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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าแบบอิสระนี้สาเร็ จลงได้ดว้ ยความกรุ ณาจากศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าแบบอิสระ ผูซ้ ่ ึ งเอาใจใส่ ให้ความรู ้ คาแนะนา คาปรึ กษา และการช่วยเหลือ
จาก ดร.พรศรี เหล่ารุ จิสวัสดิ์ กรรมการที่ปรึ กษาการค้นคว้าแบบอิสระ ตลอดจนตรวจสอบการแก้ไข
การค้นคว้าแบบอิสระจนเสร็ จสมบูรณ์ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อารี ย ์ เชื้ อเมืองพาน ที่ให้ความกรุ ณาเป็ นประธาน
กรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิ สระในครั้ ง นี้ ได้ให้คาแนะนาและแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ที่ เป็ น
ประโยชน์ทาให้การค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้สมบูรณ์
ขอบกราบขอบพระคุณ อาจารย์ อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์ที่ให้คาแนะนา ความรู ้ ในเรื่ องข้อมูลเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ ม ในการ
ทาการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้
ขอบกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้คอยช่วยเหลื อแนะนาวิชาความรู ้ ให้กบั ผูเ้ ขียนที่
จะได้นาไปปฏิบตั ิในการทางานต่อไป และจึงขอขอบพระคุ ณเจ้าหน้าที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร
ทุกท่านที่ได้ช่วยเหลืองการทางาน การดาเนิ นเรื่ อง และความสะดวกตลอดการศึกษาเล่าเรี ยนและการ
ทาค้นคว้าแบบอิสระในครั้งนี้
ขอขอบคุ ณเพื่ อนและพี่ นัก ศึ ก ษาปริ ญญาโททุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ใ ห้ค วามช่ วยเหลื อข้อมู ล และเป็ น
แรงผลักดันการสนับสุ นนในการทาค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้
สุ ดท้ายนี้ หากการค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ นใจ หรื อผูเ้ กี่ยวข้องที่ จะใช้
เพื่อพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และวางแผนการตลาดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อไป ผูเ้ ขียน
หวังว่าการค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้ คงมีประโยชน์บา้ งไม่มากก็น้อย หากในการค้นคว้าแบบอิ ส ระ
ฉบับนี้ มีสิ่งขาดตกบกพร่ องหรื อข้อผิดพลาดประการใด ผูเ้ ขียนจึงขออภัยเป็ นอย่างสู งในข้อบกพร่ อง
และความผิดพลาดนั้น
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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่อสารวจตลาดน้ านมถัว่ เหลืองพร้ อมดื่ มใน
อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ 2) เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสม
ข้าวโพด 3) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาจานวน 400 ราย โดยทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ขอ้ มูลสถิ ติเชิ งพรรณนา โดย
อธิ บายลักษณะของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ โดยใช้ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าความถี่ ค่าสู งสุ ด ค่าต่ าสุ ด
และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ดว้ ยแบบจาลองโลจิท (logit model)
จากาการศึ กษาด้านพฤติ กรรม และทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภค พบว่า ผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จบระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พ พนัก งานรั ฐวิส าหกิ จ และ
ข้าราชการ อายุ 21-35 ปี โดยมีระดับรายได้ 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ ไม่
มีโรคภูมิแพ้น้ านมถัว่ เหลือง โดยส่ วนใหญ่จะออกกาลังกายประมาณ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ ส่ วนผลิตภัณฑ์
น้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มส่ วนใหญ่จะนิ ยมบริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองพร้ อมดื่มยี่ห้อ ไวตามิลค์ และแลค
ตาซอย จะเลื อกบริ โภคน้ านมถัว่ เหลื องแบบไม่ผสมธัญพืช โดยเลื อกบริ โภคบรรจุภณ
ั ฑ์แบบกล่ อง
บริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ และจะซื้ อน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มเป็ นประจาที่
ร้ านตัวแทนจาหน่ าย (7- ELEVEN) โดยผูบ้ ริ โภคมี ทศั นคติ ต่อน้ า นมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ มที่ มี ค วาม
คิ ด เห็ น ในระดับ ที่ มี ค วามคิ ด เห็ น ด้วยอย่า งยิ่ ง คื อ ทัศ นคติ ที่ ว่า น้ า นมถั่ว เหลื อ งเป็ นผลิ ต ภัณฑ์ที่
รับประทานง่าย และผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองมีคุณประโยชน์ต่อร่ างกาย ในส่ วนระดับความคิดเห็นที่
เห็ นด้วย คื อ ทัศ นคติ ที่ ว่า น้ า นมถั่วเหลื องสามารถทดแทนผลิ ตภัณฑ์น้ า นมวัวที่ มี วางจาหน่ า ยใน
ท้องตลาดได้ น้ านมถัว่ เหลื องมีสรรพคุ ณสามารถป้ องกันการเกิ ดโรคกระดูกพรุ น โรคท้องผูก และ
ผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองยีห่ อ้ ตามท้องตลาดมีคุณภาพน่าเชื่อถือ เป็ นต้น

ง

การศึ กษาทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพด ซึ่ ง
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการผลิตน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดบรรจุขวด โดยให้ผบู ้ ริ โภคได้เป็ นผูท้ าการทดลองชิ ม
ผลิ ตภัณฑ์ตวั อย่างนี้ โดยสอบถามถึ งทัศนคติดา้ นรสชาติ ลักษณะผลิ ตภัณฑ์ ราคา และคุ ณค่า พบว่า
ทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคที่ มีผลต่อน้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพดโดยมี ระดับความชอบของผลิ ตภัณฑ์
น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด อยูใ่ นระดับความชอบมาก ได้แก่ ทัศนคติดา้ นรสชาติ โดยแบ่งลักษณะ
ของส่ วนประกอบรสชาติออกเป็ นดังนี้ ความเข้มข้น สัดส่ วนของข้าวโพด ความเข้มข้นของน้ านมถัว่
เหลือง
ทัศนคติดา้ นลักษณะผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งมีลกั ษณะของผลิ ตภัณฑ์ดงั นี้ บรรจุภณ
ั ฑ์เก็บ รั กษา
คุณภาพได้ดี บรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการบริ โภค มีรายละเอียดส่ วนประกอบอาหาร ปริ มาณและความ
เหมาะสมของผลิตภัณฑ์
ทัศนคติ ด้านราคา 15 บาทต่อขวด ซึ่ งมี ลกั ษณะดังนี้ ราคาเหมาะสมกับคุ ณค่าที่ได้รับ
ราคาเหมาะสมกับปริ มาณ ราคาไม่แพงมากเมื่อเทียบกับยีห่ อ้ ตามท้องตลาด
ทัศนคติดา้ นคุ ณค่า ซึ่ งมีลกั ษณะของคุ ณค่าดังนี้ ผลิ ตภัณฑ์ให้คุณค่าทางโภชนาการสู ง
เหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัย ป้ องกันและรักษาโรคหัวใจ โรคมะเร็ ง โรคกระดูกพรุ น ฯลฯ
เพื่อศึกษาถึงการยอมรับผลิตภัณ ฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด พบว่า ผูบ้ ริ โภคยอมรับ
ผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพด ด้านรสชาติความเข้มข้นของน้ านมถัว่ เหลองผสมข้า วโพด
ลักษณะของผลิตภัณฑ์น้ นั ก็มีความสวยงาม สะดวกต่อการบริ โภค เก็บรักษาคุณภาพได้ดี ส่ วนคุณค่า
นั้นชอบเพราะผลิตภัณฑ์น้ ีสามารถบริ โภคได้ทุกเพศทุกวัย ให้คุณค่าทางโภชนาการสู ง
การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพดในอาเภอ
เมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งมีผลการวิเคราะห์ โดยใช้แบบจาลองโลจิ ท ส่ วนปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อน้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพดที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภค คือ ด้านรสชาติ และ ด้านราคา 15 บาท
ต่อขวด ผลจากการศึ กษาพบว่า รสชาติ ความเข้มขันของน้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพดที่อร่ อยหรื อ
ถูกใจ มีผลต่อผูบ้ ริ โภคที่จะตัดสิ นใจซื้ อน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดที่เพิ่มขึ้น ส่ วนด้านราคา 15 บาท
ต่อขวด ราคาที่เหมาะสมกับคุณค่าที่ได้รับ เมื่อผูบ้ ริ โภคเห็นว่าราคาน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดราคา
15 บาทต่อขวด มีราคาไม่แพงมากจนเกินไป แถมยังสามารถรับคุณค่าของน้ านมถัว่ เหลืองและน้ านม
ข้าวโพดได้ท้ งั 2 ชนิด ในขวดผลิตภัณฑ์เดียวกัน ส่ วนราคาไม่แพงมากเมื่อเทียบกับยีห่ อ้ ตามท้องตลาด
เมื่อผูบ้ ริ โภคเห็นว่า ราคาน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดในราคา 15 บาทต่อขวดยังรับได้ประโยชน์จาก
น้ านมข้าวโพด ซึ่ งในราคายี่ห้อตามท้องตลาดอยู่ที่ 13 -16 บาท ได้รับน้ านมถัว่ เหลื องผสมธัญพืชที่
รสชาติ ไม่ถูกใจ ส่ วนราคาเหมาะสมกับปริ มาณนั้น สามารถบอกได้ว่า ราคาน้ านมถัว่ เหลื องผสม
ข้าวโพดในราคา 15 บาทต่อขวดในปริ มาณ 200 มิลลิลิตร ซึ่ งในปริ มาณน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด
จ

นั้นผูบ้ ริ โภคสามารถยอมรับได้เมื่อเทียบกับปริ มาณของยี่ห้อตามท้องตลาดที่ปริ มาณเยอะไม่สามารถ
บริ โภคหมดได้ภายในวันเดี ยว ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมี โอกาสที่ จะทาการตัดสิ นใจซื้ อน้ า นมถัว่ เหลื องผสม
ข้า วโพด ผลจาการศึ ก ษาสามารถนามาประยุก ต์ใ ช้ใ นการก าหนดกลยุท ธ์ ท างการตลาด เพื่ อวาง
แผนการผลิต การจัดจาหน่ายน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
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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 (7ELEVEN) 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
ช

