่ 4.10 พบวา เหตผุลที่ผูบริโภคสวนใหญไมเคยซ้ือผลิตภัณฑนม โครงการสวน
พระองค สวนจิตรลดา เนื่องจากหาซื้อยาก มีจํานวนรอยละ 41.9 รองลงมาคือ ซ้ือผลิตภัณฑนม         
ตราอื่น ๆ จํานวนรอยละ 27.9 รองลงมาอีกคือ ไมรูจัก จํานวนรอยละ 24.4 และ เหตุผลอ่ืนๆ จํานวนรอย
ละ 5.8 
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ตารางที่ 4.11  จํานวน และ คาเฉลี่ย ของปจจัยที่จะทําใหซ้ือผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค  
 

ลําดับที่ของเหตุผล   
ปจจัย 

จํานวน
1 2 3 4 5 6 7 8 คาเฉลี่ย 

( x ) 
ลําดับ 

ราคา 86 23 12 10 14 8 5 10 4 
(คารอยละ)  (26.7) (14.0) (11.6) (16.3) (9.3) (5.8) (11.6) (4.7) 

5.45 
 

2 

ตราผลิตภัณฑ 86 11 8 12 5 20 8 9 13 
(คารอยละ)  (12.8) (9.3) (14.0) (5.8) (23.3) (9.3) (10.5) (15.1) 

4.37 
 

4 

86 23 28 11 14 4 5 1  คุณภาพของผลิต 
ภัณฑ       (คารอยละ)  (26.7) (32.6) (12.8) (16.3) (4.7) (5.8) (1.2)  

6.38 
 

1 

ชนิดผลิตภัณฑ 86 6 9 7 10 11 25 15 3 4.13 5 
(คารอยละ)  (7.0) (10.5) (8.1) (11.6) (12.8) (29.1) (17.4) (3.5)   

รสผลิตภัณฑ 86 8 11 15 14 21 10 6 1 4.98 3 
(คารอยละ)  (9.3) (12.8) (17.4) (16.3) (24.4) (11.6) (7.0) (1.2)   

ชนิดบรรจุภณัฑ 86 7 12 7 12 7 21 20 7 3.34 8 
(คารอยละ)  (8.1) (14.0) (8.1) (14.0) (8.1) (24.4) (23.3) (8.1)   

อายุการเก็บรักษา 86 4 12 17 7 9 20 17 4 3.45 7 
(คารอยละ)  (4.7) (14.0) (19.8) (8.1) (10.5) (23.3) (19.8) (4.7)   

แหลงจําหนาย 86 15 7 8 5 6 13 4 28 3.97 6 
(คารอยละ)  (17.4) (8.1) (9.3) (5.8) (7.0) (15.1) (4.7) (32.6)   

 
จากตารางที่ 4.11 พบวา ปจจยัที่จะทําใหซ้ือผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา 

เรียงตามลําดับ ไดดังนี้ คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ ราคา รสผลิตภัณฑ ตราผลิตภัณฑ ชนิดผลิตภัณฑ
แหลงจําหนาย อายุการเก็บรักษา และชนิดบรรจุภณัฑ  ซ่ึงคุณภาพของผลิตภัณฑจะเปนปจจยัสําคัญ
ลําดับที่ 1  ที่จะสงผลตออุปสงคผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค 
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ตารางที่ 4.12  จํานวนและ คารอยละ ของประเภทผลิตภณัฑนม โครงการสวนพระองค ที่คิดจะซื้อ 
 

ประเภท จํานวน (คน) รอยละ 
นมสดพลาสเจอรไรส 35 40.7 
นมยูเอชท ี 22 25.6 
นมเปรี้ยว 15 17.4 
นมเม็ด 14 16.3 

รวม 86 100.0 
 

จากตารางที่ 4.12 พบวาประเภทผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ที่คิดจะซื้อ 
สวนใหญคือ นมสดพลาสเจอรไรส มีจํานวนรอยละ 40.7 รองลงมาคือ นมยูเอชที จํานวนรอยละ 25.6 
รองลงมาอีกคือ นมเปรี้ยว จาํนวนรอยละ 17.4 และนมเม็ด จํานวนรอยละ 16.3 
 
ตารางที่ 4.13  จํานวนและ คารอยละ ของรสชาดผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา  
                       ที่คิดจะซื้อ 
 

รสชาติผลผลิตนม จํานวน (คน) รอยละ 
รสสตรอเบอรร่ี 11 12.8 
รสวนิลา 13 15.1 
รสสม 5 5.8 
รสช็อคโกแลต 14 16.3 
รสโกโก 7 8.1 
รสกาแฟ 9 10.5 
รสจืด 27 31.4 

รวม 86 100.0 
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จากตารางที่ 4.13 พบวารสชาดผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ที่ผูบริโภคที่ 
คิดจะซื้อ สวนใหญคือ รสจืด มีจํานวนรอยละ 31.4 รองลงมาคือ รสช็อคโกแลต จํานวนรอยละ 16.3 
รองลงมาอีกคือ รสวนิลา จาํนวนรอยละ 15.1 และรสสตรอเบอรร่ี จํานวนรอยละ 12.8  ผลิตภัณฑนม 
รสจืด  ที่ผูไมเคยบริโภคสวนใหญใหความสนใจที่จะซื้อ แสดงถึงอุปสงคของผลิตภัณฑนมรสจดื จึงมี
เพิ่มขึ้นมากกวารสอื่น ๆ 
 
4.3  ผลการวิเคราะหเก่ียวกับ  สภาวะดานการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑนม โครงการสวน 
       พระองค สวนจิตรลดาโดยใชคาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
ตอนที่ 3  การวิเคราะหเกีย่วกับสภาวะดานการตลาดที่มผีลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวน
พระองค สวนจิตรลดาโดยใชคาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

การวิเคราะหเกี่ยวกับสภาวะตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวน
พระองค สวนจิตรลดาโดยใชคาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ซ่ึงปรากฏผลดังตารางที่ 
4.14-4.15 
ตารางที่ 4.14  แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของสภาวะดานการตลาดที่มีผลตอ 
                       การเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค จําแนกตามคุณลักษณะของผลิตภณัฑ 
 

สภาวะดานการตลาดตลาดที่มีผลตอการซื้อผลิตภัณฑนม x  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1. ระดับราคาที่เหมาะสม 4.01 .76 มาก 
2. ความเชื่อถือในตราสินคา 4.22 .72 มากที่สุด 
3. คุณภาพของผลิตภัณฑนม 4.34 .66 มากที่สุด 
4. ชนิดของผลิตภัณฑนม 3.99 .67 มาก 
5. รสของผลิตภัณฑนม 4.07 .75 มาก 
6. ชนิดของบรรจุภัณฑ 3.69 .73 มาก 
7. ระยะเวลาในการเก็บรักษานาน 3.75 .70 มาก 
8. หาซื้อไดงาย 3.70 .92 มาก 
9. การลดราคา หรือมีของแถม 3.03 1.06 มาก 
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จากตารางที่ 4.14 พบวา ใหความสําคัญกับสภาวะดานการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม 
โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา สูงที่สุด คือ คุณภาพของผลิตภัณฑนม อยูในระดับมากที่สุด ( x  = 
4.34) รองลงมาคือ ความเชื่อถือในตราสินคา ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.22) สวนปจจัยที่ผูบริโภคให
ความสําคัญต่ําที่สุด คือ ลดราคา หรือมีของแถม ในระดับมาก ( x  = 3.03) 
 
ตารางที่ 4.15  แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของสภาวะดานการตลาดที่มีผลตอ 
                       การเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค จําแนกตามสวนประสมทางการตลาด 
 

สวนประสมทางการตลาดมีผลตอการซื้อผลิตภัณฑนม x  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1. ดานผลิตภณัฑ 4.01 .51 มาก 
2. ดานราคา 4.01 .76 มาก 
3. ดานแหลงจาํหนาย 3.70 .92 มาก 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 3.03 1.06 มาก 

รวม 3.69 .59 มาก 
 
จากตารางที่ 4.15 พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับสภาวะดานการตลาด ในการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ในระดับมาก ( x  = 3.69) เมื่อพิจารณาสวนประสม
ทางการตลาด พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานดานผลิตภัณฑ กับปจจัยดานราคา สูงที่สุด 
( x  = 4.01) รองลงมาคือ ดานแหลงจําหนาย ( x  = 3.70) และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ( x  = 
3.03) 
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4.4  ผลการผลการทดสอบสมมุติฐาน 
ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมุติฐานขอ ท่ี 1: ผูบริโภคที่มีเพศที่ตางกัน ใหความสําคัญกับสภาวะดานการตลาด ในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดาแตกตางกัน  
 ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมมุติฐานทางสถิติไดดังนี้  

