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บทคดัย่อ 
  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อส ารวจตลาดน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสม
ขา้วโพด 3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด โดยใชก้ลุ่ม
ตวัอยา่งในการศึกษาจ านวน 400 ราย โดยท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชข้อ้มูลสถิติเชิงพรรณนา โดย
อธิบายลกัษณะของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความถ่ี ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ดว้ยแบบจ าลองโลจิท (logit model)  
  จากาการศึกษาด้านพฤติกรรม และทศันคติของผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคตวัอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจและ
ขา้ราชการ อาย ุ21-35 ปี โดยมีระดบัรายได ้10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ ไม่
มีโรคภูมิแพน้ ้านมถัว่เหลือง โดยส่วนใหญ่จะออกก าลงักายประมาณ 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ ส่วนผลิตภณัฑ์
น ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมส่วนใหญ่จะนิยมบริโภคน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมยี่ห้อ ไวตามิลค ์และแลค
ตาซอย จะเลือกบริโภคน ้ านมถัว่เหลืองแบบไม่ผสมธัญพืช โดยเลือกบริโภคบรรจุภณัฑ์แบบกล่อง 
บริโภคน ้านมถัว่เหลืองประมาณ 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ และจะซ้ือน ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมเป็นประจ าท่ี
ร้านตวัแทนจ าหน่าย (7- ELEVEN) โดยผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมท่ีมีความ
คิดเห็น ในระดับท่ีมีความคิดเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ ทัศนคติท่ีว่าน ้ านมถั่วเหลืองเป็นผลิตภณัฑ์ท่ี
รับประทานง่าย และผลิตภณัฑน์ ้านมถัว่เหลืองมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ในส่วนระดบัความคิดเห็นท่ี
เห็นด้วย คือ ทศันคติท่ีว่าน ้ านมถั่วเหลืองสามารถทดแทนผลิตภณัฑ์น ้ านมววัท่ีมีวางจ าหน่ายใน
ทอ้งตลาดได ้น ้ านมถัว่เหลืองมีสรรพคุณสามารถป้องกนัการเกิดโรคกระดูกพรุน โรคทอ้งผูก และ
ผลิตภณัฑน์ ้านมถัว่เหลืองยีห่อ้ตามทอ้งตลาดมีคุณภาพน่าเช่ือถือ เป็นตน้  
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  การศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด ซ่ึง
ผูว้จิยัไดท้  าการผลิตน ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดบรรจุขวด โดยใหผู้บ้ริโภคไดเ้ป็นผูท้  าการทดลองชิม
ผลิตภณัฑ์ตวัอย่างน้ีโดยสอบถามถึงทศันคติดา้นรสชาติ ลกัษณะผลิตภณัฑ์ ราคา และคุณค่า พบว่า 
ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดโดยมีระดบัความชอบของผลิตภณัฑ์
น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด อยูใ่นระดบัความชอบมาก ไดแ้ก่ ทศันคติดา้นรสชาติ โดยแบ่งลกัษณะ
ของส่วนประกอบรสชาติออกเป็นดงัน้ี ความเขม้ขน้ สัดส่วนของขา้วโพด ความเขม้ขน้ของน ้ านมถัว่
เหลือง  

ทศันคติดา้นลกัษณะผลิตภณัฑ์ ซ่ึงมีลกัษณะของผลิตภณัฑ์ดงัน้ี บรรจุภณัฑ์เก็บรักษา
คุณภาพไดดี้ บรรจุภณัฑ์สะดวกต่อการบริโภค มีรายละเอียดส่วนประกอบอาหาร ปริมาณและความ
เหมาะสมของผลิตภณัฑ ์ 

ทศันคติด้านราคา 15 บาทต่อขวด ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี ราคาเหมาะสมกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ 
ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ ราคาไม่แพงมากเม่ือเทียบกบัยีห่อ้ตามทอ้งตลาด  

ทศันคติดา้นคุณค่า ซ่ึงมีลกัษณะของคุณค่าดงัน้ี ผลิตภณัฑ์ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง 
เหมาะส าหรับทุกเพศทุกวยั ป้องกนัและรักษาโรคหวัใจ โรคมะเร็ง โรคกระดูกพรุน ฯลฯ  

เพื่อศึกษาถึงการยอมรับผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด พบวา่ ผูบ้ริโภคยอมรับ
ผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด ดา้นรสชาติความเขม้ขน้ของน ้ านมถัว่เหลองผสมขา้วโพด 
ลกัษณะของผลิตภณัฑ์นั้นก็มีความสวยงาม สะดวกต่อการบริโภค เก็บรักษาคุณภาพไดดี้ ส่วนคุณค่า
นั้นชอบเพราะผลิตภณัฑน้ี์สามารถบริโภคไดทุ้กเพศทุกวยั ใหคุ้ณค่าทางโภชนาการสูง  