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.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและทีม่ ำของปัญหำ
ถัว่ เหลื องเป็ นพืชที่ อยู่ในตระกูล Leguminosae มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Soja Bean หรื อ Soybean
เป็ นพืชตระกูลถัว่ (สกิ นเทคอินเตอร์ โปรดักส์ , 2555) เนื่ องจากในตัวถัว่ เหลื องมีสารอาหารต่างๆซึ่ ง
ประกอบด้วย คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน แคลเซี ยม ฟอสฟอรัส และวิตามิน จึงทาให้ถวั่ เหลืองมี
สรรพคุณทางยาและคุณค่าทางอาหาร เช่น ใช้ใยอาหารที่มีในเมล็ดถัว่ เหลืองเป็ นอาหารของคนที่เป็ น
โรคเบาหวานแทนการฉี ดอินซูลิน นอกจากนี้ในเมล็ดถัว่ เหลืองยังมี เลซิ ทินซึ่ งเป็ นสารบารุ งสมองช่วย
เพิ่มความทรงจา และลดคลอเลสเตอรอลในร่ างกายอีกด้วย (Tsang, 2011) คุณค่าทางโภชนาการของ
ถัว่ เหลือง ถัว่ เหลืองเป็ นธัญพืชที่ให้คุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อร่ างกาย ซึ่ งปั จจุบนั อาหาร
และเครื่ องดื่มที่ใช้ถวั่ เหลืองเป็ นวัตถุดิบก็สามารถเลือกซื้ อเลือกหาได้ง่ายเป็ นแหล่งโปรตีนที่เหมาะกับ
ทุ กคนในครอบครั ว ผูท้ ี่ กาลังเจริ ญเติ บ โต ผูท้ ี่ รักษาสุ ขภาพ ผูท้ ี่ ตอ้ งการควบคุ ม น้ า หนัก ลดระดับ
คอเลสเตอรอล ป้ องกันโรคหัวใจและหลอดเลื อดอุดตันอาการภูมิแพ้ ป้ องกันโรคมะเร็ ง การควบคุ ม
เบาหวาน ป้ องกันภาวะกระดูกเสื่ อมและหากรับประทานเป็ นประจาจะช่วยให้ไตทางานน้อยลง และ
กรองของเสี ยได้ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นเพื่อเป็ นการเสริ มสร้างสุ ขภาพของร่ างกาย การบริ โภคถัว่ เหลือง
และผลิ ตภัณฑ์จากถัว่ เหลื องจึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการที่นาถัว่ เหลื องมาใช้ประโยชน์ น้ ัน
ส่ วนใหญ่มกั แปรรู ปถัว่ เหลื องเป็ นผลิ ตภัณฑ์ทางด้านอาหาร ได้แก่ น้ านมถัว่ เหลื อง เต้าเจี้ ยว เต้าหู ้
เต้า หู ้ ผ ง เต้า ฮวยผง ซี อิ้ ว แป้ งถั่ว เหลื อ ง ขนมขบเคี้ ย วมี โ ปรตี น สู ง ซึ่ งล้ว นแต่ เ ป็ นอาหารหรื อ
ส่ วนประกอบในอาหารที่คนส่ วนใหญ่รู้จกั เป็ นอย่างดี แต่ปัจจุบนั ได้มีการพัฒนาการแปรรู ปถัว่ เหลื อง
ให้เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่มากยิง่ ขึ้น เพื่อเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผบู ้ ริ โภค
ข้า วโพดหวานมี ชื่ อวิท ยาศาสตร์ ว่า Zea mays saccharata ชนิ ดนี้ เป็ นข้า วโพดที่ ใ ช้ป ลู ก เพื่ อ
รับประทานฝักสดโดยเฉพาะ เมล็ดมีลกั ษณะอ่อนใสและโปร่ งแสง มีรสหวานอร่ อย เนื่องจากให้ความ
หวานสู ง ไขมันต่ า ซึ่ ง คนไทยนิ ย มนาข้า วโพดหวานมาเป็ นอาหารว่า งระหว่า งมื้ ออาหาร โดยนา
ข้าวโพดหวานมาต้ม นึ่ ง หรื อปิ้ งให้สุก ใส่ น้ าเกลือบ้าง ใส่ เนยบ้าง เพื่อเพิ่มรสชาติ สาหรับความนิ ยม
ในชนิ ดหรื อพันธุ์อาจมีแตกต่างกันไป ข้าวโพดหวานสามารถนามาแปรรู ปเป็ นอาหารคาวหวานได้
หลายชนิ ด ได้แก่ น้ านมข้าวโพด ข้าวโพดหวานนึ่ งอบเนย ข้าวโพดปิ้ งทาเนย ฯลฯ ซึ่ งมีสรรพคุ ณใน
การช่วยบารุ งสายตา ป้ องกันโรคหัวใจ ต้านมะเร็ ง ช่วยระบบย่อยอาหาร
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ผลิตภัณฑ์ถวั่ เหลืองที่จาหน่ายในท้องตลาด ได้แก่ นมถัว่ เหลือง ซึ่ งนมถัว่ เหลืองเป็ นผลิตภัณฑ์
นมทางเลือก ที่ได้รับความนิยมจากผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก และเป็ นผลิตภัณฑ์นมที่มีการเติบโตสู ง จน
ในปั จจุบนั มูลค่าตลาดนมถัว่ เหลืองมีสัดส่ วนเพิ่มสู งขึ้นถึงร้อยละ 35 เนื่องจากกระแสสุ ขภาพส่ งผลให้
ผูบ้ ริ โภคนิ ยมเครื่ องดื่ มที่ ทามาจากธัญพืชมากขึ้ น ประกอบกับผูบ้ ริ โภครั บ รู ้ ถึง คุ ณประโยชน์ ข อง
น้ านมถัว่ เหลืองซึ่ งเป็ นผลมาจากการทาตลาดอย่างต่อเนื่องของผูป้ ระกอบการ
น้ านมถัว่ เหลืองเป็ นแหล่งอาหารโปรตีนที่สาคัญ สามารถใช้เป็ นแหล่งโปรตีนเพื่อขจัดปั ญหา
ภาวะการขาดอาหารของเด็กทารกเนื่ องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสู งและราคาถูกมาก (Neumann et
al., 2002) เด็กที่ดื่มน้ านมถัว่ เหลืองจะมีการเจริ ญตามปกติและได้มีการวิจยั ค้นคว้า พบว่าสามารถใช้
น้ านมถัว่ เหลืองเลี้ยงเด็กทารกและเด็กอ่อนแทนนมวัวได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะเด็กบางคนที่แพ้นมวัว
ปั จจุ บนั การบริ โภคน้ านมถัว่ เหลื องจึ งขยายตัวสู งมาก โดยผูป้ ระกอบการมี จุดมุ่งหมายเพื่ อพัฒ นา
อุตสาหกรรมเครื่ องดื่มจากถัว่ เหลื องทั้งในด้านกระบวนการผลิตและกระบวนการบรรจุไปจนถึ งการ
คิ ดผลิ ตภัณฑ์ใ หม่ ๆ ออกสู่ ท ้องตลาดโดยค านึ ง ถึ ง ความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภคเป็ นหลัก เนื่ อ งจาก
ผูบ้ ริ โภคมี ความต้องการต่างกันออกไป ในส่ วนผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องนับเป็ นผลิ ตภัณฑ์นมที่
ได้รับการกระตุ น้ ตลาดจากผูป้ ระกอบการมาโดยตลอด ตั้งแต่การคิดค้นพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ เข้าสู่
ตลาด ทั้งทางด้านรสชาติที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อขยายฐานผูบ้ ริ โภค และการปรับเปลี่ยนบรรจุ
ภัณฑ์ให้มีความสะดวกในการบริ โภคมากขึ้น รวมทั้ง มีการนากลยุทธ์ในรู ปแบบของการจัดกิจกรรม
การตลาดและกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย เพื่อสร้างการรับรู ้ในตัวสิ นค้าและเป็ นการกระตุน้ ยอดขายให้
เพิม่ ขึ้น (ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย, 2554)
ในปั จจุบนั ได้มีการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความสะดวกในการบริ โภคในรู ปของผลิตภัณฑ์
ได้คิดค้นและทดลองแปรรู ปถัว่ เหลื อง ซึ่ งจากการสารวจจะเห็ นได้ว่าบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตน้ านมถัว่ เหลื อง
พร้อมดื่ม (ไวตามิ้ลค์, แลคตาซอย, ดีน่า, เนสท์เล่, โอวัลติน ,ฯลฯ) ได้มีการผลิตสิ นค้าน้ านมถัว่ เหลื อง
สู ตรต่างๆออกมาและจัดจาหน่ายมีขายทัว่ ประเทศ ส่ วนน้ านมถัว่ เหลืองรถเข็นทัว่ ไปที่ทาการผลิตวัน
ต่อวันซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์อีกทางเลือกหนึ่ ง อาจเป็ นเพราะความสดหอม ราคาถูก แต่คุณภาพไม่แน่นอน
อายุการเก็บรักษาสั้น ดังนั้นถ้าหากผูป้ ระกอบการสนใจที่จะผลิตน้ านมถัว่ เหลื องสู ตรใหม่เพื่อเป็ นการ
ยกระดับมูลค่าราคาสิ นค้าและตัวผลิ ตภัณฑ์ให้ดูน่ารั บประทานและมี ประโยชน์ โดยการนาข้าวโพดมา
ผสมกับน้ านมถัว่ เหลื อง ซึ่ งข้าวโพดหวาน เป็ นพืชที่ให้พลังงานสู งและมีโปรตีน นอกจากนี้ ยงั คุณค่า
ทางอาหารประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่สูง เช่ น ฟอสฟอรัส โพแทสเซี ยม และไทอามีน อุดมด้วย
วิตามินอี และเอ รวมถึงคุณประโยชน์จากข้าวโพด รสชาติหอม หวาน อร่ อย จึงได้ทาผลิตภัณฑ์น้ านม
ถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด บรรจุใส่ ขวด โดยทาให้มีอายุเก็บรักษา ได้นานขึ้น ประมาณ 1 เดือน
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ในการศึ กษาถึ งทัศนคติ และปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อน้ า นมถัว่ เหลื องผสม
ข้าวโพดเป็ นการศึกษารวมไปถึงพฤติกรรมการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มในเรื่ อง
ต่าง ๆ เช่น ตรายี่ห้อ ความถี่ในการดื่ม แหล่งที่ซ้ื อ ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่เลือกบริ โภค ซึ่ งตลาดน้ านมถัว่
เหลื องพร้ อมดื่ ม เป็ นตลาดที่ ก าลัง เติ บ โตสวนกระแสเศรษฐกิ จ และผูบ้ ริ โภคมี ก ารตอบสนองต่ อ
ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆในอัตราสู งจึงเป็ นสิ่ งที่น่าศึกษา รวมทั้งเพื่อสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุ ง
และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของบริ ษทั ผูจ้ ดั จาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ ม และผู ้
ลงทุนที่สนใจจะเข้ามาแข่งขันในตลาด อันจะนาไปสู่ การที่ผบู้ ริ โภคจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างสู งสุ ด
งานวิจยั นี้ นาถัว่ เหลื องซึ่ งเป็ นแหล่ งของโปรตี นราคาถู กข้าวโพดหวานที่ มีคุณค่าทางอาหาร
คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน มาทาการแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดเพื่อเป็ น
ทางเลือกใหม่แก่ผบู ้ ริ โภคที่แพ้นมวัวและผูบ้ ริ โภคที่ใส่ ใจในสุ ขภาพโดยในการศึกษาครั้งนี้ จะทาการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด และให้ผบู ้ ริ โภคในจังหวัดเชียงใหม่เป็ นผูท้ ดลองชิ มเพื่อ
ศึกษาผูบ้ ริ โภคจะมีทศั นคติต่อผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดต่อการนาไปสู่ ในการตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิตภัณฑ์และวางแผนการตลาดในเชิงการค้าต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1.2.1. เพื่อสารวจตลาดน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มใน อ.เมือง จ.เชี ยงใหม่
1.2.2. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด
1.2.3. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดของ
ผูบ้ ริ โภค อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1.3. ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.3.1. ผูป้ ระกอบการสามารถทราบทัศ นคติ และปั จ จัย ที่ มี อิทธิ พ ลในการตัดสิ นใจซื้ อ ของ
ผูบ้ ริ โภคในการดื่มน้ านมถัว่ เหลืองของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเชียงใหม่
1.3.2. ผูป้ ระกอบการสามารถนาข้อมูลไปประกอบธุ รกิจและเผยแพร่ ให้กบั ผูท้ ี่สนใจ
1.4. ขอบเขตกำรศึกษำ
การศึกษาทัศนคติและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพดของ
ผูบ้ ริ โภค ครั้ งนี้ จะท าการศึ ก ษาในพื้ นที่ อาเภอเมื อง จัง หวัดเชี ย งใหม่ เนื่ องจากเป็ นเขตเมื อ งที่ มี
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายหนาแน่นกว่าในอาเภออื่นและเป็ นตลาดเป้ าหมายของผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการเริ่ ม
ผลิตภัณฑ์ใหม่
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บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด และทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาทัศนคติและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดของ
ผูบ้ ริ โภค ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยทฤษฎี แนวคิด และการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้ อง
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความรู้ ความเข้ าใจ
อดุ ลย์ (2541: 93-94) ได้อธิ บายว่า ความรู ้ ความเข้าใจ หมายถึ ง สิ่ งต่างๆ ที่ บุคคลรั บรู ้