 H0: ผูบริโภคที่มีเพศที่ตางกัน ใหความสําคัญกับสภาวะดานการตลาด ในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดาไมแตกตางกัน 

 H1: ผูบริโภคที่มีเพศที่ตางกัน ใหความสําคัญกับสภาวะดานการตลาด ในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดาแตกตางกัน 

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคาโดยใชกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเปน
อิสระกัน (Independent t-test) ในระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) 
ตอเมื่อคา Sig.  มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมุติฐานแสดงดังตารางที่ 4.16 
 
ตารางที่ 4.16  แสดงการเปรยีบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ในการเลือกซื้อ 
                       ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค  จําแนกตามเพศผูบริโภค 
 

สภาวะดานการตลาด เพศ x  S.D t-Test Sig. 
ชาย 4.04 .50 2.124* .034 1. ดานผลิตภณัฑ  
หญิง 3.91 .56   
ชาย 4.06 .74 2.553* .012 2. ดานราคา 
หญิง 3.81 .83   
ชาย 3.73 .87 1.041 .300 3. ดานแหลงจาํหนาย 
หญิง 3.60 1.08   
ชาย 3.02 1.06 .196 .845 4. ดานการสงเสริมการขาย  
หญิง 3.05 1.05   
ชาย 3.71 .58 1.715 .087 รวม 
หญิง 3.59 .62   
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จากตารางที่ 4.16 เมื่อเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสภาวะดานการตลาด ในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค เมื่อจําแนกตามเพศผูบริโภค ในภาพรวมพบวา มีคาความนาจะ
เปนเทากับ 0.087 ซ่ึงมากกวา 0.05 (0.087 > 0.05) ยอมรับ H0 แสดงวา ผูบริโภคที่มีเพศที่ตางกัน ให
ความสําคัญกับสภาวะดานการตลาด ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา
ไมตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.034  ซ่ึงนอยกวา 

0.05  และดานราคาที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.012  ซ่ึงนอยกวา 0.05  ปฎิเสธ H0  แสดงวา ผูบริโภคที่
มีเพศที่ตางกัน ใหความสําคัญกับสภาวะดานการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑนม โครงการสวน
พระองค สวนจิตรลดา แตกตางกัน 
 

สมมุติฐานขอ ท่ี 2: ผูบริโภคที่มีอายุที่ตางกัน ใหความสําคัญกับสภาวะดานการตลาด ในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา แตกตางกัน  
 ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมมุติฐานทางสถิติไดดังนี้  

 H0: ผูบริโภคที่มีอายุที่ตางกัน ใหความสําคัญกับสภาวะดานการตลาด ในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ไมแตกตางกัน 

 H1: ผูบริโภคที่มีอายุที่ตางกัน ใหความสําคัญกับสภาวะดานการตลาด ในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา แตกตางกัน 
 

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ในระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ตอเมื่อคา Sig.  มีคา
นอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมุติฐานแสดงดังตารางที่ 4.17 
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ตารางที่ 4.17  แสดงการเปรยีบเทียบระดับนัยสําคัญของสภาวะดานการตลาด ในการเลือกซื้อ 
                       ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค จําแนกตามชวงอายุของผูบริโภค 

 
สภาวะดานการตลาด อายุ x  S.D F-Test Sig. 

6-25 ป 4.09 .47 3.276* .021 
26-45 ป 3.95 .51   
46-65 ป 4.10 .58   

1. ดานผลิตภณัฑ 

มากกวา 65 ป 3.50 .24   
6-25 ป 3.99 .71 2.682* .047 
26-45 ป 3.97 .77   
46-65 ป 4.30 .83   

2. ดานราคา 

มากกวา 65 ป 3.50 .71   
6-25 ป 3.86 .99 2.361 .071 
26-45 ป 3.64 .89   
46-65 ป 3.56 .85   

3. ดานแหลงจาํหนาย 

มากกวา 65 ป 3.00 .00   
6-25 ป 3.23 .98 3.348* .019 
26-45 ป 2.88 1.08   
46-65 ป 3.12 1.12   

4. ดานการสงเสริมการขาย 

มากกวา 65 ป 3.50 .71   
6-25 ป 3.79 .58 3.231* .022 
26-45 ป 3.61 .58   
46-65 ป 3.77 .63   

รวม 

มากกวา 65 ป 3.38 .06   
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.17 เมื่อเปรียบเทียบระดับนัยสําคัญของสภาวะดานการตลาด ในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค เมื่อจําแนกตามอายุ ในภาพรวมพบวา มีคาความนาจะเปนเทากับ 
0.022 นอยกวา 0.05 (0.022 < 0.05) ซ่ึงปฏิเสธ  H0  แสดงวา ผูบริโภคที่มีอายุที่ตางกัน ใหความสําคัญกับ
สภาวะดานการตลาด ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา แตกตางกัน  

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.021 ดานราคามี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.047 และดานการสงเสริมการขาย 0.019  มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ นอยกวา 
0.05 ซ่ึงปฎิเสธ H0 แสดงวา  ผูบริโภคที่มีอายุที่ตางกัน ใหความสําคัญกับสภาวะดานการตลาดในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา แตกตางกัน และดานแหลงจําหนายมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.71 มากกวา 0.05  ซ่ึงยอมรับ  H0  แสดงวา  ผูบริโภคที่มีอายุที่ตางกัน ให
ความสําคัญกับสภาวะดานการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา 
ไมแตกตางกัน 

ทั้งนี้  ไดทําการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’ Test) ดังตาราง 4.18-4.20 
 
ตารางที่ 4.18  การเปรียบเทยีบระดับนยัสําคัญดานผลิตภัณฑ  ในการเลอืกซื้อผลิตภัณฑนม  
                      โครงการสวนพระองค  จําแนกตามชวงอายุของผูบริโภค 
 

อายุ 6-25 ป 26-45 ป 46-65 ป มากกวา 65 ป 

 x  4.09 3.95 4.10 3.50 
4.09 - .14* .01 .59 6-25 ป 

  (.013) (.871) (.103) 
3.95  - .15 .45 26-45 ป 

   (.070) (.211) 
4.10   - .60 46-65 ป 

    (.100) 
มากกวา 65 ป 3.50    - 
      

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตาราง 4.18 พบวา ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน ใหความสําคัญตอสภาวะดานการตลาด ในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ดานผลิตภัณฑ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.013  นอยกวา  0.05  ซ่ึงปฏิเสธ H0  ไดแก กลุมที่มีอายุ 6-25 ป กับ26-45 ป   

  
ตารางที่ 4.19  การเปรียบเทยีบระดับนยัสําคัญดานราคา ในการเลือกซือ้ผลิตภัณฑนม  โครงการ 
                       สวนพระองค  จําแนกตามชวงอายุของผูบริโภค 
 

อายุ 6-25 ป 26-45 ป 46-65 ป มากกวา 65 ป 

 x  3.99 3.97 4.30 3.50 
3.99 - .02 .31 .49  6-25 ป 

  (.773) (.020) (.362)  
3.97  - .33* .47  26-45 ป 

   (.009) (.385)  
4.30   - .80 46-65 ป 

    (.144) 
3.50    - มากกวา 65 ป 

     
      

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตาราง 4.19 พบวา ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน ใหความสําคัญตอสภาวะดานการตลาด ในการ

เลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ดานราคา ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.009  นอยกวา  0.05 ซ่ึงปฏิเสธ H0  ไดแก กลุมที่มีอายุ 26-45 ป กับ46-65 ป 
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ตารางที่ 4.20  การเปรียบเทยีบระดับนยัสําคัญดานการสงเสริมการขาย ในการเลือกซือ้ผลิตภัณฑนม 
                      โครงการสวนพระองค  จําแนกตามชวงอายุของผูบริโภค 
 

อายุ 6-25 ป 26-45 ป 46-65 ป มากกวา 65 ป 

 x  3.23 2.88 3.12 3.50 
3.23 - .35* .12 .27 6-25 ป 

  (.027) (.940) (.988) 
2.88  - .23 .62 26-45 ป 

   (.619) (.876) 
3.12   - .38 46-65 ป 

    (.968) 
3.50    - มากกวา 65 ป 

     
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตาราง 4.20 พบวา ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน ใหความสําคัญตอสภาวะดานการตลาด ในการ

เลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ดานการสงเสริมการขาย แตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.027 นอยกวา.05 ซ่ึงปฏิเสธ H0 ไดแกกลุมที่มีอายุ 6-25 ป กับกลุมที่มีอายุ 26-45 ป 

 
สมมุติฐานขอ ท่ี 3: ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนที่ตางกัน ใหความสําคัญกับสภาวะดาน

การตลาด ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดาแตกตางกัน  
 ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมมุติฐานทางสถิติไดดังนี้  

 H0: ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนที่ตางกัน ใหความสําคัญกับสภาวะดานการตลาด ในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดาไมแตกตางกัน 

 H1: ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนที่ตางกัน ใหความสําคัญกับสภาวะดานการตลาด ในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดาแตกตางกัน 
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สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ในระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ตอเมื่อคา Sig.  มีคา
นอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมุติฐานแสดงดังตารางที่ 4.21 

 
ตารางที่ 4.21  การเปรียบเทยีบระดับนยัสําคัญของสภาวะดานการตลาด ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม  
                      โครงการสวนพระองค  จําแนกตามรายไดตอเดือนของผูบริโภค 

 
สภาวะดานการตลาด รายไดตอเดือน x  S.D F-Test Sig. 

ไมมีรายได 4.07 .42 2.850* .015 
นอยกวา 5,000 บาท 4.19 .50   
5,000 - 10,000 บาท 4.14 .44   
10,001 - 15,000 บาท 3.94 .44   
15,001 - 20,000 บาท 4.04 .59   

1. ดานผลิตภณัฑ 

มากกวา 20,000 บาท 3.86 .62   
ไมมีรายได 4.52 .75 4.665* .000 
นอยกวา 5,000 บาท 3.92 .86   
5,000 - 10,000 บาท 4.16 .69   
10,001 - 15,000 บาท 3.84 .70   
15,001 - 20,000 บาท 4.10 .73   

2. ดานราคา 

มากกวา 20,000 บาท 3.89 .95   
ไมมีรายได 4.52 .68 5.417* .000 
นอยกวา 5,000 บาท 4.08 .64   
5,000 - 10,000 บาท 3.71 1.03   
10,001 - 15,000 บาท 3.55 .81   
15,001 - 20,000 บาท 3.77 .92   

3. ดานแหลงจาํหนาย 

มากกวา 20,000 บาท 3.50 1.00   
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ตารางที่ 4.21 (ตอ) 
 

สภาวะดานการตลาด รายไดตอเดือน x  S.D F-Test Sig. 
ไมมีรายได 3.48 1.03 8.745* .000 
นอยกวา 5,000 บาท 3.85 .38   
5,000 - 10,000 บาท 3.03 .92   
10,001 - 15,000 บาท 2.76 .99   
15,001 - 20,000 บาท 3.38 1.12   

4. ดานการสงเสริมการ 
    ขาย 

มากกวา 20,000 บาท 2.59 1.04   
ไมมีรายได 4.15 .43 9.129* .000 
นอยกวา 5,000 บาท 4.01 .49   
5,000 - 10,000 บาท 3.76 .53   
10,001 - 15,000 บาท 3.52 .53   
15,001 - 20,000 บาท 3.82 .64   

รวม 

มากกวา 20,000 บาท 3.46 .58   
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 4.21 เมื่อเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสภาวะดานการตลาด ในการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค เมื่อจําแนกตามรายไดตอเดือน ในภาพรวมพบวา มีคาความนาจะ
เปนเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 (0.000 < 0.05) ซ่ึงปฏิเสธ H0 แสดงวา ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนที่
ตางกัน ใหความสําคัญกับสภาวะดานการตลาด ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค 
สวนจิตรลดาตางกัน 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนที่ตางกัน ใหความสําคัญกับสภาวะ
ดานการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดาแตกตางกัน มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ นอยกวา  0.05 ซ่ึงปฏิเสธ H0 ไดแก สภาวะดานการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานแหลงจําหนาย และดานการสงเสริมการขาย อีกทั้งไดทําการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffe’ Test) ดังตาราง 4.22-4.25 
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ตารางที่ 4.22  การเปรียบเทยีบระดับนยัสําคัญดานผลิตภัณฑ ในการเลอืกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการ 
                       สวนพระองค จําแนกตามระดับรายไดตอเดือนของผูบริโภค 
 

รายไดตอเดือน ไมมีรายได นอยกวา 
5,000 บาท 

5,000 - 
10,000 บาท 

10,001 - 
15,000 บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

มากกวา 
20,000 บาท 

 x  4.07 4.19 4.14 3.94 4.04 3.86 
4.07 - .12 .07 .13 .03 .22 ไมมีรายได 

  (.499) (.557) (.279) (.783) (.109) 
4.19  - .05 .25 .15 .34* นอยกวา 5,000 บาท 

   (.754 (.090) (.300) (.036) 
4.14   - .20* .11 .29* 5,000 - 10,000 บาท 

    (.005) (.162) (.003) 
3.94    - .09 .09 10,001 - 15,000 บาท 

     (.146) (.319) 
4.04     - .18* 15,001 - 20,000 บาท 

      (.046) 
มากกวา 20,000 บาท 3.86      - 
        

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตาราง 4.22 พบวา ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนตางกัน ใหความสําคัญตอสภาวะดาน

การตลาด ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ดานผลิตภัณฑ แตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ไดแก กลุมที่มีรายได นอยกวา 5,000 บาท กับมากกวา 20,000 บาท 
อีกกลุมคือ กลุมที่มีรายได5,000 - 10,000 บาท กับ10,001 - 15,000 บาท รายได 5,000 - 10,000 บาท กับ
มากกวา 20,000 บาท และกลุมที่มีรายได 15,001 - 20,000 บาท กับมากกวา 20,000 บาท 
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ตารางที่ 4.23  การเปรียบเทยีบระดับนยัสําคัญดานราคา ในการเลือกซือ้ผลิตภัณฑนม โครงการ 
                       สวนพระองค  จําแนกตามระดับรายไดตอเดือนของผูบริโภค 
 

รายไดตอเดือน ไมมี
รายได 

นอยกวา 
5,000 บาท 

5,000 - 
10,000 บาท 

10,001 - 
15,000 บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

มากกวา 
20,000 บาท 

 x  4.52 3.92 4.16 3.84 4.10 3.89 
4.52 - .60 .37 .69* .43 .64 ไมมีรายได 

  (.392) (.555) (.009) (.330) (.067) 
3.92  - .23 .09 .17 .04 นอยกวา 5,000 บาท 

   (.954) (.999) (.987) (1.000) 
4.16   - .32 .06 .27 5,000 - 10,000 บาท 

    (.106) (.997) (.594) 
3.84    - .26 .21 10,001 - 15,000 บาท 

     (.207) (.786) 
4.10     - .27 15,001 - 20,000 บาท 

      (.724) 
มากกวา 20,000 บาท 3.89      - 
        

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตาราง 4.23 พบวา ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนตางกัน ใหความสําคัญตอสภาวะดาน

การตลาด ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ดานราคา แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ไดแก กลุมที่ไมมีรายได กับ กลุมที่มีรายได 10,001 - 15,000 บาท 
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ตารางที่ 4.24  การเปรียบเทยีบระดับความสําคัญดานแหลงจําหนาย ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม  
                      โครงการสวนพระองค จําแนกตามระดับรายไดตอเดือนของผูบริโภค 
 

รายไดตอเดือน ไมมีรายได นอยกวา 
5,000 บาท 

5,000 - 
10,000 บาท 

10,001 - 
15,000 บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

มากกวา 
20,000 บาท 

 x  4.52 4.08 3.71 3.55 3.77 3.50 
4.52 - .45 .81* .98* .75* 1.02* ไมมีรายได 

  (.849) (.020) (.001) (.032) (.003) 
4.08  - .37 .53 .31 .58 นอยกวา 5,000 

บาท    (.868) (.525) (.930) (.527) 
3.71   - .16 .06 .21 5,000 - 10,000 บาท

    (.893) (.999) (.908) 
3.55    - .23 .05 10,001 - 15,000 

บาท      (.578) (1.000) 
3.77     - .27 15,001 - 20,000 

บาท       (.724) 
3.50      - มากกวา 20,000 

บาท        
        

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตาราง 4.24 พบวา ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนตางกัน ใหความสําคัญตอสภาวะดาน

