
 

 

บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผลการศึกษา ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑนมกระบือในอําเภอเมืองเชียงใหม            

มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาทัศนคติของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ซึ่งองคประกอบของทัศนคติ

ประกอบดวยองคประกอบดานความรู ความเขาใจ องคประกอบดานความรูสึก และองคประกอบ

ดานพฤติกรรม โดยใชแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ สวนประสมทางการตลาด การทดสอบ

ผลิตภัณฑและการประเมินคาทางประสาทสัมผัส  

 ระเบียบวิธีการศึกษา ไดมีการคนควาขอมูลทุติยภูมิ โดยการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอมูลที่เผยแพรผานระบบอินเตอรเน็ต และตําราตางๆ สวนขอมูลปฐมภูมิ 

รวบรวมจากการออกแบบสอบถามผูบริโภค จํานวน 174 ราย โดยแบบสอบถามประกอบดวย

คําถาม 2 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  คําถามในสวนน้ีใชสําหรับ

รวบรวมขอมูลที่เปนลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง  ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  

อาชีพ และรายได  สวนที่ 2 ขอมูลดานทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑนมกระบือ ซึ่งจะแบง

ออกเปน 3 สวนยอย ไดแก ขอมูลดานความรูและความเขาใจตอผลิตภัณฑนมกระบือ ขอมูลเกี่ยวกับ

ความคิดเห็นที่มีตอผลิตภัณฑนมกระบือ การทดสอบผลิตภัณฑนมกระบือทางประสาทสัมผัส และ

แนวโนมพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑนมกระบือ ซึ่งขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามจะ

นํามาวิเคราะหโดยใชสถิติพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ และคาเฉลี่ย และคาสถิติเชิงอนุมาน 

เพื่อหาความสัมพันธโดยใชสถิติ Chi Square และทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยใช t – test และ          

F – test สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะไดดังน้ี 

 

สรุปผลการศึกษา 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จากผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60.3 อายุ

ระหวาง 20 – 30 ป รอยละ 37.9 การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ  50.6 ประกอบอาชีพธุรกิจ

สวนตัว รอยละ  28.2 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 20,000 บาทขึ้นไป  รอยละ 51.1 ชอบ

รับประทานผลิตภัณฑนมประเภทนมพาสเจอรไรส รอยละ 28.2 ความถี่ในการบริโภค          
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ไมแนนอน รอยละ  42.5 สาเหตุการบริโภคผลิตภัณฑนมเพื่อสุขภาพมากที่สุด รอยละ 55.2           

ซื้อผลิตภัณฑนมที่รานสะดวกซื้อมากที่สุด รอยละ 43.7 และรูจักผลิตภัณฑนมกระบือจากรานคา

โครงการหลวง รอยละ 35.4 

 

สวนท่ี 2 ขอมูลดานทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑนมกระบือ 

1. ขอมูลเกี่ยวกับความรู ความเขาใจตอผลิตภัณฑนมกระบือ 

 จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ            

นมกระบือโดยรวมในระดับปานกลาง  โดยตอบถูกคิดเปนรอยละ 46.13 ของจํานวนคําตอบทั้งหมด     

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรู ความเขาใจระดับมากในเร่ือง ผลิตภัณฑนมกระบือ

ไมสามารถบริโภคไดเฉพาะแบบนมสดเทานั้น (ตอบถูกรอยละ 78.2) ประเทศไทยมีการเลี้ยง

กระบือนมในเชิงพาณิชย  (ตอบถูกรอยละ 74.7) มีการนํานมกระบือมาแปรรูปเปนโยเกิรตและชีส  

(ตอบถูกรอยละ 73.6) และมูลนิธิโครงการหลวงมีการนํานมกระบือมาแปรรูปเพื่อการจําหนาย  

(ตอบถูกรอยละ 63.2)    

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรู ความเขาใจระดับปานกลางในเร่ือง ผลิตภัณฑ      

นมกระบือมีโปรตีน แคลเซียมและวิตามินเอสูงกวานมโค  (ตอบถูกรอยละ 46.6) ผลิตภัณฑ          

นมกระบือมีคอเลสเทอรอลตํ่ากวานมโค (ตอบถูกรอยละ 43.7) และผลิตภัณฑนมกระบือให

พลังงานมากกวาผลิตภัณฑจากนมโค (ตอบถูกคิดเปนรอยละ 40.2)  

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรู ความเขาใจนอยในเร่ือง ผลิตภัณฑนมกระบือนิยม

นําไปเปนสวนประกอบอาหารยุโรป เชน พิชซา  (ตอบเปนรอยละ 37.9) และชาวจีน ชาวยุโรปนิยม

บริโภคชีสและโยเกิรฺตที่แปรรูปจากนมกระบือ 1

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรู ความเขาใจนอยที่สุดในเร่ือง นมกระบือใน   

ประเทศไทยผลิตไดจากกระบือนมพันธุเมซานี ซึ่งนําเขาจากประเทศอินเดีย  (ตอบถูกรอยละ 14.9) 