เกี่ยวกับ ตนเอง พฤติกรรมของเขา และสิ่ งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวเรา
โครงสร้ างของความรู้ ความเข้ าใจ
ความรู ้ความเข้าใจของคนเราได้รับการจัดการให้เป็ นระเบียบให้ความหมายสิ่ งต่างๆ อยู่
เป็ นหมวดหมู่ เ ป็ นเรื่ อ งๆไป หรื อ เป็ นรู ป แบบต่ า งๆ ของข่ า วสาร เมื่ อ ผูบ้ ริ โ ภคผูห้ นึ่ งซื้ อ สิ น ค้า
โครงสร้างของความรู ้ความเข้าใจของเขาจะเป็ นวงกรอบที่ใช้อา้ งอิงที่เหมาะสม หรื อเป็ นแม่พิมพ์ของ
การตัดสิ นใจ ซึ่ งจะทาให้เขาสามารถระบุ ขจัดและตัดสิ นใจได้ คุณสมบัติเกี่ยวกับโครงสร้างของความ
เข้าใจที่เป็ นหลักอยู่ 3 ประการ คือ
1.การทาให้เกิ ดความแตกต่าง หมายถึ ง ความเด่ นขององค์ประกอบต่างๆ หรื อหน่ วย
ต่างๆที่รวมอยู่ในชุ ดความเห็ นต่างๆ ซึ่ งบุคคลรักษาไว้ ทาให้บุคคลเป็ นผูท้ ี่รู้อะไรมากมาย หรื อไม่รู้
อะไรเลย
2.ความเกี่ ย วพัน หมายถึ ง ความเด่ นขององค์ป ระกอบต่ า งๆ ของความสั ม พัน ธ์ ก ัน
ระหว่างโครงสร้ างต่างๆ ของความรู ้ ความเข้าใจ และยังหมายถึ ง อิทธิ พลขององค์ประกอบอื่นๆ อีก
ด้วย
3.การรวมกันหมายถึ ง ขอบเขตการดึ งดู ดเข้าหากันหรื อเชื่ อมเข้าด้วยกันระหว่างส่ วน
ต่ า งๆ ของโครงสร้ า งของความรู ้ ค วามเข้า ใจ เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้สิ่ ง ที่ ร วมเข้า ไปได้แ ล้ว นั้น เป็ น
ประโยชน์ในการเสาะแสวงหา ประเมินค่า และดาเนิ นกรรมวิธีเกี่ยวกับข่าวสารทั้งหมดตลอดจนถึง
การตัดสิ นใจด้วย
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ระดับความรู้ ความเข้ าใจ
1.ความรู ้ เป็ นขั้นแรกของพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสามารถในการจดจาอาจจะโดยการ
นึกได้ มองเห็น ได้ยนิ หรื อได้ฟัง ความรู ้ในชั้นนี้ประกอบด้วยความจากัดความ ความหมายข้อเท็จจริ ง
ทฤษฎี กฎ โครงสร้ าง วิธีการแก้ปัญหา มาตรฐาน เป็ นต้น อาจกล่าวได้ว่า ความรู ้ น้ ี เป็ นเรื่ องราวของ
การจดจาได้หรื อระลึกได้ โดยไม่จาเป็ นต้องใช้ความคิดที่ซบั ซ้อนและไม่ตอ้ งใช้สมองมากนักดังนั้น
การจาได้หรื อระลึกได้จึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญทางจิตวิทยาและเป็ นขั้นตอนที่จะนาไปสู่ พฤติกรรม
ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ การนาความรู ้ไปใช้ ในการวิเคราะห์การสังเคราะห์และการประเมินผล ซึ่งเป็ น
ขั้นตอนที่ได้ความคิดและความสามารถด้านสมองเพิ่มมากขึ้น
2.ความเข้าใจ เป็ นพฤติกรรมขั้นต่อมาจากความรู ้ ขั้นตอนนี้ จะต้องใช้ความสามารถทาง
สมองและทักษะในขั้นสู งจนถึงระดับของ “การสื่ อความหมาย” ซึ่ งอาจทาได้ท้ งั ที่เป็ นการใช้ปากเปล่า
ข้อเขียน ภาษา หรื อการใช้สัญลักษณ์ มักเกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลได้รับทราบข่าวสารต่าง ๆ แล้ว โดย
การฟั ง เห็ น อ่ า น หรื อ เขี ย น ความเข้า ใจนี้ อาจแสดงออกในรู ป ของการใช้ท ัก ษะหรื อ การแปล
ความหมายต่าง ๆ เช่น การบรรยายข่าวสาร โดยใช้คาพูดของตนเองหรื อการแปลความหมายจากภาษา
หนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง โดยคงความหมายเดิมไว้ หรื ออาจเป็ นการแสดงความคิดหรื อใช้ขอ้ สรุ ปหรื อ
การคาดคะเนได้เช่นกัน
การรั บ รู้ ค วามรู้ ด้วยความรู้ สึ กจากการสัมผัส หมายถึ ง ปฏิ กิ ริย าทางกายของมนุ ษย์ที่
เกิ ดขึ้นจากสิ่ งกระตุน้ ต่างๆ รอบๆตัวเรา ความรู ้ สึกภายนอกที่เกิ ดจาก การสัมผัส ได้แก่ รู ป รส กลิ่น
เสี ยง สัมผัส เช่น ได้ยนิ ชิมรสชาติการสัมผัส ได้กลิ่นและมองเห็น และเกิดความรู ้สึกจากภายใน ได้แก่
หิ ว เจ็บปวดและสิ่ งเร้ าต่างๆ ปั จจุ บนั การเรี ยนการสอนเกี่ ยวกับการรับรู้ โดยใช้ความรู้ สึกจาก การ
สัมผัสรับรู้ ความรู้สึกถูกกระตุน้ ด้วย ข้อมูลที่เป็ นความรู้สึก สมองจะแปลข้อมูลที่เป็ นความรู้สึกเป็ น
การสัมผัสรู้ ที่เป็ นความรู้สึก ได้แก่ เสี ยงรสชาติ อุณหภูมิความกดอากาศ กลิ่น และการมองเห็น ดังนั้น
การได้กลิ่ นอาหาร เราสามารถรับรู ้ ได้ว่า เป็ นขนมประเภทใด สิ่ งที่เห็ นมีรูปลักษณ์ สัมผัสรู ้ ว่า เป็ น
ของเหลวร้อน เราสามารถรับรู ้ได้วา่ เป็ นน้ าร้อน เป็ น ต้น
ก่ อนที่ จะรู ้ ระดับ ความรู ้ ความเข้าใจของแต่ละบุ คคลจะต้องท าการวัดความรู ้ ใ นด้า น
วิธีการวัดความรู ้ที่เป็ นที่นิยมไว้วา่ วิธีการวัดผลความรู ้ กระทาได้หลายวิธี ที่นิยมปฏิบตั ิกนั โดยทัว่ ไป
คือการวัดโดยการใช้แบบทดสอบ และเป็ นแบบทดสอบชนิ ดเลื อกตอบ เป็ นส่ วนใหญ่เพราะเป็ น
แบบทดสอบที่ วดั ได้รอบด้าน สามารถวัดผลของการเรี ยนรู ้ ได้หลายอย่าง ตั้งแต่กระบวนการทาง
สติปัญญาชั้นสู ง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าตลอดจนถึงการจดจาเบื้องต้น
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2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
Kotler (2003) อธิ บายว่า การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์เป็ นขั้นตอนหนึ่ งในกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็ นขั้นตอนที่ได้มีการสร้างผลิตภัณฑ์ข้ ึนมาจาลองแบบทุกอย่างเหมือนผลิตภัณฑ์จริ ง
ไม่ใช่เป็ นเพียงแค่คาอธิ บายผลิตภัณฑ์หรื อรู ปภาพ ในขั้นตอนนี้ ตอ้ งใช้เงินลงทุนมากกว่าในขั้นตอนแรก
ของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในการเปลี่ยนจากแนวความคิดผลิตภัณฑ์ไปเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มี
ความเป็ นไปได้ทางเทคนิคและทางการค้า การเปลี่ยนความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายไปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบหรื อผลิตภัณฑ์ตวั อย่างสามารถทาได้โดยการแปลงคุณลักษณะที่ผบู้ ริ โภคต้องการที่
ได้มาจากการวิจยั ตลาดและทาการทดสอบกับผูบ้ ริ โภค
Lehmann and winer (2002) อธิ บายว่า เมื่อผ่านขั้นตอนการทาการทดสอบแนวความคิ ด
แล้วขั้นตอนต่ อไปจะเป็ นการทาผลิ ตภัณฑ์ข้ ึ นมา จากนั้นนาไปให้ผูบ้ ริ โภคทาการทดสอบการใช้
ผลิตภัณฑ์โดยวัตถุประสงค์ของการทดสอบผลิตภัณฑ์มีดงั นี้ 1) เพื่อที่จะหาจุดบกพร่ องของผลิ ตภัณฑ์
2) เพื่อประเมินโอกาสทางการค้าหรื อทางธุ รกิจของผลิตภัณฑ์ 3) เพื่อทาการประเมินสู ตรหรื อรู ปแบบ
ต่ า งๆของผลิ ตภัณฑ์ 4) เพื่ อจะหาจุ ดที่ น่า สนใจของผลิ ตภัณฑ์ใ นตลาดส่ วนต่ า งๆ 5) เพื่ อที่ จะหา
ความคิดเพิม่ เติมมาประกอบการวางแผนการตลาด
ศิริวรรณ และคณะ (2543) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่ งใดๆที่เสนอออกสู่ ตลาดเพื่อการ
รู้จกั การเป็ นเจ้าของ การใช้หรื อการบริ โภค และสามารถสนองตอบความจาเป็ นและความต้องการ
ตลาดได้ ดังนั้น ผลิ ตภัณฑ์จึงอาจเป็ นสิ่ งใดก็ได้ที่สามารถตอบสนองความจาเป็ นหรื อความต้องการ
ของมนุษย์ ซึ่ งถือว่าทั้งสองฝ่ ายอยูใ่ นกระบวนการแลกเปลี่ยน เช่น สิ นค้า บริ การ ข้อมูล และความคิด
ปั จจัยที่ตอ้ งคานึงถึงในการกาหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ มีดงั นี้
1.ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ หรื อ ความแตกต่างทางการแข่งขัน
2.องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ เช่น ประโยชน์พ้นื ฐานรู ปลักษณ์ คุณภาพ การบรรจุภณั ฑ์
ตราสิ นค้า
3.การก าหนดต าแหน่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ เป็ นการออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ข องบริ ษ ัท เพื่ อ แสดง
ตาแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้ าหมาย
4.การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ เพื่ อให้ผ ลิ ตภัณฑ์มีล ักษณะใหม่และปรั บ ปรุ ง ให้ดีข้ ึ นซึ่ งต้อง
คานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียงิ่ ขึ้น
5.กลยุทธ์เกี่ยวกับส่ วนประสมผลิตภัณฑ์และสายผลิตภัณฑ์ระดับผลิตภัณฑ์ 5 ระดับเป็ น
คุ ณสมบัติข องผลิ ตภัณฑ์ 5 ระดับ ในแต่ ล ะระดับ จะสร้ า งคุ ณค่ า ส าหรั บ ลู ก ค้า เรี ย กว่า เป็ นล าดับ
ขั้นตอนของคุณค่าสาหรับลูกค้า
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1.ประโยชน์หลัก หมายถึง ประโยชน์พ้ืนฐานของผลิตภัณฑ์ทีผบู ้ ริ โภคได้รับจากการซื้ อ
สิ นค้าโดยตรง เช่น บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ปมาม่า มีประโยชน์พ้ืนฐานคือเป็ นอาหารสาหรับการบริ โภคทีมี
รสชาติอร่ อยถูกใจ
2.รู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ ผบู้ ริ โภคสามารถสัมผัสหรื อรับรู้
ได้ซ่ ึ งเป็ นส่ ว นที่ เ สริ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ ห้ท าหน้าที่ ส มบู ร ณ์ ม ากขึ้ น หรื อ เชิ ญ ชวนให้ ใ ช้ยิ่ ง ขึ้ น ตัว อย่า ง
รู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์มาม่า มีดงั นี้
2.1 คุณภาพ มีการผ่านกรรมวิธีการผลิตที่พิถีพิถนั ถูกหลักอนามัย รวมทั้งเพิ่มคุณค่า
ทางโภชนาการโดยใช้เกลือเสริ มไอโอดีน เพิ่มแร่ ธาตุเหล็กและวิตามินเอ
2.2 รู ปร่ างลักษณะ มีท้ งั ชนิดซอง ถ้วย และชาม
2.3 รู ปแบบทันสมัย ง่ายต่อการบริ โภค และสะดวกในการพกพา
2.4 การบรรจุ ภ ัณ ฑ์ เก็ บ อยู่ใ นภาชนะที่ มิ ด ชิ ด ปลอดภัย และเก็ บ ไว้ไ ด้น านรวมทัง #
สะดวกในการนามาบริ โภคเพราะน้ าหนักเบา บริ ษทั มีการพัฒนาการบรรจุภณั ฑ์ดงั นี้
2.4.1มี ก ารเปลี่ ย นแปลงบรรจุ ภณ
ั ฑ์ใ ห้ทนั สมัย สร้ างภาพลัก ษณ์ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เช่น เพิ่มการบรรจุแบบถ้วยและแบบชามโดยมีส้อมใส่
ไว้ดา้ นในเพื่อสะดวกในการรับประทาน
2.4.2 มีการเปลี่ยนแปลงบรรจุภณั ฑ์ให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ดา้ นอื่นได้อีก
2.5 ตราสิ นค้า ตราสิ นค้ามาม่า เป็ นตราที่ผบู้ ริ โภครู้จกั ดีและเป็ นชื่ อที่ติดปากลูกค้า
2.6 ลักษณะทางกายภาพอื่ นๆ มีหลายรสชาติให้เลือก เช่ น รสผัดขี้เมาแห้ง รสข้าวซอย
รสเป็ ดพะโล้ รสต้มยากุง้ น้าข้น ฯลฯ
3.ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง หมายถึง กลุ่มของคุณสมบัติและเงื่อนไขที่ผซู ้ ้ื อคาดหวังจะได้รับ
และใช้เป็ นข้อตกลงจากการซื้ อสิ นค้า การเสนอผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังจะคานึงถึงความพอใจของลูกค้า
เป็ นหลักเช่น มาม่า สิ่ งที่ผบู้ ริ โภคคาดหวังว่าจะได้รับคือความสะดวก รวดเร็ ว อิ่มอร่ อย และประหยัด
ค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยงั มีรายการชิงโชคที่ให้กบั ผูบ้ ริ โภคด้วย
4.ผลิตภัณฑ์ควบ หมายถึง ผลประโยชน์เพิม่ เติม หรื อบริ การที่ผซู ้ ้ื อจะได้รับควบคู่กบั การ
ซื้ อสิ นค้าประกอบด้วย บริ การก่อนและหลังการขาย ส่ วนใหญ่บริ ษทั จะจัดผลิตภัณฑ์ควบโดยมอบให้
คนกลางในรู ปแบบต่างๆ เช่ น การติดตั้ง การขนส่ ง การรับประกัน การให้บริ การอื่นๆ การจัดแสดง