การตลาด ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ดานแหลงจําหนาย 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงปฏิเสธ H0 ไดแก กลุมที่ไมมีรายได กับ กลุมที่มีรายได 
5,000 - 10,000 บาท, กลุมที่ไมมีรายได กับ กลุมที่มีรายได 10,001 - 15,000 บาท, กลุมที่ไมมีรายได กับ 
กลุมที่มีรายได 15,001 - 20,000 บาท และ กลุมที่ไมมีรายได กับ กลุมที่มีรายได มากกวา 20,000 บาท 
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ตารางที่ 4.25  การเปรียบเทยีบระดับนยัสําคัญดานการสงเสริมการขาย ในการเลือกซือ้ผลิตภัณฑนม  
                      โครงการสวนพระองค จําแนกตามระดับรายไดตอเดือนของผูบริโภค 
 

รายไดตอเดือน ไมมีรายได นอยกวา 
5,000 บาท 

5,000 - 
10,000 บาท 

10,001 - 
15,000 บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

มากกวา 
20,000 บาท 

 x  3.48 3.85 3.03 2.76 3.38 2.59 
3.48 - .37 .45 .72 .10 .89 ไมมีรายได 

  (.956) (.660) (.103) (1.000) (.055) 
3.85  - .82 1.09* .47 1.26 นอยกวา 5,000 บาท 

   (.201) (.018) (.783) (.009) 
3.03   - .27 .35 .44 5,000 - 10,000 บาท 

    (.630) (.367) (.396) 
2.76    - .62* .17 10,001 - 15,000 บาท 

     (.000) (.968) 
3.38     - .79* 15,001 - 20,000 บาท 

      (.002) 
มากกวา 20,000 บาท 2.59      - 
        

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตาราง 4.25 พบวา ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนตางกัน ใหความสําคัญตอสภาวะดาน

การตลาด ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ดานการสงเสริมการขาย 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงปฏิเสธ H0 ไดแก กลุมที่มีรายได นอยกวา 5,000 บาท กับ 
กลุมที่มีรายได 10,001 - 15,000 บาท, กลุมที่มีรายได 10,001 - 15,000 บาท กับ กลุมที่มีรายได 15,001 - 
20,000 บาท และ กลุมที่มีรายได 15,001 - 20,000 บาท กับ กลุมที่มีรายได มากกวา 20,000 บาท  

 
สมมุติฐานขอ ท่ี 4: ผูบริโภคที่มีอาชีพที่ตางกัน ใหความสําคัญกับสภาวะดานการตลาด ในการ

เลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา แตกตางกนั  
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 ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมมุติฐานทางสถิติไดดังนี้  
 H0: ผูบริโภคที่มีอาชีพที่ตางกัน ใหความสําคัญกับสภาวะดานการตลาด ในการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ไมแตกตางกัน 
 H1: ผูบริโภคที่มีอาชีพที่ตางกัน ใหความสําคัญกับสภาวะดานการตลาด ในการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา แตกตางกัน 
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 

ANOVA) ในระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ตอเมื่อคา Sig.  มีคา
นอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมุติฐานแสดงดังตารางที่ 4.26 

 
ตารางที่ 4.26 แสดงการเปรยีบเทียบระดับนัยสําคัญของสภาวะดานการตลาด ในการเลือกซื้อ 
                      ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค  จําแนกตามอาชีพของผูบริโภค 
 
สภาวะดานการตลาด อาชีพ x  S.D F-Test Sig. 

นักเรียน/นักศกึษา 4.00 .51 2.666* .022 
ขาราชการ/พนักงาน
ภาครัฐ 

4.03 .50   

พนักงานรัฐวสิาหกิจ 3.67 .51   
พนักงาน
บริษัทเอกชน 

4.10 .53   

ธุรกิจสวนตวั 4.17 .55   

1. ดานผลิตภณัฑ 

อ่ืน ๆ  4.02 .51   
นักเรียน/นักศกึษา 3.90 .83 5.196* .000 
ขาราชการ/พนักงาน
ภาครัฐ 

4.02 .77   

พนักงานรัฐวสิาหกิจ 3.42 .58  
พนักงาน
บริษัทเอกชน 

4.18 .76   

ธุรกิจสวนตวั 4.67 .50   

2. ดานราคา 

อ่ืน ๆ  4.14 .59   
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) 

D

ตารางที่ 4.26 (ตอ
      
      
สภาวะดานการตลาด อาชีพ x  S.D F-Test Sig. 

นักเรียน/นักศกึษา 3.93 .79 1.337 .248 
ขาราชการ/พนักงาน
ภาครัฐ 

3.66 .89   

พนักงานรัฐวสิาหกิจ 3.46 1.22   
พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.76 1.13   

ธุรกิจสวนตวั 4.11 .78   

 3. ดานแหลงจําหนาย 

อ่ืน ๆ  3.73 .80   
สภาวะดานการตลาด อาชีพ x  S.D F-Test Sig. 

นักเรียน/นักศกึษา 3.34 .82 5.399* .000 
ขาราชการ/พนักงาน
ภาครัฐ 

2.84 1.11   

พนักงานรัฐวสิาหกิจ 3.00 .93   
พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.38 .82   

ธุรกิจสวนตวั 3.33 .87   

4. ดานการสงเสริมการ   
    ขาย 

อ่ืน ๆ  3.57 .90   
นักเรียน/นักศกึษา 3.79 .47 4.052* .001 
ขาราชการ/พนักงาน
ภาครัฐ 

3.64 .59   

พนักงานรัฐวสิาหกิจ 3.39 .58   
พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.86 .64   

ธุรกิจสวนตวั 4.07 .49   

 รวม 

อ่ืน ๆ  3.86 .50   
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.26 เมื่อเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสภาวะดานการตลาด ในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค เมื่อจําแนกตามอาชีพในภาพรวมพบวา มีคาความนาจะเปนเทากับ 
0.001 นอยกวา 0.05 (0.001 < 0.05)  ซ่ึงปฏิเสธ H0 แสดงวา ผูบริโภคที่มีอาชีพที่ตางกัน ใหความสําคัญ
กับสภาวะดานการตลาด ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา แตกตางกัน 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริโภคที่มีอาชีพที่ตางกัน ใหความสําคัญกับสภาวะดาน
การตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดาแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงปฏิเสธ H0 ไดแก สภาวะดานการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดาน
การสงเสริมการขาย อีกทั้งไดทําการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’ Test) ดังตาราง 
4.27-4.29 
ตารางที่ 4.27  การเปรียบเทยีบระดับความสําคัญดานผลิตภัณฑ  ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม  
                      โครงการสวนพระองค จําแนกตามอาชีพของผูบริโภค 
 

อาชีพ นักเรียน/
นักศึกษา 

ขาราชการ/
พนักงาน
ภาครัฐ 

พนักงาน
รัฐวิสาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชนธุรกิจสวนตวั อ่ืน ๆ 

 x  4.00 4.03 3.67 4.10 4.17 4.02 
4.00 - .02 .34* .10 .16 .02  นักเรียน/นักศกึษา 

  (.796) (.010) (.400) (.383) (.872) 
4.03  - .36* .08 .14 .00 ขาราชการ/

พนักงานภาครฐั    (.001) (.407) (.414) (.968) 
3.67   - .44* .50* .36* พนักงาน

รัฐวิสาหกจิ      (.001) (.012) (.008) 
4.10    - .06 .08 พนักงาน

บริษัทเอกชน      (.737) (.504) 
4.17     - .14 ธุรกิจสวนตวั 

      (.444) 
4.02      - อ่ืน ๆ 

       
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตาราง 4.27 พบวา ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกัน ใหความสําคัญตอสภาวะดานการตลาด ใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ดานผลิตภัณฑ แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงปฏิเสธ H0 ไดแก กลุมที่เปนนักเรียน/นักศึกษา กับ พนักงานรัฐวิสาหกิจ, 
กลุมที่มีอาชีพ กลุมที่มีอาชีพเปนขาราชการ กับพนักงานรัฐวิสาหกิจ,กลุมที่มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
กับ กลุมที่มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน กลุมที่มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ กับกลุมที่มีอาชีพธุรกิจ
สวนตัว และกลุมที่มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ กับ กลุมที่มีอาชีพอ่ืนๆ 
 