(ตอบถูกคิดเปนรอยละ 24.1)   

และชาวญ่ีปุน ชาวตะวันออกกลางนิยมบริโภคนมกระบือ 2

 

(โดยตอบถูกคิดเปนรอยละ 13.2) 

2. ขอมูลเกี่ยวกับความรูสึกตอผลิตภัณฑนมกระบือ  

จากผลการศึกษา พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูสึกเห็นดวยตอปจจัย           

สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑนมกระบือดานการสงเสริมทางการตลาดมากที่สุด (คาเฉลี่ย 

4.07) รองลงมาไดแก ดานการจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย 3.88) ดานราคา (คาเฉลี่ย 3.46) และ              

ดานผลิตภัณฑ (คาเฉลี่ย 3.42) ตามลําดับ โดยเรียงลําดับปจจัยที่สําคัญในดานตางๆ ไดดังน้ี 



108 

 

 

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูสึกเห็นดวยอยางยิ่งวา      

บรรจุภัณฑนมกระบือ ควรระบุคุณคาทางโภชนาการและประโยชนที่ไดรับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.38) 

รองลงมาคือ ผลิตภัณฑนมกระบือควรไดรับตรามาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา (คาเฉลี่ย 4.37) และความนาเชื่อถือของตราสินคาหรือบริษัทผูผลิตผลิตภัณฑนมกระบือมีผลตอ

การตัดสินใจซื้อ (คาเฉลี่ย 4.20)  

 

 ปจจัยดานการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูสึกเห็นดวยวา สถานที่

จําหนายผลิตภัณฑนมกระบือมีจํากัด หาซื้อไดยาก ควรเพิ่มชองทางการจัดจําหนายใหมากยิ่งขึ้น  

(คาเฉลี่ย 4.17) รองลงมาคือ ควรมีการโฆษณา ประชาสัมพันธผลิตภัณฑนมกระบือจากรานคาที่

จําหนาย (คาเฉลี่ย 4.13) ควรมีผลิตภัณฑนมกระบือจําหนายในหางสรรพสินคา ไดแก  ท็อปส ริมปง 

(คาเฉลี่ย 4.11) และควรมีผลิตภัณฑนมกระบือจําหนายในหางคาปลีกขนาดใหญตางๆ ไดแก เทสโก

โลตัส บิ๊กซี แมคโคร (คาเฉลี่ย 3.88)  

 

 ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรูสึกเห็นดวยอยางยิ่งวา

ควรมีการเพิ่มการโฆษณา ประชาสัมพันธเกี่ยวกับประโยชนของผลิตภัณฑนมกระบือใหมากยิ่งขึ้น  

(คาเฉลี่ย 4.28) รองลงมาคือ ควรมีการนําผลิตภัณฑนมกระบือออกรานแสดงสินคาในงานเกษตร

แฟร หรือเทศกาลอาหารตางๆ (คาเฉลี่ย 4.25)  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรูสึกเห็นดวยวาควรมี

การโฆษณา ประชาสัมพันธผลิตภัณฑนมกระบือจากบริษัทผูผลิตผานทางเวบไซตของบริษัท 

(คาเฉลี่ย 4.05) ควรมีพนักงานใหคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑนมกระบือตามรานคาที่จัดจําหนาย 

(คาเฉลี่ย 4.03) ควรมีการโฆษณา ประชาสัมพันธผลิตภัณฑนมกระบือจากบริษัทผูผลิตผานทางสื่อ

สิ่งพิมพ (คาเฉลี่ย 4.00) และควรมีการโฆษณา ประชาสัมพันธผลิตภัณฑนมกระบือจากบริษัทผูผลิต

ผานทางโทรทัศน (คาเฉลี่ย 3.94) 

 

ความสัมพันธดานประชากรศาสตรกับ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ           

นมกระบือ  พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตร มีผลตอความรู สึกเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดผลิตภัณฑนมกระบืออยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) ดังน้ี 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ไดแก บ รรจุภัณฑนมกระบือควรระบุคุณคาทางโภชนาการและ

ประโย ชน ที่ไดรับ ผลิตภัณฑนมกระบือควรไดรับตรามาตรฐานจาก สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ความนาเชื่อถือของตราสินคาหรือบริษัทผูผลิตผลิตภัณฑนมกระบือมีผลตอ           
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การตัดสินใจซื้อ  ชีสจากนมกระบือมีความเหนียวนุม ยืดหยุนกวาชีสที่ทําจากนมโค  และผลิตภัณฑ     

นมกระบือมีคุณคาทางโภชนาการสูงกวาผลิตภัณฑจากนมโค  

 

ปจจัยดานราคา ไดแก ราคาของชีสและโยเกิรตจากนมกระบือมีราคาแพงกวาเมื่อเทียบกับ

ชีสและโยเกิรตทั่วไป  

 

ดานการจัดจําหนาย ไดแก สถานที่จําหนายผลิตภัณฑนมกระบือมีจํากัด หาซื้อไดยาก ควร

เพิ่มชองทางการจัดจําหนายใหมากยิ่งขึ้น ควรมีผลิตภัณฑนมกระบือจําหนายในหางคาปลีกขนาด