สิ นค้าให้กบั คนกลาง และมีบริ การขนส่ งผลิตภัณฑ์โดยรถของทางบริ ษทั
5.ศักยภาพเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ หมายถึ ง คุ ณสมบัติ ของผลิ ตภัณฑ์ ตวั อย่าง มาม่ามี ก าร
พัฒนาระบบการผลิ ตของเครื่ องปรุ งจากแยกซองมาติ ดกันเป็ น TWIN PACK พร้ อมเปลี่ ย นแปลง
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ระบบการวางเครื่ องปรุ ง ลงบนก้อ นบะหมี่ โ ดยใช้ เ ครื่ อ งป้ อนอัต โนมัติ ท าให้ ผู้บ ริ โ ภคหาซอง
เครื่ องปรุ งได้ง่ายขึ้น ตลอดจนมีรสชาติใหม่ๆเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
2.1.3 แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการในการตัดสิ นใจ
กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ เป็ นการนาหลักเกณฑ์หรื อเครื่ องมือต่าง ๆ เข้ามาช่ วยใน
การการตัดสิ นใจเพื่อทาให้ ผูต้ ดั สิ นใจมีโอกาสผิดพลาดน้อยลงหรื อการตัดสิ นใจได้ถูกต้องมากขึ้ น
การตัดสิ นใจที่ จะมีข้ ึ นภายใต้สถานการณ์ ต่างๆ ที่ สามารถทาการประเมินได้ และใช้กฎเกณฑ์หรื อ
เครื่ องมื อดังกล่ าวพิจารณาทางเลื อกที่ ดีที่สุดในการตัดสิ นใจอย่างไรก็ตาม การทาการตัดสิ นใจได้
นาเอาความน่ าจะเป็ นเชิ งจิตและแบบเงื่ อนไขเข้ามาเกี่ ยวข้องเสมอ ทั้งนี้ เพราะบุคคลต่างมีเหตุผลใน
การดาเนิ นธุ รกิจของตนย่อมต้องการเลือกผลลัพธ์หรื อผลตอบแทนที่ดีที่สุดแต่ถา้ มีทางเลือกเพียงทาง
เดียว ปั ญหาการตัดสิ นใจก็ไม่เกิดขึ้นเพราะถึงอย่างไรก็ตอ้ งเลือกตามวิถีทางเดียวที่มีอยูน่ ้ นั ซึ่ งจะไม่มี
การเปรี ยบเทียบว่าผลลัพธ์หรื อผลตอบแทนที่ดีที่สุดหรื อไม่ แต่ถา้ มีวิธีให้ผลตอบแทนมากกว่าหนึ่ ง
ทางแล้ว ก็จะต้องมีการตัดสิ นใจเลือกทางหรื อวิธีที่จะทาให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุด ซึ่ งการตัดสิ นใจ
เลื อกดังกล่ าวนี้ เป็ นเรื่ องที่ ยุ่งยากและสลับซับซ้อนยิ่งขึ้ นดังนั้นจึ งได้พยายามหาสิ่ งที่ จะช่ วยในการ
ตัดสิ นใจเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสู งสุ ด
เสรี (2542) กล่าวถึง การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค เป็ นการที่ผบู ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าใดสิ นค้า
หนึ่ ง ซึ่ งจะมี กระบวนการตั้งแต่จุดเริ่ ม ต้นไปจนถึ งทัศนคติ หลัง จากที่ ได้ใช้สินค้า แล้ว ซึ่ งสามารถ
พิ จารณาเป็ นขั้นตอนได้ดัง นี้ การมองเห็ นปั ญหาการแสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก การ
ประเมิ นทางเลื อก และทัศนคติ หลังการซื้ อใหม่ที่มีการเปลี่ ยนแปลงหรื อพัฒนาไปเพื่ อสนองความ
ต้องการของลูกค้าในอนาคต
องค์ประกอบสาคัญของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
Schiffman and Kanuk (1994 อ้างไว้ในรายงานของพัชรวลัย, 2551) ได้นาเสนอแนวคิดที่
เกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจ ได้แก่
1.ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค คื อ ปั จจัยภายนอกหรื อสิ่ งกระตุ น้ จาก
ภายนอก เป็ นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสิ นค้านั้น ๆ รวมทั้งส่ งผลต่อสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับ ค่านิ ยม
ทัศนคติ และพฤติกรรมอีกด้วย ปั จจัยสิ่ งที่เข้ามาในระบบการตัดสิ นใจย่อมมีผลกระทบต่อพฤติกรรม
การบริ โภคของแต่ละบุคคล
2. กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค เกี่ ยวกับวิ ธี การที่ ผูบ้ ริ โภคท าการตัดสิ นใจ
ประกอบด้วยปั จจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติของผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง
สะท้อนถึงความต้องการ ความตระหนักเหล่านั้น
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3. กระบวนการตัด สิ น ใจ มี ล าดับ ขั้น ตอนที่ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ นผู ้บ ริ โ ภคจะตัด สิ น ใจซื้ อ 3
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การตระหนักในความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ขั้นตอนที่ 2 การหาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลทางเลือกก่อนการตัดสิ นใจ
อดุ ลย์ (2550: 48-49) ได้กล่ าวถึ ง กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ ซึ่ งเป็ นกระบวนการ
สาคัญที่น่าจะศึกษาว่าก่อนที่ผบู ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจนั้นมีข้ นั ตอนการตัดสิ นใจอย่างไร ซึ่ งกระบวนการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจนั้นมี ข้ นั ตอนการตัดสิ นใจอย่างไร ซึ่ งกระบวนการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภคอาจแบ่งพิจารณาออกเป็ น 5 ขั้นตอนดังนี้
1.การรั บ รู ้ ปั ญหา การที่ ผูบ้ ริ โภคตระหนัก ถึ ง ความต้องการของตนซึ่ ง เกิ ด จากการที่
ผูบ้ ริ โภคเห็ นถึ งความแตกต่างของสภาวะที่ เป็ นอยู่กบั สภาวะที่ เขาปรารถนาจะให้เป็ นการเล็งเห็ น
ปั ญหามักจะเกิ ดจากความต้องการหรื ออาจจูงใจของผูบ้ ริ โภคในการแสวงหาสิ นค้าหรื อบริ การที่มี
ความต้องการการซื้ อสิ นค้า
2.การแสวงหาทางเลือก ถ้าความต้องการถูกกระตุน้ มากพอและสิ่ งที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการอยู่ใกล้ตวั ผูบ้ ริ โภคจะดาเนิ นการตอบสนองความต้องการของเขาทันที แต่ในบางครั้ ง
ความต้องการที่เกิดขึ้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ ความต้องการนั้นจะถูกสะสมเอาไว้เพื่อ
การตอบสนองภายหลังเมื่อความต้องการที่ถูกกระตุน้ ได้สะสมไว้มากจะทาให้เกิดภาวะอย่างหนึ่ ง คือ
ความตั้งใจให้ได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยผูบ้ ริ โภคจะพยายามค้นหาข้อมูลเพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่สะสมไว้ ปริ มาณของข้อมูลที่ผบู้ ริ โภคค้นหาขึ้นอยูก่ บั ความต้องการที่บุคคลเผชิ ญอยู่
ในระดับมากหรื อน้อย จานวนเวลาที่ใช้ในการเลือกราคาสิ นค้าและระดับความเสี่ ยงภัยที่พึงมีถ้าการ
ตัดสิ นใจนั้นอาจมีการผิดพลาด
3.การประเมินผลทางเลือก เมื่อได้ขอ้ มูลต่างๆมาแล้ว ผูบ้ ริ โภคจานาทางเลือกแต่ละทาง
มาเปรี ยบเทียบว่ามีดา้ นบวกและด้านลบอย่างไรในการพิจารณาทางเลื อกนี้ ผบู ้ ริ โภคจะดึ งเอาเกณฑ์
การประเมินผลความเชื่ อทัศนคติและความสนใจที่จะซื้ อ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ถูกปลูกฝังอยูใ่ นจิตใจของคนๆ
นั้น อยูก่ ่อนแล้วมาใช้ในการตัดสิ นใจสาหรับแต่ละทางเลือก ทาให้เกิดการเลือกลักษณะเด่นบางอย่าง
ของผลิ ตภัณฑ์มาเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาหากผลิ ตภัณฑ์ใดไม่มีลกั ษณะดังกล่าวก็จะคัดออกจาก
รายการไป ซึ่ งจะทาให้การประเมินทางเลือกทาได้ง่ายขึ้น
4.การตัดสิ นใจซื้ อ เมื่ อทาการประเมิ นแล้ว จะช่ วยให้ผูบ้ ริ โภคสามารถกาหนดความ
พอใจระหว่างสิ นค้าต่างๆที่เป็ นทางเลือกและในที่สุดกระบวนการตัดสิ นใจก็จะนามาสิ้ นสุ ดที่การซื้ อ
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สิ นค้า โดยพิ จารณาจาก 3 ปั จจัย คื อ สถานที่ ซ้ื อ เงื่ อนไขในการซื้ อ และความพร้ อมที่ จะจาหน่ าย
กล่าวคือในเรื่ องสถานที่ซ้ื ออาจจะซื้ อที่ร้านจาหน่าย เนื่ องจากในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมในการ
ซื้ อสิ นค้าและบริ การภายในบ้านสู งขึ้น ส่ วนเงื่อนไขในการซื้ อได้แก่ การซื้ อเป็ นเงิ นสด เงินผ่อน ซื้ อ
ทางไปรษณี ย ์ โดยการชาระผ่านบัตรเครดิ ต เป็ นต้น ส่ วนความพร้ อมที่ จะจาหน่ าย หมายถึ งความ
พร้ อมการส่ งมอบหรื อให้บริ การ ซึ่ งขึ้นอยู่กบั สิ นค้าว่ามีอยู่ในสต็อกพร้ อมเพียงพอที่จะส่ งสิ นค้าให้
ผูบ้ ริ โภคได้ทนั ทีหรื อไม่ นอกจากนี้ ยงั ต้องคานึ งถึ งความสะดวกในการขนส่ งสิ นค้าไปยังสถานที่ใช้
ด้วย
5.พฤติ ก รรมภายหลัง การซื้ อ หลัง การซื้ อ หรื อ การทดลองใช้ สิ น ค้า ผู ้บ ริ โภคจะมี
ประสบการณ์ เกี่ ยวกับความพอใจหรื อไม่พอใจในตัวสิ นค้า) ซึ่ งความพอใจหรื อไม่พอใจ จะมีผลต่อ
ความเชื่อ ทัศนคติและความตั้งใจในการซื้ อครั้งต่อไป กล่าวคือ ถ้าซื้ อมาใช้แล้วดี ความรู ้สึกพอใจนี้ จะ
ถูกเก็บเป็ นความเชื่ อต่อตัวสิ นค้า และทาให้เกิดทัศนคติที่ดี ผลที่ตามก็คือ ความสนใจซื้ อซ้ าและอาจ
บอกต่อผูอ้ ื่น แต่ถา้ เกิดความไม่พอใจก็จะเปลี่ยนแปลงในระบบความเชื่ อ ทัศนคติ และทาให้ไม่สนใจ
ซื้ อสิ นค้าประเภทนี้ หรื อยี่ห้อนี้ อีก การตัดสิ นใจซื้ อก็จะเริ่ มต้นกลับไป ที่หาข้อมูลใหม่เกี่ยวกับสิ นค้า
อื่นหรื อยีห่ อ้ อื่นๆใหม่อีกครั้ง ความไม่พอใจหลังการซื้ อหรื อใช้สินค้ามีสาเหตุทวั่ ไป 4 ประการ คือ
5.1 ความรู ้ สึกไม่แน่ ใจ เพราะในขั้นการตัดสิ นใจซื้ อผูบ้ ริ โภคพบว่าสิ นค้ามีท้ งั
ข้อดีและข้อเสี ย เมื่อซื้ อมาใช้แล้วผูบ้ ริ โภคก็ยงั มีความรู ้สึกไม่แน่ใจติดอยูต่ ลอดเวลา
5.2 ความรู ้ สึกไม่ดีหลักการซื้ อ และได้ยิน ได้ฟังเรื่ องบกพร่ องต่างๆของสิ นค้าที่
ซื้ อมา
5.3 ทราบภายหลังว่าสิ นค้าอย่างเดียวกันนั้น สามารถซื้ อได้ถูกกว่าถ้าซื้ อจากที่อื่น
5.4 พบว่าสิ นค้านั้นทางานได้ไม่เป็ นที่พอใจ เมื่อเกิดความไม่พอใจ ผูบ้ ริ โภคมีวิธี
ที่จะผ่อนคลายได้โดยการขายสิ นค้านั้นให้กบั คนอื่นต่อไปหรื อคืนสิ นค้าไปหรื อพยายามหาข่าวสาร
อื่นมาเสริ มความเชื่ อมัน่ ว่าสิ นค้านั้นยังมีคุณสมบัติเด่นด้านอื่นๆ สนับสนุ นอยู่ และในที่สุดก็จะไม่ซ้ื อ
และใช้สินค้านั้นอีกต่อไป
2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับทัศนคติ
ศิริวรรณ และเสรี (2542) ได้ให้ความหมายของคาว่า ทัศนคติ เป็ นความรู้สึกนึกคิดของ
บุคคล ที่มีต่อบุคคล สิ่ งของหรื อความคิด ทัศนคติเป็ นสิ่ งที่จะชักนาบุคคลให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ซึ่ งนักการตลาดจาเป็ นต้องใช้เครื่ องมือการตลาดเพื่อกาหนดทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ หรื อชักนาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในทางบวกต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่ งจะมีผลชักนาให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
องค์ประกอบของทัศนคติ
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โมเดลโครงสร้างทัศนคติ
โมเดลโครงสร้ างทัศนคติ การทาความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติและพฤติกรรม
นักจิตวิทยาได้สร้างโมเดลเพื่อศึกษาถึงโครงสร้างของทัศนคติ การกาหนดส่ วนประกอบของทัศนคติ
เพือ่ จะอธิ บายพฤติกรรมที่คาดคะเน ต่อมาจะสารวจโมเดลทัศนคติที่สาคัญหลายประการ แต่ละโมเดล
มีทศั นคติที่แตกต่างกันเกี่ ยวกับส่ วนประกอบของทัศนคติ และวิธีการซึ่ งส่ วนต่างๆ เหล่านี้ มีการจัด
หรื อมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยรายละเอียดดัง ภาพที่ 2.1