ตารางที่ 4.28  การเปรียบเทยีบระดับความสําคัญดานราคา  ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการ 
                       สวนพระองค  จําแนกตามอาชีพของผูบริโภค 
 

อาชีพ นักเรียน/
นักศึกษา 

ขาราชการ/
พนักงาน
ภาครัฐ 

พนักงาน
รัฐวิสาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชนธุรกิจสวนตวั อ่ืน ๆ 

 x  3.90 4.02 3.42 4.18 4.67 4.14 
3.90 - .12 .49 .27 .76 .23 นักเรียน/นักศกึษา 

  (.972) (.266) (.772) (.170) (.862) 
4.02  - .60* .16 .65 .12 ขาราชการ/

พนักงานภาครฐั    (.014) (.931) (.255) (.978) 
3.42   - .76* 1.25* .72* พนักงาน

รัฐวิสาหกจิ      (.013) (.003) (.020) 
4.18    - .49 .04 พนักงาน

บริษัทเอกชน      (.685) (1.000) 
4.67     - .53 ธุรกิจสวนตวั 

      (.593) 
อ่ืน ๆ 4.14      - 
        

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตาราง 4.28 พบวา ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกัน ใหความสําคัญตอสภาวะดานการตลาด ใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ดานราคา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ซ่ึงปฏิเสธ H0 ไดแก กลุมที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงานการภาครัฐ กับ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ, กลุมที่มีอาชีพ กลุมที่มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ กับ กลุมที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
, กลุมที่มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ กับ กลุมที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว และกลุมที่มีอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ กับ กลุมที่มีอาชีพอ่ืนๆ  

 
ตารางที่ 4.29  การเปรียบเทยีบระดับความสําคัญดานการสงเสริมการขาย ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม  
                      โครงการสวนพระองค จําแนกตามอาชีพของผูบริโภค 
 

อาชีพ นักเรียน/
นักศึกษา 

ขาราชการ/
พนักงาน
ภาครัฐ 

พนักงาน
รัฐวิสาหกจิ 

พนกังาน
บริษัทเอกชนธุรกิจสวนตวั อ่ืน ๆ 

 x  3.34 2.84 3.00 3.38 3.33 3.57 
3.34 - .50 .34 .04 .01 .23 นักเรียน/นักศกึษา 

  (.145) (.893) (1.000) (1.000) (.967) 
2.84  - .16 .54 .49 .72* ขาราชการ/

พนักงานภาครฐั    (.992) (.147) (.853) (.008) 
3.00   - .38 .33 .57 พนักงาน

รัฐวิสาหกจิ      (.857) (.984) (.492) 
3.38    - .05 .19 พนักงาน

บริษัทเอกชน      (1.000) (.989) 
3.33     - .23 ธุรกิจสวนตวั 

      (.996) 
อ่ืน ๆ 3.57      - 
        

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตาราง 4.29 พบวา ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกัน ใหความสําคัญตอสภาวะดานการตลาด ใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ดานการสงเสริมการขาย แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงปฏิเสธ H0 ไดแก กลุมที่มีอาชีพ ขาราชการ/พนักงานการภาครัฐ กับ 
กลุมที่มีอาชีพอ่ืนๆ 

สมมุติฐานขอ ท่ี 5: ผูบริโภคที่มีการศึกษาที่ตางกัน ใหความสําคัญกับสภาวะดานการตลาด ใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา แตกตางกัน  
 ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมมุติฐานทางสถิติไดดังนี้  

 H0: ผูบริโภคที่มีการศึกษาที่ตางกัน ใหความสําคัญกับสภาวะดานการตลาด ในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ไมแตกตางกัน 

 H1: ผูบริโภคที่มีการศึกษาที่ตางกัน ใหความสําคัญกับสภาวะดานการตลาด ในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา แตกตางกัน 
 

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ในระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ตอเมื่อคา Sig.  มีคา
นอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมุติฐานแสดงดังตารางที่ 4.30 
 
ตารางที่ 4.30  การเปรียบเทยีบระดับนยัสําคัญของสภาวะดานการตลาด ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม 
                      โครงการสวนพระองค  จําแนกตามระดับการศึกษาของผูบริโภค 
 
สภาวะดานการตลาด การศึกษา x  S.D F-Test Sig. 

ระดับประถม 4.09 .50 .709 .547 
ระดับมัธยมศกึษา 4.04 .41   
ปริญญาตรี 4.01 .51   

1. ดานผลิตภณัฑ 

สูงกวาปริญญาตรี 3.89 .68   
ระดับประถม 4.40 .82 2.772* .041 
ระดับมัธยมศกึษา 4.19 .82   
ปริญญาตรี 3.98 .74   

2. ดานราคา 

สูงกวาปริญญาตรี 3.89 .85   
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สภาวะดานการตลาด การศึกษา x  S.D F-Test Sig. 

ระดับประถม 4.20 .77 2.316 .075 
     
ระดับมัธยมศกึษา 3.75 .95   
ปริญญาตรี 3.66 .91   

3. ดานแหลงจาํหนาย 

สูงกวาปริญญาตรี 3.78 1.01   
ระดับประถม 3.80 .83 4.702* .003 
ระดับมัธยมศกึษา 2.72 1.05   
ปริญญาตรี 3.00 1.05   

4. ดานการสงเสริมการ
ขาย 

สูงกวาปริญญาตรี 3.11 1.09   
ระดับประถม 4.12 .57 3.945* .009 
ระดับมัธยมศกึษา 3.67 .57   
ปริญญาตรี 3.66 .57   

รวม 

สูงกวาปริญญาตรี 3.67 .70   

ตารางที่ 4.30 (ตอ) 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 4.30 เมื่อเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสภาวะดานการตลาด ในการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค เมื่อจําแนกตามการศึกษา ในภาพรวมพบวา มีคาความนาจะเปน
เทากับ 0.006 นอยกวา 0.05 (0.006 < 0.05) ซ่ึงปฏิเสธ H0 แสดงวา ผูบริโภคที่มีการศึกษาที่ตางกัน ให
ความสําคัญกับสภาวะดานการตลาด ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา
ตางกัน  

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริโภคที่มีการศึกษาที่ตางกัน ใหความสําคัญกับสภาวะดาน
การตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา  แตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ นอยกวา 0.05 ซ่ึงปฏิเสธ H0 ไดแก สภาวะดานการตลาด ดานการสงเสริมการขาย อีก
ทั้งไดทําการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’ Test) ดังตาราง 4.31 
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ตารางที่ 4.31  การเปรียบเทยีบระดับนยัสําคัญดานราคา ในการเลือกซือ้ผลิตภัณฑนม โครงการ 
                       สวนพระองค จําแนกตามระดับการศึกษาของผูบริโภค 
 

การศึกษา ระดับประถม ระดับมัธยมศกึษา ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

 x  4.40 4.19 3.98 3.89 
4.40 - .21 .42* .51* ระดับประถม 

  (.326) (.016) (.023) 
4.19  - .21 .30 ระดับมัธยมศกึษา 

   (.137) (.132) 
3.98   - .09 ปริญญาตรี 

    (.557) 
3.89    - สูงกวาปริญญาตรี 

     
      

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตาราง 4.31 พบวา ผูบริโภคที่มีการศึกษาตางกัน ใหความสําคัญตอสภาวะดานการตลาด ใน

การเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ดานราคา แตกตางกัน มีนัยสําคัญทาง
สถิติ นอยกวา 0.05 ซ่ึงปฏิเสธ H0 ไดแก กลุมที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาปริญญาตรี กับปริญญา
ตรี และกลุมที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา กับสูงกวาปริญญาตรี 
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ตารางที่ 4.32  การเปรียบเทยีบระดับนยัสําคัญดานการสงเสริมการขาย ในการเลือกซือ้ผลิตภัณฑนม 
                      โครงการสวนพระองค จําแนกตามระดับการศึกษาของผูบริโภค 
 

การศึกษา ระดับประถม ระดับมัธยมศกึษา ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

 x  3.80 2.72 3.00 3.11 
3.80 - 1.08* .80* .69* ระดับประถม 

  (.000) (.001) (.026) 
2.72  - .28 .39 ระดับมัธยมศกึษา 

   (.142) (.151) 
3.00   - .11 ปริญญาตรี 

    (.606) 
3.11    - สูงกวาปริญญาตรี 

     
      