ใหญตางๆ ไดแก  เทสโกโลตัส  บิ๊กซี  แมคโคร ควรมีผลิตภัณฑนมกระบือจําหนายใน

หางสรรพสินคา  ไดแก ท็อปส  ริมปง ควรมีบริการจัดสงถึงที่ (delivery) สําหรับลูกคาที่ซื้อ

ผลิตภัณฑในปริมาณมาก หรือในบริเวณพื้นที่ใกลเคียง  

 

ดานการสงเสริมทางการตลาด  ไดแก ควรมีการโฆษณา ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ            

นมกระบือจากบริษัทผูผลิตผานทางโทรทัศนและสื่อสิ่งพิมพ 

 

จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคู  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญที่ เปนเพศหญิง 

อายุระหวาง  31 – 60 ป ประกอบอาชีพขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน ธุรกิจ

สวนตัว พอบาน หรือแมบาน ขาราชการบํานาญ รายไดเฉลี่ย ตอเดือน  10,000 บาท ขึ้นไป มี

ความรูสึกเห็นดวยกับปจจัยตางๆ เหลาน้ีมากกวาผูตอบแบบสอบถามกลุมอ่ืนๆ 

 

 3. ขอมูล การทดสอบผลิตภัณฑโยเกิรตและชีสจากนมกระบือทางประสาทสัมผัสและ

แนวโนมพฤตกิรรมการบริโภค 

ผลิตภัณฑโยเกิรตจากนมกระบือ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความชอบ

คุณลักษณะของผลิตภัณฑโยเกิรตจากนมกระบือดานสีมากที่สุด (คะแนนเฉลีย่ 3.97) รองลงมาคือ 

ดานเน้ือสัมผัส (คะแนนเฉลีย่ 3.72) และดานกลิน่ (คะแนนเฉลีย่ 3.57) ผูตอบแบบสอบถามไม

สามารถบอกไดวาชอบดานรสชาติหรือไม (คะแนนเฉลีย่ 3.40) เน่ืองจากรสชาติของโยเกิรตจาก        

นมกระบือมีรสชาติเปร้ียวกวาโยเกิรตจากนมโคทั่วไป และมีความชอบโดยรวมอยูในระดับชอบ 

(คะแนนเฉลีย่ 3.76) 
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ผลิตภัณฑชีสจากนมกระบือ  ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบคุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑชีสจากนมกระบือดานสีมากที่สุด (คะแนนเฉลีย่ 3.78) และไมสามารถบอกไดวาชอบ

หรือไมชอบดานเน้ือสัมผัส (คะแนนเฉลีย่ 3.21) ดานรสชาติ (คะแนนเฉลีย่ 3.20) ดานกลิ่น (คะแนน

เฉลี่ย 3.07) และความชอบโดยรวม (คะแนนเฉลีย่ 3.76) เน่ืองจากชีสมีกลิ่นแรงเกินไป รสชาติเขม

เกินไปและเน้ือสัมผัสรวนเกินไป 

 

ความสัมพันธ ลักษณะทางประชากรศาสตรกับความชอบผลิตภัณฑ โยเกิรตและชีสจาก    

นมกระบือดานประสาทสัมผัส  พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศและอายุ มีผลตอ

ความชอบ ผลิตภัณฑโยเกิรตจากนมกระบือทางประสาทสัมผัส อยางมีนัยสําคัญ  (p < 0.05) โดย

ผูตอบแบบสอบถามที่เปน เพศหญิงมีระดับความชอบโยเกิรตจากนมกระบือดานกลิ่นมากกวาเพศ

ชาย และผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหวาง 41 – 50 ป มีระดับความชอบโยเกิรต จากนมกระบือ

ดานกลิ่นมากที่สุด รองลงมาไดแก อายุระหวาง 31 – 40 ป และอายุ 51 ปขึ้นไป สําหรับผลิตภัณฑ

ชีสจากนมกระบือ พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุ มีผลตอความชอบผลิตภัณฑชีสจาก

นมกระบือทางประสาทสัมผัส อยางมีนัยสําคัญ  (p < 0.05) โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ             

61 ปขึ้นไป มีระดับความชอบ ชีสจาก นมกระบือ ดานรสชาติและเน้ือสัมผัสมากที่สุด รองลงมา 

ไดแก อายุระหวาง 41 – 50 ป  

 

แนวโนมพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑนมกระบือ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีแนวโนม      

การบริโภคผลิตภัณฑนมกระบือในอนาคต รอยละ 55.7 ไมแนใจวาจะบริโภค รอยละ 42.0 และไม

บริโภค รอยละ 2.3 เหตุผลที่ผูบริโภคไมแนใจและไมบริโภคผลิตภัณฑนมกระบือ เน่ืองจากยังไม