พฤติกรรม

ความรู้สึก

ความเข้าใจ

ภาพที่ 2.1 แสดงโมเดลองค์ประกอบทัศนคติ 3 องค์ประกอบ
องค์ประกอบของทัศนคติ แบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านความ
เข้าใจ องค์ประกอบด้านความรู ้ สึก และองค์ประกอบทางด้านพฤติ กรรมองค์ประกอบแต่ละอย่า ง
อธิ บายได้ดงั นี้ Hawkins et al. (1998)
1. องค์ประกอบทางด้านความเข้าใจ
ประกอบด้วยความเชื่อของผูบ้ ริ โภค เกี่ยวกับ “วัตถุ” อย่างใดอย่างหนึ่ ง เช่น เรามีความ
เชื่อว่า “ไดเอทโค้ก” เกือบจะไม่มีแคลอรี่ มีคาเฟอีน ราคาถูก และผลิตโดยบริ ษทั ใหญ่ หรื อ “มันฝรั่งมี
แคลอรี่ สูง” ซึ่ งความเชื่อนี้ไม่จาเป็ นจะต้องถูกต้องหรื อเป็ นความจริ งเสมอไป
2. องค์ประกอบทางด้านความรู้สึก
ปฏิกิริยาทางด้านความรู ้สึกหรื ออารมณ์ที่มีต่อวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ ง หรื อกล่าวอีกนัย
หนึ่ ง คือ เป็ นความรู ้สึกทั้งในแง่บวกหรื อแง่ลบของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อวัตถุ อย่างหนึ่ ง อันแสดงถึงระดับ
ความชอบหรื อไม่ชอบว่ามีมากน้อยเพียงไร ตัวอย่างเช่น ผูบ้ ริ โภคอาจกล่าวว่า “ฉันชอบไดเอทโค้ก ”
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“ฉันชอบโยเกิร์ต” เป็ นการแสดงผลของการประเมินทางด้านอารมณ์หรื อความรู ้สึกที่มีต่อผลิ ตภัณฑ์
นั้น บุคคลอาจมีความรู ้สึกชอบหรื อไม่ชอบต่างกัน จากความเชื่อเหมือนกัน
3. องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม หมายถึง แนวโน้มที่จะตอบสนอง ในลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ งต่อวัตถุหรื อกิจกรรม เช่น ตัดสิ นใจที่จะซื้ อหรื อไม่ซ้ื อไดเอทโค้ก หรื อแนะนาให้ผอู ้ ื่นซื้ อ
หรื อ เสนอให้ ซ้ื อ ตราใหม่ บางครั้ งแม้ว่า ผูบ้ ริ โ ภคมี ท ัศ นคติ ใ นทางบวกต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แต่ ก็ มิ ไ ด้
หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคจะรี บออกไปซื้ อผลิตภัณฑ์น้ นั ทันทีก็หาไม่ เขาอาจจะยังไม่จาเป็ นในขณะนั้น
อาจไม่สามารถซื้ อได้เพราะยังไม่มีเงิ นพอ อาจจะต้องซื้ อสิ่ งอื่ นก่ อนที่ มีความสาคัญมากกว่า หรื อ
อาจจะรอให้สมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวเข้าร่ วมพิจารณาด้วย เป็ นต้น
ความสัมพันธ์ของทัศนคติและพฤติกรรม
อดุลย์ (2544: 202) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะสอดคล้องกับทัศนคติของบุ คคลคน
นั้นโดยทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคก่อปฏิกิริยาต่างๆตามความโน้มเอียงของทัศนคติเหล่านี้ ได้ให้ 18 แนวทางแก่
การตัดสิ นใจประเภทต่างๆ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะต้องการทาและดาเนินวิธีการตามประเภทของการตัดสิ นใจ
นี้ ผูบ้ ริ โภคซึ่ งมี ทศั นคติ ของความตระหนี่ ย่อมจะใช้จ่ายน้อยและประหยัดผูบ้ ริ โภคจะชอบพ่อค้าที่
เสนอสิ่ งจูงใจให้ซ้ื อที่สอดคล้องกับทัศนคติหลักส่ วนตัวของเขาแม้ความจริ งจะไม่ปรากฏเช่ นนั้นก็
ตามทั้งนี้ มิได้หมายความว่าทัศนคติ เป็ นเครื่ องชี้ พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคโดยไม่ผิดเลยบางโอกาส
ผูบ้ ริ โภคอาจตัดสิ นใจซื้ อ โดยขัดกับ ทัศ นคติ ที่ เ คยมี ม าก็ ไ ด้โ ดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง เมื่ อมี สิ่ ง จู ง ใจที่ จ ะ
ก่อให้เกิ ดความแตกต่างดังกล่าวเช่ นราคาพนักงานขายความมีสินค้ามากความต้องการลองของใหม่
เป็ นต้น
คุณค่าของน้ านมถัว่ เหลือง
น้ านมถัว่ เหลือง เป็ นเครื่ องดื่มที่ชาวจีนรู ้ซ้ ึ งถึงคุณค่าทางโภชนาการมานาน เพราะอุดมไป
ด้ ว ยโปรตี น ที่ มี ค วามจ าเป็ นต่ อ ร่ า งกาย เหมาะสมที่ จ ะเป็ นอาหารเสริ มของคนทุ ก เพศทุ ก วัย
สถาบันวิจยั โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้ทาการวิจยั เพื่อที่จะเสริ มแคลเซี ยมลงไปในน้ านมถัว่
เหลืองได้สาเร็ จ จนทาให้น้ านมถัว่ เหลืองที่มีคุณประโยชน์ที่ใช้ทดแทนน้ านมวัว คุณค่าระหว่างนมวัว
กับน้ านมถัว่ เหลืองนั้น มีความแตกต่างกันในหลายๆด้านดังนี้
โปรตี น ถ้าทาน้ านมถัว่ เหลื องจากสู ตร 1 ส่ วนต่อน้ า 8 ส่ วน จะได้โปรตี นใกล้เคี ยงกับ
นมวัว คือ ดื่มน้ านมถัว่ เหลือง 1 แก้ว (200 มิลลิลิตร) จะได้โปรตีนประมาณ 6 กรัม (นมวัว 1 แก้วจะได้
โปรตีนประมาณ 7 กรัม) แต่คุณภาพโปรตีนในนมวัวมีความสมบูรณ์ ดีกว่าโปรตีนจากถัว่ เหลืองที่มา
จากพืช แต่คุณภาพของโปรตีนในน้ านมถัว่ เหลือง ก็สามารถเสริ มให้ดีข้ ึนได้ ด้วยการเติมเครื่ องต่างๆ
อย่างที่นิยมกันเช่น ลูกเดือย สาคู ถัว่ แดง งาดา ลงไปได้ท้ งั ความอร่ อยแถมคุณค่าของโปรตีนสมบูรณ์
ขึ้น
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พลังงาน ที่ได้จากนมวัวจะมีไขมัน มากกว่าน้ านมถัว่ เหลืองถึง 2 เท่า แต่คนที่ดื่มน้ านมถัว่
เหลืองเติมน้ าตาลมาก จนมีรสหวานกว่านมสู ตรรสหวาน ก็จะได้พลังงานทั้งหมดพอๆกัน
แร่ ธาตุ ถัว่ เหลืองทั้งเมล็ดมีแร่ ธาตุแคลเซี ยมสู งกว่าถัว่ เหลืองชนิดอื่นๆ แต่เมื่อนามาทาเป็ น
น้ านมถัว่ เหลือง แคลเซี ยมถูกสกัดออกมา ทาให้น้ านมถัว่ เหลื องที่ได้มีแคลเซี ยมต่า ประมาณ 1 ใน 6
ของนมวัวเท่านั้น (ดื่มนมวัว 1 แก้ว ได้แคลเซี ยมประมาณร้อยละ 25 -30 ของปริ มาณที่แนะนาบริ โภค
ต่อวัน) แคลเซี ยมมีความสาคัญต่อการเจริ ญเติบโต และความแข็งแรงของกระดูก และฟัน
ส่ วนคุณค่าที่พบในน้ านมถัว่ เหลือง เพิม่ เติม
วิตามินเอ ช่วยในการมองเห็น รักษาสุ ขภาพผิว รักษาสิ ว ส่ งเสริ มระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกาย
ป้ องกันโรคมะเร็ ง ป้ องกันโรคระบบทางเดินหายใจ
วิตามินบี 1 ป้ องกันโรคอัลไซเมอร์ ช่วยลดความอยากน้ าตาล บารุ งระบบประสาท
วิตามินบี 2 ป้ องกันโรคโลหิ ตจาง ป้ องกันตะคริ ว
วิตามินบี 3 รักษาระดับคอเลสเตอรอล
วิตามีนบี 6 รักษาอาการอ่อนเพลีย บรรเทาอาการไม่สบายก่อนมีประจาเดือน
วิตามินซี ช่วยป้ องกันโรคมะเร็ ง ช่วยดูดซึ มธาตุเหล็ก
วิตามินดี ป้ องกันโรคกระดูกพรุ น
2.1.5 แบบจาลองโลจิท
การใช้วิธีเชิงปริ มาณในการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมี
หลากหลายวิธี การวิเคราะห์ดว้ ยแบบจาลองที่มีตวั แปรจากัดหรื อมีค่าไม่ต่อเนื่ อง ที่ตอ้ งอาศัยข้อมูล
จากบุ คคล ซึ่ งผูศ้ ึ กษาใช้แบบจาลองโลจิ ทในการศึ กษาครั้ งนี้ (อารี , 2552) แบบจาลองโลจิท (logit
model)
𝑒𝑥𝑝𝑤
1 + 𝑒𝑥𝑝𝑤