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีผลการวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองโลจิท ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค คือ ดา้นรสชาติ และ ดา้นราคา 15 บาท
ต่อขวด ผลจากการศึกษาพบว่า รสชาติความเขม้ขนัของน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดท่ีอร่อยหรือ
ถูกใจ มีผลต่อผูบ้ริโภคท่ีจะตดัสินใจซ้ือน ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดท่ีเพิ่มข้ึน ส่วนดา้นราคา 15 บาท
ต่อขวด ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ เม่ือผูบ้ริโภคเห็นวา่ราคาน ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดราคา 
15 บาทต่อขวด มีราคาไม่แพงมากจนเกินไป แถมยงัสามารถรับคุณค่าของน ้ านมถัว่เหลืองและน ้ านม
ขา้วโพดไดท้ั้ง 2 ชนิด ในขวดผลิตภณัฑเ์ดียวกนั ส่วนราคาไม่แพงมากเม่ือเทียบกบัยีห่อ้ตามทอ้งตลาด 
เม่ือผูบ้ริโภคเห็นวา่ ราคาน ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดในราคา 15 บาทต่อขวดยงัรับไดป้ระโยชน์จาก
น ้ านมขา้วโพด ซ่ึงในราคายี่ห้อตามทอ้งตลาดอยู่ท่ี 13 -16 บาท ไดรั้บน ้ านมถัว่เหลืองผสมธัญพืชท่ี
รสชาติไม่ถูกใจ ส่วนราคาเหมาะสมกบัปริมาณนั้น สามารถบอกได้ว่า ราคาน ้ านมถัว่เหลืองผสม
ขา้วโพดในราคา 15 บาทต่อขวดในปริมาณ 200 มิลลิลิตร ซ่ึงในปริมาณน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด
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นั้นผูบ้ริโภคสามารถยอมรับไดเ้ม่ือเทียบกบัปริมาณของยี่ห้อตามทอ้งตลาดท่ีปริมาณเยอะไม่สามารถ
บริโภคหมดได้ภายในวนัเดียว ซ่ึงผูบ้ริโภคมีโอกาสท่ีจะท าการตดัสินใจซ้ือน ้ านมถั่วเหลืองผสม
ข้าวโพด ผลจาการศึกษาสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อวาง
แผนการผลิต การจดัจ าหน่ายน ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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ABSTRACT 
 The research aim to study 1) The market survey soy milk drink in Mueang District, Chiang 
Mai Province. 2) Study Consumer attitudes on products corn-soy milk 3) Study the factors influencing  
decision to corn-soy milk buying .The study collected needed data from 400 consumer. Data analysis 
included descriptive statistic. Description of the data collected. By percentage, average frequency, 
maximum, minimum, and standard deviation and logistic regression analysis. 
 The behaviour and attitude of the education consumers.  it was found that consumers, mainly 
female level bachelor's degree professional employees and bureaucrat age 21-35 years and the 
average income of 10,000-20,000 baht. Most respondents do not have health problems. There is no 
soy milk allergy by to exercise 1-2 times/week. soy milk products most popular brand soy milk 
consumption vitamilk and lactasoy to soy milk is not mixed with cereal. by consuming soy milk 
packaging box  for about 1-2 times per week   buying drink soy milk regularly at the dealer shop (7- 
ELEVEN)  by consumers attitudes towards drinking soy milk The comments by the attitude Strongly 
disagree with  soy milk is a product that is easy to eat, and soy milk are beneficial to the body. In the 
level of the comments agree with is the attitude that the soy milk can substitute for cow's milk 
products  on the market. Soy milk contains benefit can prevent osteoporosis. disease, constipation 
and soy milk products  brand  quality and  reliability  
 A study of consumer attitudes toward a product corn-soy milk . which the researchers have 
made the production of corn-soy milk packaging bottle. by consumers a product tasting trials inquire 
about  attitude taste. product characteristics  prices and usefulness found that consumer attitudes that 
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affect products corn-soy milk .The level of corn soy milk products. the taste attitudes. By  flavor 
components  the concentration of soy and corn milk. 
 Attitudes towards the product, which is characteristic of this product  packaging  storage  
clean good quality, consumed with food components details quantity and suitability of the product.  
 Price 15 baht per bottle attitude which looks like this: the price is right for the value received, 
reasonable price. Very inexpensive, when compared to the brand  according to the market.  

 The benefit of that attitude nutritional  products  consume  this is for all ages. can be 
Prevention and treatment of heart disease, cancer, osteoporosis. 

 Education  about  accept the products corn-soy milk. it was found that consumer acceptance 
of products corn-soy milk taste the concentration of milk beans and corn. The characteristics of the 
products  are beautiful. Convenient storage for  consumed a keeping quality best  that  can consume 
products have all ages a  high nutrition. prevention and treatment of disease.  part price consumers 
think high price but if there is benefit  will  buying consume. 

 A study of the factors Influencing consumers’ corn-soy milk buying decision in Mueang 
District, Chiang Mai Province. which contains the results of analyses using the logit Suite. Factors 
influencing the decision to purchase a corn-soy milk  that affect consumers. Is the taste and price of 
15 baht per bottle. Results from the study found that the flavor intensity  mixing corn-soy milk is 
delicious. Affect consumer purchasing decisions corn-soy milk added. price of 15 baht per bottle 
reasonable price with value received When consumers see the corn-soy milk price 15 baht per bottle. 
There are too many affordable prices you can get the value of soy milk and the milk in the bottle 
either 2 corn the same product affordable compared to brand name according to the market. When 
consumers see that corn-soy milk  prices also received 15 baht per bottle  taking advantage of the 
price of corn milk brand as the market stood at 13-16 baht to soy milk has been mixed cereals that 
taste is not pleasant. Prices suitable fits the quantity can indicate that corn-soy milk  in price 15 baht 
per bottle of 200 ml in quantities in  corn-soy milk  then the consumer is acceptable when compared 
to the volume of the markets that it was volume brands may not be consumers exhausted within the 
same day that the consumer has the opportunity to make the decision to purchase a corn-soy milk. 
Results from the study can be applied in defining the marketing strategy to planning  production 
distribution corn-soy milk meets the needs of consumers. 
 