ทราบและไมมั่นใจวาผลิตภัณฑนมกระบือดีกวาผลิตภัณฑนมอ่ืนๆ อยางไร ราคาผลิตภัณฑ         

นมกระบือแพงเกินไป และรสชาติยังไมอรอย ผูบริโภคสวนใหญเลือกบริโภคผลิตภัณฑนมกระบือ

เน่ืองจากเพื่อสุขภาพมากที่สุด (รอยละ 24.1) รองลงมา ไดแก มีการแนะนําประโยชนของผลิตภัณฑ

นมกระบือ  (รอยละ 15.8) ประเภทของผลิตภัณฑนมกระบือที่นิยมบริโภคมากที่สุด คือ โยเกิรต 

(รอยละ 38.1) รองลงมา ไดแก  นมพาสเจอรไรส (รอยละ 23.1) ผูบริโภคสวนใหญมีความถี่ในการ

บริโภคผลิตภัณฑนมกระบือไมแนนอน (รอยละ 79.3) สถานที่ที่คาดวาจะซื้อผลิตภัณฑนมกระบือ

มากที่สุด คือ หางสรรพสินคา ไดแก  ท็อปส ริมปง (รอยละ 31) รองลงมา ไดแก รานคา      

โครงการหลวง  (รอยละ 30.5) และสื่อที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนมกระบือมากที่สุด คือ 

โทรทัศน (รอยละ 30.1) รองลงมา คือ นิตยสาร (รอยละ 20.8) 
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ความสัมพันธ ลกัษณะทางประชากรศาสตรกบัแนวโนมพฤตกิรรมการบริโภค  พบวา 

ลักษณะทางประชากรศาสตร มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑนมกระบือ อยางมี

นัยสําคัญ (p < 0.05) ดังน้ี 

 

การยอมรับผลิตภัณฑนมกระบือ  ลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอการยอมรับ

ผลิตภัณฑนมกระบือตางกันระหวางเพศและกลุมอายุ โดยผูตอบแบบสอบถามเพศชายมีการยอมรับ

ผลิตภัณฑนมกระบือ คิดเปนรอยละ 91.3 ไมยอมรับ คิดเปนรอยละ 8.7 และผูตอบแบบสอบถาม

เพศหญิงมีการยอมรับผลิตภัณฑนมกระบือ คิดเปนรอยละ 98.1 ไมยอมรับ คิดเปนรอยละ 1.9 ผูตอบ

แบบสอบถามที่มีอายุระหวาง 20 – 30 ป และอายุ 61 ปขึ้นไป มีการยอมรับผลิตภัณฑนมกระบือ   

คิดเปนรอยละ 100.0 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหวาง 31 – 40 ป มีการยอมรับผลิตภัณฑ        

นมกระบือ คิดเปนรอยละ 96.4 และไมยอมรับ คิดเปนรอยละ 3.6  ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ

ระหวาง 41 – 50 ป มีการยอมรับผลิตภัณฑนมกระบือ คิดเปนรอยละ 86.7 และไมยอมรับ คิดเปน

รอยละ 13.3 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหวาง 51 – 60 ป มีการยอมรับผลิตภัณฑนมกระบือ      

คิดเปนรอยละ 85.2 และไมยอมรับ คิดเปนรอยละ 14.8 

 

แนวโนมการบริโภคผลิตภัณฑนมกระบือในอนาคต  ลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอ

แนวโนมการบริโภคผลิตภัณฑนมกระบือในอนาคตตางกันระหวางกลุมอายุและรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน โดยกลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญที่มีอายุระหวาง 31 ปขึ้นไป รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

10,001 บาทขึ้นมีแนวโนมการบริโภคผลิตภัณฑนมกระบือในอนาคต ไป ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญที่มีอายุระหวาง 20 – 30 ป รายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001 – 10,000 บาท มีความไมแนใจวาจะ

บริโภคผลิตภัณฑนมกระบือในอนาคต  

 

ความถี่ในการบริโภคผลิตภัณฑนมกระบือ  ลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอความถี่ใน

การซื้อผลิตภัณฑนมกระบือตางกันระหวางกลุมอายุ โดยผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมอายุสวนใหญ

มีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑนมกระบือไมแนนอน รองลงมาคือ ผูบริโภคที่มีอายุระหวาง             

20 – 40 ป มีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑนมกระบือนอยกวา 3 คร้ังตอสัปดาห ผูบริโภคที่มีอายุ

ระหวาง 51 – 60 ป มีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑนมกระบือ 4 – 5 คร้ังตอสัปดาห และผูบริโภคที่มี

อาย ุ61 ปขึ้นไป มีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑนมกระบือ 4 – 5 คร้ังตอสัปดาห 
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สถานท่ีซื้อผลิตภัณฑนมกระบือ ลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอสถานที่ซื้อผลิตภัณฑ

นมกระบือตางกันระหวางเพศ กลุมอายุ อาชีพ และรายได โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญที่เปน

เพศชาย อายุระหวาง 41 – 50 ป ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  ขาราชการบํานาญ  บุคคล

เกษียณอายุ  และ อาชีพอ่ืนๆ  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท เลือกซื้อผลิตภัณฑ           