𝐸(𝑦𝑖 |𝑥𝑖 ) = 𝐹(𝑤) = L(𝑤) =
=

1
1+𝑒𝑥𝑝−𝑥𝑖′ 𝛽

(1)

รู ปแบบที่เห็ นกันทัว่ ไปขอแบบจาลองโลจิทจะอยู่ในรู ปลอกาลิ ทึมของสัดส่ วนความน่ าจะ
เป็ นนัน่ คือ log of the odd
𝑝

ln [1−𝑝𝑖 ] = 𝑥𝑖′ 𝛽
𝑖

(2)

มีความเป็ นไปได้ในการสร้างแบบจาลองสองทางเลือก (binary choice) คือ การนาเอาตัวแปร
แฝง มาเป็ นตัวแทนของ y ในแบบจาลองวิธีการประมาณค่าแบบจาลองโลจิทจะได้รับการประมาณค่า
ด้วยวิธีความน่าจะเป็ นสู งสุ ด(maximum likelihood) โดยทัว่ ไปความน่าจะเป็ นที่สังเกตได้ iใดๆที่มี yi
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= 1 จะเป็ นความน่าจะเป็ น P(yi=1|𝑥 i)ที่เป็ นสมการพารามิเตอร์ 𝛽 ที่ไม่รู้ค่าในทานองเดียวกับที่ yi= 0
ดังนั้นสมการควรจะเป็ น (likelihood function) สาหรับทุกหน่วยสังเกตหรื อสาหรับตัวเองอย่างที่มีอยู่
n ค่า จะเขียนได้ดงั นี้
𝑛

ln 𝐿 (𝛽) = 𝐼𝐼 p (𝑦𝑖 = 1|𝑥 𝑖′ ; 𝛽)𝑦𝑖 p (𝑦𝑖 = 0|𝑥 𝑖′ ; 𝛽)1−𝑦𝑖

(3)

i=1

ถ้า รวม 𝛽 เข้า ไว้จะเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของความน่ า จะเป็ น P yi=1| 𝑥𝑖 ;𝛽= F(𝑥 𝑖′ ) (probability) จะเขี ย น
likelihood function ใหม่โดยแทนค่าจะได้
𝑛
𝑖

ln 𝐿 (𝛽) = ∑ 𝑦𝑖 ln 𝐹 ( 𝑥 𝑖′ 𝛽)𝑦 + ∑ ( 1 − 𝑦𝑖 ) ln (1 − 𝐹 ( 𝑥 𝑖′ 𝛽))

(4)

𝑖=1

เมื่อแทนค่า F ด้วยรู ปแบบการแจกแจงที่เหมาะสม (standard normal หรื อ standardlogit) จะได้สมการ
loglikelihood ที่พร้อมจะไปหาค่าพารามิเตอร์ โดยการหาค่าอนุ พนั ธ์ของสมการที่ (4) โดยพิจารณา 𝛽
จะได้
∂ ln 𝐿 (𝛽)
∂𝛽

𝑛𝑖

𝑦𝑖 − 𝐹( 𝑥 𝑖′ 𝛽)
= ∑[
𝑓(𝑥 𝑖′ 𝛽)] 𝑥𝑖 = 0
′
′
𝐹(𝑥 𝑖 𝛽)(1 − 𝐹 (𝑥 𝑖 𝛽)

(5)

𝑖=1

ในสมการที่ (5) แสดงถึ ง เงื่ อ นไขขั้ น แรกของการหาสู ต รส าหรั บ loglikelihood function ซึ่ ง
ตีความหมายว่า ตัวแปรแต่ละตัวจะต้องเป็ นอิสระจากค่าส่ วนที่เหลือและคุณสมบัติน้ ี ตรงกับข้อตกลง
ด้วยวิธี OLS สาหรับแบบจาลองโลจิทเขียนได้วา่
∂ ln 𝐿 (𝛽)
∂𝛽

𝑛

= ∑ [𝑦𝑖 −
𝑖=1

exp(𝑥 𝑖′ )
]𝑥 = 0
1 + exp(𝑥 𝑖′ 𝛽) 𝑖

(6)

และผลลัพธ์ของสมการที่ (6) ก็คือค่า 𝛽̃จากการประมาณด้วย maximum likelihood เมื่อได้ค่า𝛽̃แล้วจะ
สามารถประมาณค่าความน่าจะเป็ นที่ 𝑦𝑖 = 1 ได้เมื่อกาหนดค่า 𝑥 𝑖 คือ
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𝑝
̃𝑖 =

exp(𝑥′ )
𝑖

1 + exp(𝑥 ′ 𝛽)

1

=

𝑖

1 + 𝑒𝑥𝑝

̃
−𝑥′ 𝛽

(7)

𝑖

สมการที่ (7) ก็คือผลต่างการประมาณค่าแต่สมการที่ (1) ด้วยวิธี maximum likelihood นั่นเอง และ
เงื่อนไขหนึ่งสาหรับแบบจาลองโลจิทหมายความว่า
𝑛

𝑛

∑ 𝑝̃𝑖 𝑥𝑖 = ∑ 𝑦𝑖 𝑥 𝑖
𝑖=1

(8)