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตาราง 4.32 พบวา ผูบริโภคที่มีการศึกษาตางกัน ใหความสําคัญตอสภาวะดานการตลาด ใน

การเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ดานการสงเสิรมการขาย แตกตางกัน มี
นัยสําคัญทางสถิติ นอยกวา  0.05 ซ่ึงปฏิเสธ H0 ไดแก กลุมที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาปริญญา
ตรี กับระดับมัธยมศึกษา อีกกลุมคือกลุมที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาปริญญาตรี กับปริญญาตรี 
และกลุมที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา กับสูงกวาปริญญาตรี  
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สมมุติฐานขอ ท่ี 6: ผูบริโภคที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ตางกัน ใหความสําคัญกับสภาวะ
ดานการตลาด ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดาแตกตางกัน  
 ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมมุติฐานทางสถิติไดดังนี้  

 H0: ผูบริโภคที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ตางกัน ใหความสําคัญกับสภาวะดาน
การตลาด ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดาไมแตกตางกัน 

 H1: ผูบริโภคที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ตางกัน ใหความสําคัญกับสภาวะดาน
การตลาด ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดาแตกตางกัน 
 

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ในระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ตอเมื่อคา Sig.  มีคา
นอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมุติฐานแสดงดังตารางที่ 4.33 

 
ตารางที่ 4.33  การเปรียบเทยีบระดับนยัสําคัญของสภาวะดานการตลาด ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม  
                      โครงการสวนพระองค  จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัวของผูบริโภค 

 
สภาวะดานการตลาด จํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว 
x  S.D F-Test Sig. 

1- 3 คน 4.01 .49 3.462* .032 
4- 6 คน 3.98 .53   

1. ดานผลิตภณัฑ 

7 คนขึ้นไป 4.32 .58   
1- 3 คน 4.06 .71 4.460* .012 
4- 6 คน 3.91 .80   

2. ดานราคา 

7 คนขึ้นไป 4.41 .80   
1- 3 คน 3.70 .95 1.413 .245 
4- 6 คน 3.67 .90   

3. ดานแหลงจาํหนาย 

7 คนขึ้นไป 4.06 .75   
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ตารางที่ 4.33 (ตอ) 
 

สภาวะดานการตลาด จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 

x  S.D F-Test Sig. 

1- 3 คน 2.86 1.06 5.471* .005 
4- 6 คน 3.20 1.04   

4. ดานการสงเสริมการ
ขาย 

7 คนขึ้นไป 3.24 .90   
1- 3 คน 3.66 .58 2.808 .062 
4- 6 คน 3.69 .60   รวม 
7 คนขึ้นไป 4.01 .43   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 4.33 เมื่อเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสภาวะดานการตลาด ในการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค เมื่อจําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว ในภาพรวมพบวา มี
คาความนาจะเปนเทากับ 0.062 มากกวา 0.05 (0.062 > 0.05) ซ่ึงยอมรับ H0  แสดงวา ผูบริโภคที่มี
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ตางกัน ใหความสําคัญกับสภาวะดานการตลาด ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ
นม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดาไมตางกัน 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริโภคที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ตางกัน ให
ความสําคัญกับสภาวะดานการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ นอยกวา 0.05 ซ่ึงปฏิเสธ H0 ไดแก สภาวะดานการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการขาย อีกทั้งไดทําการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของเชฟ
เฟ (Scheffe’ Test) ดังตาราง 4.34-4.36 
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ตารางที่ 4.34  การเปรียบเทยีบระดับนยัสําคัญดานผลิตภัณฑ ในการเลอืกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการ 
                       สวนพระองค จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัวของผูบริโภค 
 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 1- 3 คน 4- 6 คน 7 คนขึ้นไป 

 x  4.01 3.98 4.32 
4.01 - .03 .31 1- 3 คน 

  (.886) (.052) 
3.98  - .34* 4- 6 คน 

   (.032) 
4.32   - 7 คนขึ้นไป 

    
     

 
จากตาราง 4.34 พบวา ผูบริโภคที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวตางกัน ใหความสําคัญตอ

สภาวะดานการตลาด ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ดานผลิตภัณฑ 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอยกวา 0.05 ซึ่งปฏิเสธ H0 ไดแก กลุมที่มีสมาชิกในครอบครัว 
4- 6 คน กับ กลุมที่มีสมาชิกในครอบครัว 7  คนขึ้นไป 

 

DPU



 67

ตารางที่ 4.35  การเปรียบเทยีบระดับความสําคัญดานราคา ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการ 
                       สวนพระองค  จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัวของผูบริโภค 
 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 1- 3 คน 4- 6 คน 7 คนขึ้นไป 

 x  4.06 3.91 4.41 
4.06 - .15 .35 1- 3 คน 

  (.143) (.192) 
3.91  - .50* 4- 6 คน 

   (.034) 
4.41   - 7 คนขึ้นไป 

    
     

 
จากตาราง 4.35 พบวา ผูบริโภคที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวตางกัน ใหความสําคัญตอ

สภาวะดานการตลาด ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ดานราคา 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอยกวา 0.05 ซึ่งปฏิเสธ H0 ไดแก กลุมที่มีสมาชิกในครอบครัว 
4- 6 คน กับ กลุมที่มีสมาชิกในครอบครัว 7  คนขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.36  การเปรียบเทยีบระดับนยัสําคัญดานการสงเสริมการขาย ในการเลือกซือ้ผลิตภัณฑนม  
                      โครงการสวนพระองค จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัวของผูบริโภค 
 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 1- 3 คน 4- 6 คน 7 คนขึ้นไป 

 x  2.86 3.20 3.24 
2.86 - .34* .38 1- 3 คน 

  (.006) (.360) 
3.20  - .04 4- 6 คน 

   (.991) 
3.24   - 7 คนขึ้นไป 

    
     

 
จากตาราง 4.36 พบวา ผูบริโภคที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวตางกัน ใหความสําคัญตอ

สภาวะดานการตลาด ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ดานการ
สงเสริมการขาย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอยกวา 0.05 ซึ่งปฏิเสธ H0 ไดแก กลุมที่มี
สมาชิกในครอบครัว 1- 3 คนกับ กลุมที่มีสมาชิกในครอบครัว 4- 6 คน 
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บทที่ 5  
สรุปผล  อภิปราย  และขอเสนอแนะ  

 
5.1  สรุป 
        5.1.1  ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับการวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค จําแนกตาม
ตัวแปร ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มากกวาเพศชาย และผูบริโภคสวน
ใหญจะมีอายุ 26-45 ป รองลงมาคือ อายุ 6-25 ป โดยสวนใหญมีรายไดอยูในชวง 10,001 - 15,000 
บาท และ 15,001 - 20,000 บาท ในดานของอาชีพนั้นพบวา เปนขาราชการ /พนักงานภาครัฐ 
รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา  นอกจากนั้นในดานการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญ มีการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา และผูบริโภคสวนใหญมีจํานวนสมาชิก ใน
ครอบครัว 1- 3 คน รองลงมาคือ 4- 6 คน  
        5.1.2  ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม     โครงการสวนพระองค 
สวนจิตรลดา ของผูบริโภค พบวา  ผูบริโภคสวนใหญเคยซื้อ ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค 
สวนจิตรลดา ผูบริโภคสวนใหญชอบซ้ือมากที่สุด คือ นมเม็ด รองลงมาคือ นมสดพลาสเจอรไรส 
และผูบริโภคใหความเห็นวารสชาดผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ที่ผูบริโภค
สวนใหญชอบซื้อมากที่สุด คือ รสจืด รองลงมาคือ รสช็อคโกแลต  ในดานของบรรจุผลิตภัณฑนม 
โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ที่ผูบริโภคสวนใหญชอบซ้ือมากที่สุด คือ แบบซองซึ่ง
สอดคลองกับผูบริโภคสวนใหญชอบซ้ือนมเม็ด  รองลงมาอีกคือ แบบขวด ในดานของความถี่ใน
การบริโภคนั้น ผูบริโภคสวนใหญซ้ือผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา นานๆ 
ครั้ง/ แลวแตโอกาส รองลงมาคือ สัปดาหละ 1 ครั้ง   ผูบริโภคสวนใหญซ้ือ ผลิตภัณฑนมฯ 1 – 3 
ขวด/ถุง/ซอง/กลอง ตอ 1 คร้ัง  และสวนใหญจะซื้อจากรานสะดวกซื้อ/มินิมารท รองลงมาอีกคือ 
หางสรรพสินคา  
        5.1.3 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับสภาวะดานการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑนม
โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ผลการวิจัยพบวา ในดานของปจจัยที่ทําใหผูบริโภคซื้อ
ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา เรียงตามลําดับ ไดดังนี้ คือ คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ รสผลิตภัณฑ ราคา ตราผลิตภัณฑ ชนิดผลิตภัณฑ ชนิดบรรจุภัณฑ อายุการเก็บรักษา 
และแหลงจําหนาย สวนผูบริโภคไมเคยซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดาให
เหตุผลวา หาซื้อยาก รองลงมาคือ ซ้ือผลิตภัณฑนมตราอื่นๆ  

ในดานของประเภทผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ผูบริโภคที่คิดจะ
ซ้ือ สวนใหญคือ นมสดพลาสเจอรไรส รองลงมาคือ นมยูเอชที โดยผูบริโภคใหเหตุผลในดานของ
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รสชาดผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ที่ผูบริโภคที่ คิดจะซื้อ สวนใหญคือ รส
จืด รองลงมาคือ รสช็อคโกแลต และผูบริโภคยังใหเหตุผลวา นมของโครงการฯ มีคุณภาพของ
ผลิตภัณฑนม อยูในระดับมากที่สุด และผูบริโภคมีความเชื่อถือในตราสินคา ในระดับมากที่สุด 
นอกจากนั้นผูบริโภคยังใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ กับปจจัยดานราคา  สูงที่สุด  
รองลงมาคือ ดานแหลงจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
 
5.2  สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
       5.2.1  สวนประสมทางการตลาด  ดานผลิตภัณฑและดานราคา ผูบริโภคที่มีเพศ  อายุ  รายไดตอ
เดือน อาชีพ และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน แตกตางกัน ใหความสําคัญในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
นม โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา แตกตางกัน  

       5.2.2  สวนประสมทางการตลาด ดานแหลงจําหนาย  ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือน  และมี
การศึกษา แตกตางกัน ใหความสําคัญในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวน
จิตรลดา ตางกัน  

       5.2.3  สวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการขาย ผูบริโภคที่มีอายุ  รายไดตอเดือน 
อาชีพ การศึกษา และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน แตกตางกัน ใหความสําคัญในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา  ตางกัน  

 
5.3  ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยที่พบวา การที่ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ รายไดตอเดือน อาชีพ การศึกษา และ
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกตางกันนั้นใหความสําคัญกับสภาวะดานการตลาดในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดาแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาโครงการควรผลิต
ผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับเพศ อายุ รายได อาชีพ การศึกษา และขนาดครอบครัวใหแตกตางกัน ทั้งนี้
เพราะกลุมบุคคลแตละกลุมนั้นมีลักษณะที่ไมเหมือนกัน ดังนั้นจึงควรผลิตผลิตภัณฑใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาด โดยพิจารณาในแงของลักษณะผลิตภัณฑนั้นเหมาะสมกับคนกลุมใด ใน
แงใดเปนตน  แตหากพิจารณาในดานของขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดานั้นพบวา  
        5.3.1  ดานผลิตภัณฑ (Product) ผลิตภัณฑนมของโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดานั้น
ผูบริโภคสวนใหญยอมรับในคุณภาพของสินคา แตมีความหลากหลายขนาดของผลิตภัณฑไมมาก
นัก ดั้งนั้นโครงการฯ จึงควรปรับเปลี่ยนขนาดของผลิตภัณฑใหเปนไปตามผลิตภัณฑที่มีอยูใน
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ทองตลาดเชน  ขนาด  ขวด  120 มล.  200  มล.  450 มล.  830  มล. 2,000 มล.  และขนาด  กลอง 
180  มล.  225  มล.  ที่จะทําใหงายตอการเปรียบเทียบราคา  สวนชนิดของบรรจุภัณฑ ของ
ผลิตภัณฑนม ควรใหมีความหลากหลายรูปแบบเชน การจัดแพ็คเกจใหเหมาะสมกับชวงเทศกาล 
การผลิตกลองนมขนาดเล็กเพื่อใหสงเสริมการดื่มนมของเด็ก เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภคสงเสริมใหมีการซื้อในแตละคร้ังในปริมาณที่มากกวา  1 – 3 ขวด/ถุง/
ซอง/กลอง ตอ 1 คร้ัง  อีกทั้งควรหาวิธีที่จะสามารถเพิ่มระยะเวลาในการเก็บรักษาใหนานขึ้นดวย   
        5.3.2  ดานราคา (Price) จากการศึกษาในครั้งนี้ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับราคาของ
ผลิตภัณฑนมรองจากคุณภาพของผลิตภัณฑนม  ราคาจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูบริโภคเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑนมของโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา  การกําหนดราคาขายผลิตภัณฑนมจึงควร
พิจารณาจากปจจัยทางดานตนทุนการผลิตมาใชในการกําหนดราคา  ซ่ึงปจจัยการผลิตไดแกอุปกรณ
เครื่องจักร  สถานที่ตั้งโครงการ  คาจางบุคคลากร  เจาหนาที่ของโครงการ  ตลอดจนตนทุนในดาน
การตลาด  ซ่ึงปจจุบันนมเม็ดของโครงการสวนพระองค  มีราคาถูกกวานมเม็ดยี่หออ่ืนที่มีขายใน
ทองตลาด  จึงเปนที่นิยมของผูบริโภคโดยทั่วไป  และควรมีการสงเสริมใหผลิตภัณฑมีราคาถูกตาม
เทศกาลตางๆ เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดดื่มนมที่มีคุณภาพ  เพิ่มความตองการในการบริโภคและ
เพื่อชวยเหลือผูมีอาชีพเล้ียงโคนมจากสหกรณและฟารมโคนมตาง ๆ   
        5.3.3  ดานการจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) ผลิตภัณฑนมของโครงการสวนพระองค 
สวนจิตรลดา จะมีจัดจําหนายตามชองทางการจัดจําหนายไมมากนัก เชน ตามรานสะดวกซื้อบาง
รานจะไมมี และหางสรรพสินคาบางหางก็ไมมีสินคาของโครงการฯ ซ่ึงแสดงใหเห็นวามีชองทาง
การจัดจําหนายที่คอนขางนอย ซ่ึงผูไมเคยซื้อไดใหเหตุผลวาหาซื้อยาก  ดังนั้น โครงการฯ จึงควร
เพิ่มชองทางการจัดจําหนายนมใหเพิ่มมากขึ้น เพราะในบางหางสรรพสินคาใหญ ๆ มีเพียง
ผลิตภัณฑนมเม็ดของโครงการเทานั้นที่มีวางจําหนาย  ควรเพิ่มการวางจําหนายผลิตภัณฑนมชนิด
อ่ืน ๆ  ของโครงการ  เพื่อขยายตลาดใหผูบริโภคไดเลือกซื้อไดงายขึ้นกวาในปจจุบัน  
        5.3.4  ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ผลิตภัณฑนมของโครงการสวนพระองค สวน
จิตรลดา มีการสงเสริมการตลาดไมมากนัก ดังนั้น โครงการฯ ควรที่จะเพิ่มการสงเสริมการตลาด
ในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน ลดราคา มีของแถม  มีผลิตภัณฑนมตัวอยางใหทดลองชิมหรือ
จัดบูธนิทรรศการตามหางสรรพสินคามากขึ้นเพื่อใหประชาสัมพันธผลิตภัณฑใหผูบริโภคไดทราบ
ตราสินคาและผลิตภัณฑของโครงการเพิ่มมากขึ้นดวย    
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5.4  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  
        5.4.1  เนื่องจาการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไมไดวิเคราะหถึงตนทุนการผลิต  สําหรับการศึกษาวิจัย
ในครั้งตอไป ควรมีการศึกษาถึงตนทุนของผลิตภัณฑนม 
        5.4.2  ในการศึกษาครั้งนี้พบวามีผูบริโภคบางสวนยังไมเคยบริโภคผลิตภัณฑนม จากโครงการ
สวนพระองค  ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาถึงโอกาสการขยายการผลิต  และขยายตลาด  
เพื่อใหผูบริโภคไดซ้ือผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ 
        5.4.3  ศึกษาความแตกตางระหวางผลิตภัณฑนมโครงการสวนพระองค  กับผลิตภัณฑนมยี้หอ
อ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

บรรณานกุรม 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



 

บรรณานุกรม 
 

หนังสือ 
 

กัลยา  วานิชยบัญชา. (2547).  หลักสถิติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
วิเชียร  เกตุสิงห. (2541).  การแปลผลวิเคราะหขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS. ม.ป.ท. 
วันรักษ  มิ่งมณีนาคิน. (2550).  หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ. (2541).  การบริหารการตลาดยุคใหม. กรุงเทพฯ : ธีรฟลมและ 
 ไซเทกซ. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน. (2538).  พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพฯ : วิสิทธิวัฒนา. 
 