นมกระบือจากรานสะดวกซื้อ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญที่เปนเพศหญิง อายุระหวาง 51 – 60 ป 

ประกอบอาชีพขาราชกา ร ธุรกิจสวนตัว  และ พอบานหรือแมบาน  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน            

15,001 – 20,000 บาท เลือกซื้อผลิตภัณฑนมกระบือจากหางสรรพสินคา ไดแก ท็อปส ริมปง ผูตอบ

แบบสอบถาม สวนใหญที่ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ  บุคคลเกษียณอายุ  และพอบานหรือ

แมบาน เลือกซื้อผลิตภัณฑนมกระบือจากหางคาปลีกขนาดใหญ ไดแก เทสโกโลตัส บิ๊กซี แมคโคร 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญที่มีอายุระหวาง 31 – 40 ป และอายุ 61 ปขึ้นไป ประกอบอาชีพ

นักเรียนหรือนักศึกษา บุคคลเกษียณอายุ พอบานหรือแมบาน และอาชีพอ่ืนๆ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

5,001 – 10,000 บาท และรายไดมากกวา 20,000 บาท เลือกซื้อผลิตภัณฑนมกระบือจากรานคา

โครงการหลวง 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษา เร่ือง ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑนมกระบือในอําเภอเมืองเชียงใหม      

ผูศึกษาไดนําแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของมาประกอบการอภิปรายผล ซึ่งสามารถอภิปรายผลตาม

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวไดดังน้ี 

 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ

นมกระบือดานการสงเสริมทางการตลาดมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานการจัดจําหนาย ดานราคา 

และดานผลิตภัณฑ ตามลําดับ  ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของ บุษบา ไชยอุปละ ( 2549) เร่ืองปจจัย

สวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนมของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัด

ลําพูน ที่กลาววา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนมมากที่สุด

คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย และปจจัยดานการ

สงเสริมทางการตลาด ตามลําดับ  เน่ืองจากผูบริโภคสวนใหญทราบขอมูลดานสถานที่จัดจําหนาย

ผลิตภัณฑนม ซึ่งมีหลากหลายชองทางและหาซื้อไดงาย ประกอบกับขอมูลผลิตภัณฑนมจากการ

โฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ทําใหผูบริโภคคาดหวังและเปรียบเทียบปจจัยดานผลิตภัณฑ

และราคาของผลิตภัณฑนมตางๆ มากกวาปจจัยดานการจัดจําหนายและการสงเสริมทางการตลาด 

 

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูสึกเห็นดวยวา บรรจุภัณฑนมกระบือ ควรระบุคุณคา

ทางโภชนาการและประโยชน ที่ไดรับมากที่สุด รองลงมาคือ  ผลิตภัณฑนมกระบือควรไดรับตรา

มาตรฐานจาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และความนาเชื่อถือของตราสินคาหรือ

บริษัทผูผลิตผลิตภัณฑนมกระบือมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนมกระบือ  ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของ บุษบา ไชยอุปละ ( 2549) เร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑนมของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ที่กลาววาปจจัยดานผลิตภัณฑที่ทําให

ผูบริโภคใชพิจารณาเลือกซื้อ ผลิตภัณฑนมมากที่สุด คือ เคร่ืองหมายรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ความสะอาด และคุณคาสารอาหาร  

 

 ปจจัยดานราคา  
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 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูสึกเห็นดวยวา ราคาของโยเกิรตและชีสจาก            

นมกระบือมีราคาแพงกวาเมื่อเทียบกับโยเกิรตและชีสทั่วไป  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ         

สายชล เลิศรัตนชัย และคณะ ( 2548) เร่ืองทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑนมแพะในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่กลาววา ผูบริโภคจะซื้อนมแพะมากขึ้นเมื่อราคาถูกลง หมายความวาในขณะนั้น

ราคานมแพะยังสูงอยูในความรูสึกของผูบริโภคและสูงกวานมทั่วไป   

 

 ปจจัยดานการจัดจําหนาย  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูสึกเห็นดวยวา สถานที่จําหนายผลิตภัณฑนมกระบือ

มีจํากัด หาซื้อไดยาก ควรเพิ่มชองทางการจัดจําหนายใหมากยิ่งขึ้น  หมายความวาผูตอบ

แบบสอบถามตองการใหชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑนมกระบือสะดวก หาซื้อไดงาย 

รองลงมาคือ ควรมีผลิตภัณฑนมกระบือจําหนายในหางสรรพสินคา  และหางคาปลีกขนาดใหญ ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาของ บุษบา ไชยอุปละ ( 2549) เร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอ  

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนมของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ที่กลาววา ผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายในเร่ืองผลิตภัณฑนมหาซื้อไดงาย สะดวก 

มีจําหนายทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาของ สายชล เลิศรัตนชัย และคณะ ( 2548) เร่ือง

ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑนมแพะในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาแตกตางกัน โดยผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญกับการจัดสงถึงบานมากกวา  อาจเปนเพราะวิถีการดําเนินชีวิตของ