𝑖=1

ดังนั้นถ้า 𝑥 𝑖 มีค่าตัดแกนหรื อคงที่ (ซึ่ งมีอยูแ่ ล้วโดยปกติ) ดังนั้นผลรวมค่าความน่าจะเป็ นที่ได้จากการ
ประมาณย่อมเท่ากับผลรวมของ𝑦𝑖 หรื อจานวนของ 𝑦𝑖 ที่ มีค่าเท่ากับ 1 หรื ออี กนัยหนึ่ งคื อความถี่ ที่
พยากรณ์ได้ มีค่าเท่ากับความถี่ที่เป็ นจริ งที่ yi = 1 และในกรณี ที่ตวั แปรอธิ บายตัว ใดตัวหนึ่งมีลกั ษณะ
เป็ นตัวแปรหุ่ น (dummy variable) เช่ น หญิง = 1, ชาย = 0 แล้วความถี่ ที่พยากรณ์ จะเท่ากับความถี่ ที่
เกิดขึ้นจริ งในกลุ่มชาย/หญิง
2.2 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับเรื่องที่ศึกษา
2.2.1 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับทัศนคติ พฤติกรรม
งานวิจยั ที่มีการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมนั้นมีผศู ้ ึกษาไว้หลายงานด้วยกัน เช่น
งานวิจยั ของเสาวลักษณ์ (2548) ได้สรุ ปปั จจัยที่มีผลต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อน้ านมถัว่ เหลือง
จากร้านบนสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอส ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย ซึ่ งยังได้ศึกษาเพิ่มเติมรู ปแบบ
และลักษณะการดาเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภคในการดื่มน้ านมถัว่ เหลือง ความถี่ในการดื่มน้ านมถัว่ เหลือง
ปริ มาณที่ซ้ื อ สอดคล้องกับงานวิจยั ของจันทัปปภา (2555) ที่ทาการศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
ผลิ ตภัณฑ์นมกระบือ โดยมี การศึ กษาที่ เพิ่มปั จจัยด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด พร้ อมได้ศึกษาถึง
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์นมกระบือ ความชอบและการยอมรับผลิตภัณฑ์ที่นาแปรรู ปและรวม
ไปถึ ง สาเหตุ หลัก ในการบริ โภคนมกระบื อ คล้า ยกับ งานวิจยั ของกรกกมล (2551) ทัศนคติ ข อง
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อน้ าสารองในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ได้ทาการสอบถามผูบ้ ริ โภคที่เคยบริ โภคน้ าสารอง
เคยบริ โภคน้ าสารองในบรรจุ ภณ
ั ฑ์ประเภทบรรจุสดในขวดพลาสติก เหตุผลที่บริ โภคน้ าสารองว่า
อยากทดลองดื่ม โดยซื้ อน้ าสารองจากตลาดสด ส่ วนผูบ้ ริ โภคที่ไม่เคยบริ โภคน้ าสารอง ให้เหตุผลว่าที่
ไม่เลือกดื่มน้ าสารองเพราะหาซื้ อยากโดยคิดว่าหากมีโอกาสทดลองบริ โภคน้ าสารองอยากบริ โภคน้ า
สารองที่บรรจุสดในขณะที่งานวิจยั ของกัญจนา (2551) ศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อชาสมุนไพร
เจียวกู่หลาน ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ ริ โภคได้ให้ความสาคัญเป็ นเครื่ องดื่ มสมุนไพรต้องมี ประโยชน์
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หรื อรักษาโรคได้และควรมีความปลอดภัยและไม่มีโทษ พร้อมให้คาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
เช่น รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ควรมีรูปแบบชาชงบรรจุซองและควรมีการปรุ งแต่งกลิ่นเพิ่มเติม ด้านการจัด
จาหน่าย พบว่าควรทาการจาหน่ายที่ร้านค้า/ร้านสะดวกซื้ อ เช่น 7-eleven ซึ่ งในส่ วนงานวิจยั ของ ภา
วิณี (2546) พฤติกรรมการบริ โภคน้ านมข้าวโพดของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภค
ได้ให้เหตุผลในการบริ โภคน้ านมข้าวโพดเป็ นเครื่ องดื่มที่มีประโยชน์ ชอบในรสชาติและใช้บริ โภค
แทนเครื่ องดื่มประเภทอื่น และผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มว่าจะบริ โภคต่อไปในอนาคตในส่ วนงานวิจยั ของ
ปรารถนา (2548) การทดสอบผลิตภัณฑ์ชาลาไยของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ทาการ
สอบถามเกี่ยวกับความชอบทัศนคติของผูบ้ ริ โภคและสอบถามไปถึงพฤติกรรมการบริ โภคและการซื้ อ
เครื่ องดื่มชาร้ อนโดยทัว่ ไป โดยให้ผบู ้ ริ โภคทาการทดสอบทางประสาทสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ชาลาไย
และให้ดูรูปภาพบรรจุภณั ฑ์ โดยวิธีการทดสอบที่ใช้คือ hedonic scales และ just-about-right scales คือ
การวัดระดับความเข้มในแต่คุณลักษณะของผลิ ตภัณฑ์ชาลาไย ยังพบว่า ผูบ้ ริ โภคชอบลักษณะของ
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีความสวยงามมีความแปลกใหม่ สะดวกต่อการบริ โภค ส่ วนระดับความเข้มของชาอยู่
ในระดับ พอดี แ ต่ ค วามเข้ม ของกลิ่ น รสล าไยต้อ งมี ก ารปรั บ เพิ่ ม เติ ม นอกจากนั้นพบว่า ราคาของ
ผลิ ตภัณฑ์ชาลาไย 40 บาทต่อถุ งมีความเหมาะสมมีแนวโน้มที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์เนื่ องจากผลิ ตภัณฑ์มี
ความแปลกใหม่ และน่ าซื้ อมาทดลองบริ โภค ซึ่ งคล้ายกับงานวิจยั ของรชนิ ภาส (2552) ได้ทาการ
ทดสอบผลิ ตภัณฑ์ชามะม่ วงผงส าเร็ จในอาเภอเมื องเชี ยงใหม่ และท าการสอบถามผูบ้ ริ โภคที่ ดื่ ม
เครื่ องดื่มชาประเภทชาบรรจุขวดพร้ อมดื่ม ผูบ้ ริ โภคมีความชอบสี ของผลิ ตภัณฑ์ราคา 15 บาทต่อซอง
ให้การยอมรั บและมี แนวโน้มในการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ชามะม่ วงผงส าเร็ จ ส่ วนงานวิจยั ของ
Beatriz et al. (2008) ศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริ โภคในการตอบสนองต่อ เครื่ องดื่มนมวานิลลา ถัว่ เหลือง
และผลของข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ พบว่าลักษณะของบรรจุภณ
ั ฑ์ สามารถมีอิทธิ พลต่อ ความคิดของ
ผูบ้ ริ โภค และเกี่ ยวกับการยอมรับผลิ ตภัณฑ์ และความตั้งใจที่จะซื้ อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ออกแบบมา ไม่ดี
หรื อ ไม่สวย สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคคิดว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่า และลดความสนใจในการซื้ อ
ลงได้
2.2.2 งานทีเ่ กีย่ วข้ องแบบจาลองโลจิท
ในงานวิจยั ที่ ศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการบริ โภคในหลายๆงานวิจยั มี ก ารใช้
แบบจาลองโลจิ ทในการศึ กษาโดยยกตัวอย่าง เช่ น งานวิจยั ของ เนติ วุฒิ (2548) ได้สรุ ปปั จจัย ที่ มี
อิทธิ พลต่อการบริ โภคชาเขียวพร้อมดื่มที่จะตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยทาการทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธี maximum likelihood estimation จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการบริ โภคชาเขียวพร้อมดื่ม คือ ราคา ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ชาเขียวพร้อมดื่ม ทาเลที่ต้ งั ของร้านค้าที่
จาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด และในงานวิจยั ของศิรินพรรณ (2554) ที่ทาการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อ
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การตัดสิ นใจเลือกซื้ อส้มพันธุ์สายน้ าผึ้งของผูบ้ ริ โภค โดยพบว่า รสชาติ สี ผิว ขนาดของส้ม ความสด
ราคา การซื้ อในแหล่งจาหน่ายต่างๆ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคล้ายกับงานวิจยั ของอารี และคณะ (2552)
ทาการศึ กษาทัศนคติ และพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคสายน้ าผึ้ง ในเขตอาเภอเมื องและอาเภอรอบนอก
พบว่า ผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองและอาเภอนอกรอบมีพฤติกรรมและทัศนคติต่อส้มสายน้ าผึ้งไม่แตกต่าง
กัน แหล่งซื้ อที่ผบู ้ ริ โภคนิ ยมมากที่สุด คือ ตลาดสดและตลาดนัดทัว่ ไป ลักษณะของส้มต้องการมี ผิว
สวย ผิวสี เหลืองปนเขียว ผลขนาดกลาง ในขณะที่งานวิจยั ของณัฐนันท์ (2554) ทาการศึกษาปั จจัยที่มี
ผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์จากผักเชี ยงดา โดยมีการเพิม่ ปั จจัยในการวิเคราะห์ คือ ปั ญหาด้านสุ ขภาพ
ของผูบ้ ริ โ ภคซึ่ งส่ ว นใหญ่ ผูบ้ ริ โ ภคให้ค วามสนใจในด้า นสรรพคุ ณ รวมทั้ง ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
ผลิตภัณฑ์ ในขณะที่งานวิจยั ของ Bonilla (2010) ที่ทาศึกษาความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อน้ าผลไม้
บรรจุภณ
ั ฑ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้ออร์ แกรนิ คบรรจุภณ
ั ฑ์ใส่ ขวด ไม่มีน้ าตาล มีวิตามินซี มีฉลาก
สิ นค้า โดยผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญ ฉลากสิ นค้า บรรจุภณ
ั ฑ์ สุ ขภาพและโภชนาการ โดยจะพิจารณาดู
แหล่งที่มาของข้อมูลสิ นค้าในการซื้ อสิ นค้า และยังได้ทาการศึกษาความเต็มใจจะจ่ายของผูบ้ ริ โภคซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคยินดี ที่จะจ่ายในราคา 1.04 ดอลลาร์ ในส่ วนงานวิจยั ของ Shijiu et al.(2010) ที่ทาการศึกษา
ความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคอาหารอิ นทรี ยใ์ นประเทศจี น ซึ่ งมี ส่วนคล้ายกับงานวิจยั ของณั ฐนันท์
(2554) คือ ผูบ้ ริ โภคจะให้ความสาคัญของปั ญหาสุ ขภาพ ความปลอดภัย ระดับความน่ าเชื่ อถื อของ
อาหาร ซึ่ งจะเป็ นเหตุผลหลักที่ดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้า
นอกจากนี้ ในงานวิจยั แบบจาลองโลจิทยังศึกษาถึงเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือก
ซื้ อในหลายๆงานวิจยั โดยยกตัวอย่าง เช่น งานวิจยั ของวทัญญา (2556) ได้ทาการศึกษาความเหมาะสม
ในการพัฒนาระบบขนส่ งสาธารณะในอุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่ได้นาแบบจาลองโลจิทมาวิเคราะห์
ของความน่าจะเป็ นที่ผเู ้ ดินทางจะตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการเดินทางที่ผา่ นมานิยมใช้วธิ ี การทางสถิ ติที่
เรี ยกว่าวิธี maximum likelihood ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ดงั นี้ โดยการสุ่ มตัวอย่างผูเ้ ดินทางมากลุ่มหนึ่ งมี
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมดกี่ คน และในบรรดาผูเ้ ดิ นทางที่สุ่มมานั้นจะทราบถึงรู ปแบบการเดินทางที่ผู้
เดิ น ทางแต่ ล ะคนตัด สิ น ใจเลื อ ก พบว่า การตัด สิ น ใจเลื อ กรู ป แบบการเดิ น ทางจะสอดคล้ อ งกับ
พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง
การศึกษาผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยต่อการเลือกประกันชี วิตของครัวเรื อน โดยศึกษา
ถึงความสัมพันธ์ของประกันชี วิตและการออมแบบอื่นๆ เพื่ออธิ บายรสนิ ยมของครัวเรื อนที่มีต่อการ
ออม พบว่า อายุ สถานภาพสมรส จานวนสมาชิ กคัวเรื อนเงิ นได้และภูมิภาคที่ครัวเรื อนอาศัยอยู่มีผล
ต่อการออม ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าครัวเรื อนที่อาศัยอยูภ่ าคเหนื อให้ความสาคัญกับการออมมากกว่าภาค
อื่นๆ โดยการประกันชี วิตสะสมทรัพย์เป็ นการออมดังนั้นจึงทาให้โอกาสที่ครัวเรื อนจะเลือกประกัน
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ชีวติ สะสมทรัพย์เพื่อการออมมากขึ้นดังนั้นหากแต่ละครัวเรื อนมีการออมหลังจากใช้จ่ายในการสะสม
ทรัพย์ เช่น ผ่อนบ้านหรื อที่ดิน เลือกแบบการออมสิ นทรัพย์ทางการเงินทุกแบบซึ่ งแบ่งเป็ น 2 แบบ คือ
การประกันชี วิตและการออมแบบอื่ นๆ เช่ น การฝากเงิ น ซึ่ งการตัดสิ นใจเลื อกบริ โภคนั้นขึ้นอยู่กบั
รสนิ ยมของแต่ละครัวเรื อนนอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภค เช่ น อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก (สุ พตั รา, 2555)
การศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อเครื่ องสุ ขภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอ
เมื องจัง หวัดเชี ย งใหม่ พบว่า ผูบ้ ริ โภคจะนิ ย มซื้ อเครื่ องสุ ข ภัณฑ์ข องผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมื อง
จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ผูบ้ ิโภคจะนิ ยมเลือกซื้ อเครื่ องสุ ขภัณฑ์จากร้านที่จาหน่ายสิ นค้าที่หลากหลาย
ให้เลื อกทั้งรู ปแบบและชนิ ด โดยในการเลื อกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจะทาการตัดสิ นใจเลือกซื้ อด้วย
ตัวเอง โดยปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้แก่ คุ ณภาพสิ นค้า ราคาของ
สิ นค้า และรู ปแบบสี สันของผลิตภัณฑ์ (เทิดฉัตร, 2544)
การศึ กษาปั จจัยที่ กาหนดการตัดสิ นใจปลู ก ข้า วโพดเลี้ ย งสัตว์ แบบมี และไม่มี พ นั ธะ
สั ญ ญาในอ าเภอแม่ แ จ่ ม จัง หวัด เชี ย งใหม่ เกษตรกรเป็ นเจ้า ของที่ ดิ น เอง และที่ ดิ น อยู่น อกเขต
ชลประทาน พบว่า ต้นทุ นในการผลิ ตข้าวโพดในพันธะสัญญา สู งกว่าต้นทุ นการผลิ ตนอกพันธะ
สัญญาและกาไรจากการผลิตในพันธะสัญญาสุ งกว่ากาไรจากการผลผลิตนอกพันธะสัญญา ส่ วนปั จจัย
ที่กาหนดการตัดสิ นใจปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบมีพนั ธะ และไม่มีพนั ธะสัญญา ได้แก่ จานวนพื้นที่
ในการปลู กข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ ความต้องการมี เงิ นทุ นและสิ นเชื่ อ ความต้องการการประกัน ราคา
ผลผลิต คือปัจจัยที่เกษตรกรทาการตัดสิ นใจ (พิมพ์ชิชชา, 2555)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกับ ทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โภค และปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ยอมรั บและตัดสิ นใจซื้ อทาให้ได้ตวั แปรที่ มีผลต่อทัศนคติ และการยอมรั บตัดสิ นใจ และเครื่ องมื อ
วิเคราะห์ ที่สามารถนามาใช้กบั งานวิจยั นี้ โดยตัวแปรควรจะมี ลกั ษณะของผูบ้ ริ โภค เช่ น อายุ เพศ
อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ สุ ขภาพ และทางด้านพฤติกรรมตัวแปรที่ใช้ เช่น ความถี่ในการบริ โภค
ลักษณะการบริ โภค แหล่งซื้ อ ส่ วนด้านทัศนคติตวั แปรที่ใช้ เช่ น ราคา ผลิ ตภัณฑ์ คุ ณค่า รวมถึ งการ
ส่ งเสริ มให้ความรู ้ความเข้าใจ เป็ นต้น ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณเครื่ องมือที่ใช้พบว่ามีการใช้
เครื่ องมือ logit model เป็ นเครื่ องมือที่เหมาะสมสาหรับงานวิจยั นี้
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
บทนี้ เสนอระเบียบวิธีวิจยั ขอบเขตประชากรและขนาดตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล และแบบจ าลองที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษา การรายงานผลการศึ ก ษา สถานที่ ศึ ก ษาและ
ระยะเวลาในการดาเนินการศึกษาซึ่งมี รายละเอียดดังนี้
3.1 กรอบแนวคิดของการศึกษา
การศึ ก ษาได้ก าหนดกรอบวิ ธี ก ารศึ ก ษาคื อ ทัศ นคติ ก ารบริ โ ภคและปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดที่จะนาไปสู่ การตัดสิ นใจดังภาพที่ 3.1