เอกสาร 
 
จีรพรรณ กุลดิลก และคณะ. (2546).  พฤติกรรมและความพึงพอใจในการบริโภคไวนพื้นบาน 

และสุราพื้นบานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. งานวิจัยภาคววิชาเศรษฐศาสตร. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ปฐวี  ตอศรี. (2549).  ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเคร่ืองดื่ม “อะมิโน  โอเค”   
ของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร.  รายงานโครงการเฉพาะบุคคล  วารสารศาสตร 
มหาบัณฑิต (การบริหารสื่อสารมวลชน).  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

วรนุช  อภิรักษเดชาชัย. (2548).  ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางสมุนไพรประเภท 
ผลิตภัณฑทําความสะอาด. งานวิจัยเฉพาะเรื่อง  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
(เศรษฐศาสตรธุรกิจ).  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

วารสารประจําป.  (2550). โครงการสวนพระองค  สวนจิตรลดา : กลุมงานอุตสาหกรรมนม.    
______________.  (2550). โครงการสวนพระองค  สวนจิตรลดา : กลุมงานผลิตภัณฑเกษตรและ 
 เกษตรตอเนื่อง. 
สุทธิภัทร  อัศววิชัยโรจน. (2548).  การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อ 

ชาเขียวพรอมดื่มของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. งานวิจัยเฉพาะเรื่อง 
 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ).  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
 

 

DPU



74 
 

วิทยานิพนธ 
 
ชัฎชลิดา  ไมคง. (2550).  ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อน้ําสมท่ีมี 

ตรายี่หอของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญาธุรกิจมหาบัณฑิต. 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

         77 
           

แบบสอบถาม 
เร่ือง  ปจจัยทีม่ีผลตอการเลือกบริโภคผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ของผูอาศัยใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
******************* 

 แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึง่ในงานวิจยัของภาคนิพนธ หลักสูตรปริญญาโท สาขา
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย  ขอมลูที่ไดรับจากทานผูวิจยัจะนาํไปใชอางอิงทางดาน
วิชาการเทานัน้  จึงของความกรุณาทานในการตอบแบบสอบถามใหครบถวน และตรงตามความเปนจริง
มากที่สุด 
 
คํานิยาม    ผลิตภัณฑนม  ไดแก นมสดพาสเจอไรส    นมยูเอชที  นมเม็ด   จากโครงการสวนพระองค   

    สวนจิตรลดา 
 
สวนที่ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ   หญิง   ชาย 
2.  อายุ   6-25 ป  26-45  ป 46-65  ป มากกวา 65  ป  
3.  รายไดตอเดือน ไมมีรายได    นอยกวา  5,000 บาท  

5,000-10,000 บาท   10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท   มากกวา 20,000 บาท 

4.  อาชีพ  นักเรียน/นักศกึษา   ขาราชการ/พนักงานองคการภาครัฐ
   พนักงานรัฐวสิาหกิจ   พนักงานบรษิทัเอกชน 
   ธุรกิจสวนตวั    อ่ืน ๆ 
5.  การศึกษา  ระดับประถม    ระดับมัธยม 
   ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี 
6.  จํานวนสมาชิกที่อยูดวยกนัในปจจุบัน  1-3  คน  4-6  คน  7  คน ขึ้นไป  
 
สวนที่ 2  พฤติกรรมผูบริโภค 
7.  ทานเคย/ไมเคยซ้ือผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา   

      เคยซื้อ  (ตอบ ขอ 8 -14)  ไมเคยซ้ือ  (ตอบ ขอ 15 -18)   
สําหรับผูเคยซ้ือ  
8.  ทานซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ชนิดใดมากที่สุด 
  นมสดพาสเจอรไรส   นมสดยูเอชที  
  นมเปรี้ยว   นมเม็ด 
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9. ทานซื้อผลิตภัณฑนมรสใดมากที่สุด 

รสสตอเบอรี่  รสวนิลา  รสสละ   รสมะนาว 
รสองุน   รสสม  รสช็อคโกแลต  รสโกโก 
รสกาแฟ  รสจืด 

10.  ทานชอบและซื้อผลิตภัณฑนมที่บรรจุภาชนะชนดิใดมากที่สุด 
  ขวด  ถุง    ซอง       กลอง 
11.  ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑนม 
  สัปดาหละ  1  คร้ัง  สัปดาหละ  2  คร้ัง 
  สัปดาหละ 3  คร้ัง  นาน ๆ  ครั้ง /แลวแตโอกาส 
12.  ในการซือ้แตละครั้ง  ทานซื้อผลิตภัณฑนมในปริมาณ 
   1-3  ขวด/ถุง/ซอง/กลอง          4-6   ขวด/ถุง/ซอง/กลอง 
  7-9  ขวด/ถุง/ซอง/กลอง    มากกวา  10 ขวด/ถุง/ซอง/กลอง 
13.  ทานซื้อผลิตภัณฑนมจากสถานที่จําหนายแหงใดมากที่สุด 
  รานคาในสวนจิตรลดา  รานจําหนายผลิตภัณฑโครงการสวนพระองค  
  รานสะดวกซื้อ/มินิมารท  หางสรรพสินคา 
14.  ปจจัยที่ทาํใหทานซื้อผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจติรลดา โดยเรยีงลําดับความสําคัญ     
        1-9  มาก (1) ไปหานอย (9) 

____ ราคา   ____ ตราของผลิตภัณฑ   
____ คุณภาพของผลิตภัณฑ ____ ชนิดผลติภัณฑ .   
____ รสผลิตภัณฑ  ____ ชนิดบรรจุภัณฑ 
____ อายกุารเก็บรักษา  ____ แหลงจาํหนาย 
____ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................................. 

สําหรับผูไมเคยซ้ือ 
15.  ไมเคยซ้ือเพราะ ไมรูจัก  หาซื้อยาก  ซ้ือผลิตภัณฑนมตราอื่น ๆ 
   อ่ืน ๆ......................... 
16.  ปจจยัที่จะทําใหทานซือ้ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา โดยเรียงลําดับ 
      ความสําคัญ  1-9  มาก (1) ไปหานอย (9) 

____ ราคา   ____ ตราของผลิตภัณฑ   
____ คุณภาพของผลิตภัณฑ ____ ชนิดผลติภัณฑ .   
____ รสผลิตภัณฑ  ____ ชนิดบรรจุภัณฑ 
____ อายกุารเก็บรักษา  ____ แหลงจาํหนาย 
____ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).............................................................................   
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17.  ทานจะซือ้ผลิตภัณฑนม โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ชนดิใดมากที่สุด 
  นมสดพาสเจอรไรส   นมสดยูเอชที   
  นมเปรี้ยว   นมเม็ด 
18.  ทานจะซือ้ผลิตภัณฑนมรสใดมากทีสุ่ด 

รสสตอเบอรี่  รสวนิลา  รสสละ   รสมะนาว 
รสองุน   รสสม  รสช็อคโกแลต  รสโกโก 
รสกาแฟ  รสจืด 

  
สวนที่ 3  ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑนม โครงสวนพระองค สวนจิตรลดา 
 

ระดับความสําคัญ ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑนม 
โครงสวนพระองค สวนจิตรลดา มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
ระดับราคาที่เหมาะสม      
 ความเชื่อถือในตราของผลิตภัณฑนม      
คุณภาพของผลิตภัณฑนม      
ชนิดของผลิตภัณฑนม      
รสของผลิตภัณฑนม      
ชนิดของบรรจุภณัฑ      
ระยะเวลาในการเก็บ      
หาซื้อไดงาย      
ลดราคา หรือมีของแถม      
อ่ืน ๆ..................................................      
 
19.  ขอเสนอแนะอืน่ ๆ ที่เกีย่วกับผลิตภัณฑนม โครงสวนพระองค สวนจิตรลดา 
 

...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
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