ผูบริโภคผลิตภัณฑในเขต กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความรีบเรง ไมมีเวลาในการหาซื้อผลิตภัณฑนม

แพะ ตองการความสะดวกในการซื้อ จึงเลือกปจจัยการจัดจําหนายโดยการจัดสงถึงบานมากกวา 

 

ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูสึกเห็นดวยวา ควรมีการเพิ่มการโฆษณา 

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับประโยชนของผลิตภัณฑนมกระบือใหมากยิ่งขึ้น  รองลงมาคือ  ควรมีการนํา

ผลิตภัณฑนมกระบือออกรานแสดงสินคาในงานเกษตรแฟร หรือเทศกาลอาหารตางๆ  และควรมี       

การโฆษณา ประชาสัมพันธผลิตภัณฑนมกระบือจากรานคาที่จําหนาย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา

ของ สายชล เลิศรัตนชัย และคณะ (2548) เร่ืองทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑนมแพะในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่กลาววา การประชาสัมพันธคุณประโยชนของนมแพะ มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ นอกจากน้ียังสอดคลองกับการศึกษาขอ บุษบา ไชยอุปละ (2549) เร่ืองปจจัยสวนประสม

การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนมของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ที่กลาว
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วา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดเร่ืองการโฆษณาทาง

โทรทัศน วิทยุ และสิ่งพิมพอ่ืนๆ 

 

5.3 ขอคนพบ 

 จากการศึกษาทัศนคติ ของผูบริโภคตอผลิตภัณฑนมกระบือในอําเภอเมืองเชียงใหม 

สามารถสรุปขอคนพบไดดังน้ี 

ผูบริโภคสวนใหญใหเหตุผลในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑนมกระบือ คือ เพื่อสุขภาพ 

 ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญคํานึงถึงความนาเชื่อถือและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ 

โดยรูสึกวา ผลิตภัณฑนมกระบือควรไดรับตรามาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 ผูบริโภคสวนใหญใหการยอมรับผลิตภัณฑนมกระบือ แตไมแนใจวาจะบริโภคผลิตภัณฑ

นมกระบือในอนาคตหรือไม เน่ืองจากยังไมมั่นใจในเร่ืองคุณประโยชนของผลิตภัณฑวามี โปรตีน 

แคลเซียม และวิตามินเอสูง ใหพลังงานมากกวา  แตมีคอเลสเทอรอลตํ่ากวาผลิตภัณฑนมโค ซึ่งจาก

การศึกษา พบวามีผูตอบแบบสอบถามเพียงรอยละ 40 – 50 ที่รูและเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองน้ี ประกอบ

กับคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสบางอยางของผลิตภัณฑนมกระบือยังไมเปนที่พึงพอใจเทาที่ควร 

โดยผลจากการทดสอบคุณลักษณะผลิตภัณฑโยเกิรตและชีสจากนมกระบือทางประสาทสัมผัส 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชอบโยเกิรตจากนมกระบือดานสี กลิ่น และเน้ือสัมผัส แตบอก

ไมไดวาชอบดานรสชาติหรือไม เน่ืองจากโยเกิรตจากนมกระบือมีรสชาติเปร้ียวกวาโยเกิรตจาก   

นมโคทั่วไป สวนชีสจากนมกระบือ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชอบคุณลักษณะดานสี แต

บอกไมไดวาชอบดานกลิ่น รสชาติและเน้ือสัมผัสหรือไม เน่ืองจากชีสมีกลิ่นแรงเกินไป รสชาติเขม

เกินไปและเน้ือสัมผัสรวนเกินไป 

  ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญรูสึกวา ราคาของชีส และโยเกิรต จากนมกระบือมีราคาแพง

กวาเมื่อเทียบกับชีสและโยเกิริตทั่วไป อีกทั้งสถานที่จําหนายผลิตภัณฑนมกระบือมีจํากัด หาซื้อได

ยาก  

 

5.4 ขอเสนอแนะ 

 จากขอคนพบ จะนํามาซึ่งขอเสนอแนะที่อาจใชเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑนม

กระบือ เพื่อใหเปนที่ยอมรับและมีการตัดสินใจซื้อเพิ่มมากขึ้น อันจะเปนประโยชนตอการวางแผน

ทางการตลาดผลิตภัณฑนมกระบือตอไป  

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูบริโภคสวนใหญตองการความเชื่อมั่นในความปลอดภัยดานอาหาร 

คุณประโยชนที่ไดรับ และคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสที่พึงพอใจจากผลิตภัณฑนมกระบือ 
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ดังน้ัน ในดานของการผลิตผูผลิตผลิตภัณฑนมกระบือควรมีหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 

(Good Manufacturing Practice: GMP)  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด เพื่อ

เปนหลักประกันใหแกผูบริโภควาผลิตภัณฑนมกระบือมีความปลอดภัยไดมาตรฐาน โดยการแสดง

เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตราสินคา และขอความ

ตางๆ บนฉลากบรรจุภัณฑที่สามารถสื่อสารใหผูบริโภครับรูถึงคุณคาทางโภชนาการที่ไดรับและ

คุณประโยชนของผลิตภัณฑนมกระบือวามีขอดีหรือจุดแข็งที่แตกตางหรือดีกวาผลิตภัณฑนมอ่ืนๆ 

เชน คอเลสเทอรอลตํ่า โปรตีนสูง แคลเซียมสูง วิตามินเอสูง เปนตน มีขอควรปฏิบัติ เชน วิธีการ

เก็บรักษาที่ถูกตอง เพื่อรักษาคุณภาพคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ไมเสียงาย เพราะหากผูบริโภค

เก็บรักษาผลิตภัณฑไมถูกวิธี อาจทําใหคุณลักษณะบางอยางของผลิตภัณฑนมกระบือผิดแปลกไป

จากเดิม หรือเสียเร็วขึ้น ทําใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ไมดีตอผลิตภัณฑได แสดงวันที่ผลิตและวัน

หมดอายุใหชัดเจน มองเห็นไดงาย นอกจากน้ีผูผลิตควรมีการพัฒนา ปรับปรุงคุณลักษณะทาง

ประสาทสัมผัสตางๆ ใหตรงตามที่ผูบริโภคตองการ เชน จากการทดสอบตัวอยางผลิตภัณฑโยเกิรต

และชีสจากนมกระบือในคร้ังน้ี พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญบอกไมไดวาชอบโยเกิรตดาน

รสชาติหรือไม เน่ืองจากโยเกิรตจากนมกระบือมีรสชาติเปร้ียวกวาโยเกิรตจากนมโคทั่วไป ดังน้ัน

ผูผลิตจึงควรลดความเปร้ียวของโยเกิรตและเพิ่มความหวานใหมีรสชาติที่กลมกลอมมากขึ้น สวน

ผลิตภัณฑชีสจากนมกระบือ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญบอกไมไดวาชอบดานกลิ่น 

รสชาติและเน้ือสัมผัสหรือไม เน่ืองจากชีสมีกลิ่นแรงเกินไป รสชาติเขมเกินไปและเน้ือสัมผัสรวน

เกินไป ดังน้ันผูผลิตจึงควรลดความฉุนและเพิ่มความเหนียวนุมของชีสใหมากขึ้น  ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะ

ทําใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจ พึงพอใจ และยอมรับผลิตภัณฑนมกระบือมากขึ้น 

 

ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญรูสึกวา ราคาของชีส และโยเกิรต จากนม

กระบือมีราคาแพงกวาเมื่อเทียบกับชีสและโยเกิริตทั่วไป ดังน้ันผูผลิตจึงควรรักษามาตรฐานคุณภาพ

ของผลิตภัณฑและสื่อสารใหผูบริโภครับรูถึงคุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑนมกระบือที่

มากกวาผลิตภัณฑชีสและโยเกิรตทั่วไป และต้ังราคาตามคุณภาพของสินคาในระดับที่ผูผลิต

สามารถขายไดและผูบริโภคเต็มใจที่จะจาย เพื่อแลกกับคุณคาของผลิตภัณฑที่ไดรับ นอกจากน้ีอาจ

มีการสงเสริมการขายโดยการลดราคาในชวงแนะนําสินคา หรือการกําหนดปริมาณการซื้อคร้ังแรก 

และสามารถซื้อชิ้นตอไปในราคาที่ถูกลง ในชวงที่มีการจัดแสดงสินคาตามงานเกษตรแฟรตางๆ 

เปนตน ซึ่งจะชวยใหผูบริโภครูสึกวาราคาของผลิตภัณฑไมแพงเกินไป 
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ปจจัยดานการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูสึกวา สถานที่จัดจําหนาย

ผลิตภัณฑนมกระบือมีจํากัด หาซื้อไดยาก ดังน้ันผูจัดจําหนาย ควรเพิ่มชองทางการจัดจําหนายให

มากยิ่งขึ้น ในกรณีจําหนายผาน หางสรรพสินคา ไดแก ท็อปส  ริมปง ควรเพิ่มการสงเสริมการขาย

โดยมีโปสเตอรภาพผลิตภัณฑ  เพื่อแสดงใหผูบริโภครับรูวามีผลิตภัณฑนมกระบือจําหนาย สวน

กรณีจําหนายผาน หางคาปลีกขนาดใหญตางๆ ไดแก เทสโกโลตัส  บิ๊กซี แมคโคร ควรเลือกสาขา

ใหญที่มีกลุมลูกคาเปาหมายจํานวนมากกอน และเพิ่มการสงเสริมการขายโดยการจัดบูธ มีพนักงาน

ขายคอยแนะนําสินคา  มีการทดลองชิม และตองมีการอบรมใหความรูแกพนักงานขายเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑนมกระบือ  เพื่อจะไดแนะนําสินคาไดอยางถูกตอง พรอมกันน้ีอาจมีการสงเสริมการขาย 

โดยการกําหนดตัวเลขอัตราสวนการขาย เชน จํานวนลูกคาที่คาดหวังเทียบกับจํานวนที่กลายเปน

ลูกคาที่ซื้อสินคาในที่สุด แลวใหผลตอบแทนการขาย เพื่อเปนรางวัลแกพนักงานที่ทํายอดไดตามที่

กําหนด กรณีการจัดแสดงสินคาตามสถานที่ตางๆ ก็เชนเดียวกัน ควรมีการทดลองชิม การแนะนํา

สินคาโดยพนักงานขาย และอาจมีโบรชัวรเพื่อชวยในการนําเสนอขายของพนักงานขาย ตลอดจน

เปนหลักฐานอางอิงและสามารถมอบไวใหลูกคาเพื่อศึกษาเพิ่มเติม ทําใหผูบริโภครับรูขอมูล

เกี่ยวกับผลิตภัณฑนมกระบือไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 

สวนผูผลิต อาจมีการจัด ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมทาเหนือ  ซึ่งทําการวิจัยและเลี้ยง

กระบือนมพันธุเมซานี โดยการเปดเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร และมีการนําผลิตภัณฑมา

จําหนายที่ฟารมเลี้ยง ในกรณีฟารมมีขนาดเล็ก อาจมีการรวมกลุมหมูบานหรือรูปแบบสหกรณ เปน

การเพิ่มรายไดใหกับชุมชน และสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร 

  

 ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดอื่นๆ  ผูผลิตอาจมีการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อ

โทรทัศน รายการเกี่ยวกับวิชาการเกษตร บอกเลาเร่ืองราวต้ังแตนํ้านมกระบือดิบที่ไดจากกระบือ

พันธุเมซานี ซึ่งนําเขาจากประเทศอินเดีย ไมใชกระบือปลักที่คนสวนใหญรูจัก มีกระบวนการผลิตที่

ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย คุณคาทางโภชนาการที่สูงกวานมจากสัตวอ่ืนๆ และตัวอยางอาหารที่มี

ผลิตภัณฑนมกระบือเปนสวนประกอบ หรือการโฆษณาผานสื่อสิ่งพิมพประเภทนิตยสารที่เกี่ยวกับ

อาหารและสุขภาพ โดยสื่อใหผูบริโภครับรูถึงประโยชน คุณคาของผลิตภัณฑนมกระบือที่มีโปรตีน

สูง คอเลสเทอรอลตํ่า แคลเซียมสูง เหมาะกับผูที่มีคอเลสเทอรอลในเลือดสูง ผูที่ตองการควบคุม

น้ําหนัก หรือตองการแคลเซียมจากนม  เปรียบเทียบคุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑนมกระบือ

กับผลิตภัณฑนมจากสัตวอ่ืนๆ แนะนํารายการอาหารที่หลากหลายและมีภาพประกอบ เพื่อให

ผูบริโภคไดรับรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑนมกระบือ และอาจสงผลตอทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑนมกระบือ

ในดานบวกมากขึ้น 
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5.5 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

 - ศึกษาคุณลักษณะผลิตภัณฑนมกระบือตางๆ  ที่ผูบริโภคตองการ โดยใช  Ratio profile 

Test ทดสอบเคาโครงของผลิตภัณฑนมกระบือดวยคาสัดสวนของคาคะแนนคุณลักษณะตางๆ ของ

ตัวอยาง (Sample Score) ตอคาคะแนนในอุดมคติ (Ideal Score) ศึกษาวาผลิตภัณฑมีคุณลักษณะที่

เหมือนหรือคลายกับที่ผูบริโภคตองการมากนอยเพียงใด เพื่อใชในการปรับปรุงสูตรหรือพัฒนา

กระบวนการผลิตใหไดผลิตภัณฑนมกระบือที่มีคุณลักษณะตรงตามที่ผูบริโภคตองการ 

- ศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนทําฟารมกระบือนมในจังหวัดเชียงใหม  โดยการ

ประยุกตใชแนวคิดกระบวนการตัดสินใจเชิงลําดับขั้น ( Analysis Hierarchy Process: AHP) เพือ่ใช

ในการเลือกพื้นที่ทําฟารมกระบือนม ศึกษาขั้นตอนการเลี้ยงและการผลิตนํ้านมกระบือ กําหนด

โครงสรางทางดานตนทุน จัดทํากระแสเงินสดสุทธิ วิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินและความ

ออนไหวของการเลี้ยงและผลิตนํ้านมกระบือของการเลี้ยงและการผลิตนํ้านมกระบือ โดยใชเกณฑ

การวัดความคุมคาของโครงการ ประกอบดวย ระยะเวลาคืน  (Payback Period: PP) มูลคาปจจุบัน

สุทธิ (Net Present Value: NPV) ดัชนีกําไร (Benefit Cost Ratio: BCR) และอัตราผลตอบแทน

ภายในโครงการ ( Internal Rate of Return: IRR) เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหความคุมคาการลงทุน

ทําฟารมนมกระบือตอไป 

 