น้ านมถัว่
เหลืองผสม
ข้าวโพด
ในสัดส่ วนที่
เลือกแล้ว

ไม่ชิม

ชิม

ออกแบบให้เป็ น
ผลิตภัณฑ์พร้อม
ดื่มบรรจุขวด

พฤติกรรมการบริ โภค
น้ านมถัว่ เหลืองในปัจจุบนั
- ลักษณะของผลิตภัณฑ์
- แหล่งที่ซ้ือเป็ นประจา
- ความถี่ในการบริ โภค
ฯลฯ

คิด
อย่าง

ทัศนคติ (ความชอบ) ต่อผลิตภัณฑ์
น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด

ราคา
รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

รสชาติ
คุณค่า

เกิดขึ้นนอกกรอบวิจยั
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล

ตัดสิ นใจ
ซื้อ / ไม่ซ้ือ

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- รายได้

ภาพที่ 3.1 กรอบการวิจยั
กรอบแนวคิดข้างต้น แสดงว่า ผลิ ตภัณฑ์ได้รับการออกแบบไว้แล้ว ทั้งสัดส่ วนของน้ านมถัว่ เหลื อง
และน้ าข้าวโพด การศึกษานี้ ออกแบบให้ผบู ้ ริ โภคตัวอย่างเลือกที่จะชิ มหรื อไม่ชิม ผูท้ ี่ชิมจะได้รับการ
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ขอสัมภาษณ์ ต่อถึ งทัศนคติต่อผลิ ตภัณฑ์ในด้านรสชาติ รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ราคาและคุ ณค่า จากนั้น
ผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง จะได้รับการขอให้ตดั สิ นใจว่าจะซื้ อหรื อไม่ซ้ื อ ขั้นต่อไปเป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งมีปัจจัยที่พิจารณา คือ ทัศนคติ ลักษณะส่ วนบุคคล และพฤติกรรมการ
บริ โภคที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั เครื่ องมือทางสถิ ติที่ใช้ได้แก่ แบบจาลองสองทางเลือก ผลการวิเคราะห์
ช่วยให้ในการวิเคราะห์ การจาแนกผลข้อมูลของการทราบปั จจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผลิ ตภัณฑ์น้ า นมถั่วเหลื องผสมข้า วโพด พร้ อมทั้ง ระบุ ลู ก ค้า เป้ าหมาย ซึ่ ง จะช่ วยให้ส ามารถ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค และตลาดต่อไป
3.2 ขอบเขตประชากรและขนาดตัวอย่าง
3.2.1 ขนาดของตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคน้ านมถัว่ เหลือง ในอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่
เนื่ องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ในการศึกษาตัวอย่างวิจยั ครั้งนี้ ใช้วิธีการคานวณโดยใช้
สู ตร W.G. Cochran (กัลยา, 2545) โดยยอมรับค่าความผิดพลาดที่ร้อยละ 5 และระดับความเชื่ อมัน่ ที่
ร้อยละ 95
สู ตร
เมื่อ

𝑃(1−𝑃)(𝑍 2 )

n=
𝑒2
n แทน จานวนสมาชิกตัวอย่าง
P แทน สัดส่ วนประชากรที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดจะสุ่ ม = 50%
Z แทน ค่าระดับความเชื่อมัน่ ที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้ มีค่าเท่ากับ 95 %
ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95 % Z มีค่าเท่ากับ 1.96
E แทน ค่าความคาดเคลื่อนที่จะยอมให้เกิดขึ้นได้
โดยกาหนดให้ค่าความคาดเคลื่อน 5 % เท่ากับ 0.005

โดยแทนค่าจะได้
n=

(0.5)(1−0.5)(1.962 )
0.052

n = 384.16 หรื อ 385 คน
จากการคานวณจะได้ขนาดตัวอย่างจานวน 385 คน และเพื่อให้การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
ครอบคลุมสมบูรณ์ ในการศึกษาครั้งนี้จะทาการเก็บตัวอย่างทั้งสิ้ น 400 คน
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3.2.2 สถานทีใ่ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
สถานทีใ่ นการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. สถานศึ ก ษาในอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด เชี ย งใหม่ ได้แ ก่ มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
2. สถานที่ แหล่ งจาหน่ ายในอาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ ได้แก่ ตลาดธานิ นทร์ ตลาด
ช้างเผือก และเซเว่นอีเลฟเว่น
3. สวนสุ ขภาพในอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ได้แก่ สวนสุ ขภาพสวนบวกหาด และ
สวนสุ ขภาพหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
4. โรงพยาบาลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่
3.2.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (primary data) จากการสัมภาษณ์ ด้วยแบบสอบถามจากประชากรใน
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ออกแบบการเก็บข้อมูลเป็ นขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดมีลกั ษณะบรรจุขวด
ขั้นตอนที่ 2 ขอให้ตวั อย่างชิมผลิตภัณฑ์และสังเกตลักษณะผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งบรรจุขวด
ในลักษณะที่จะวางขาย
ขั้นตอนที่ 3 ขอให้ตวั อย่างตอบแบบสอบถาม
โดยแบบสอบถามที่จะใช้สอบถามข้อมูลทัศนคติของผูบ้ ริ โภคและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อน้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพด โดยกลุ่ มเป้ าหมายเป็ นผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป ซึ่ งจะทาการ
สัมภาษณ์ผบู้ ริ โภคใน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม เพื่อทราบลักษณะของประชากร
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุ ขภาพของตัวอย่าง การรับข้อมูลข่าวสาร
ส่ ว นที่ 2 ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคนมถั่ว เหลื อ งพร้ อ มดื่ ม เพื่ อ ทราบถึ ง
พฤติกรรมการบริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองพร้ อมดื่ มเป็ นประจา เช่ น ลักษณะการบริ โภคน้ านมถัว่ เหลือง
พร้อมดื่มในรู ปแบบ กล่อง ขวด หรื อถุง รวมไปถึงแหล่งที่ซ้ื อน้ านมถัว่ เหลืองของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนที่ 3 ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่ม เพื่อทราบความ
ต้องการด้านทัศนคติของน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่ม ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์
น้ านมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ ม การทดสอบผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพดทางประสาทสั มผัส
และแนวโน้มพฤติกรรมการบริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่ม
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ส่ วนที่ 4 ปั จจัยอื่นที่คาดว่ามี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ านมถัว่ เหลื องผสมข้า วโพด
ของผูบ้ ริ โภค เพื่อทราบถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพด โดยวัด
ข้อมูลด้านรสชาติ สี ราคา รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ แหล่งจาหน่าย โดยนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ปัจจัย
ที่สร้างความแตกต่างในทัศนคติการยอมรับการบริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด
3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.3.1 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ 1 การศึกษาและสารวจตลาดน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มในอาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิ ทาการสารวจข้อมูลด้านการตลาด สถานที่แหล่งจาหน่าย
ในพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
3.3.2 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ 2 ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสม
ข้าวโพด โดยจะทาการแบ่งข้อมูลเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนที่ 1 ทาการสารวจข้อมูลทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
น้ า นมถั่วเหลื องพร้ อมดื่ ม ยี่ห้อตามท้องตลาดจะท าการตอบโดยใช้ส ถิ ติเชิ งพรรณนา (descriptive
statistics) อธิ บายลักษณะของข้อมูลทัว่ ไปนาเสนอเป็ นตารางแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ
(percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และแสดงเป็ นตารางในการอธิ บายเชิงพรรณนา ลักษณะของข้อมูลเป็ น
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) ใช้มาตรวัดของ likert scale โดยแบ่งระดับทัศนคติออกเป็ น
5 ระดับ
โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนในแต่ละระดับดังนี้
ระดับความความคิดเห็น
ระดับคะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
เห็นด้วย
4
ไม่แน่ใจ
3
ไม่เห็นด้วย
2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
โดยการใช้ก ารวัดตามแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า แบบ likert scale question โดยใช้สู ตร
คานวณช่วงความกว้างของชั้นของข้อมูล (มัลลิกา, 2548) ดังต่อไปนี้
ช่วงความกว้างของข้อมูล =
คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
=

จานวนชั้น
5 – 1 = 0.8
5
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เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้
คะแนนเฉลีย่
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยอย่างยิง่
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
เห็นด้วย
2.61 – 3.40
ไม่แน่ใจ
1.81 – 2.60
ไม่เห็นด้วย
1 .00– 1.80
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ส่ วนที่ 2 ผูศ้ ึกษาได้ทาการออกแบบผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพดบรรจุ ขวด
และให้ผบู ้ ริ โภคเป็ นผูท้ ดลองในการชิ มผลิตภัณฑ์พร้ อมทั้งให้คะแนนความชอบโดยแบ่งความชอบ
ออกเป็ น 6 ระดับดังนี้
โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนในแต่ละระดับดังนี้
ระดับความความคิดเห็น
ระดับคะแนน
ชอบมากที่สุด
5
ชอบ
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
ไม่ชอบ
0
โดยการใช้การวัดตามแบบมาตราส่ วนประมาณค่าแบบ likert scale question โดยแบ่งการแปรผลตาม
หลักของการแบ่งอันตรภาคชั้น (class interval)โดยใช้สูตรคานวณช่ วงความกว้างของชั้นของข้อมูล
ดังต่อไปนี้
ช่วงความกว้างของข้อมูล =

คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น

=

5–0
6

= 0.83
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เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้
คะแนนเฉลีย่
ระดับความชอบ
มีความชอบมากที่สุด
4.17 - 4.99
3.34 – 4.16
มีความชอบมาก
2.50 – 3.33
มีความชอบปานกลาง
1.67 – 2.49
มีความชอบน้อย
0.84 – 1.66
มีความชอบน้อยที่สุด
0.00 – 0.83
ไม่มีความชอบ
ทาการศึกษาความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดนี้ ใน 4 ด้านคือ ด้าน
รสชาติ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และคุณค่า โดยมีรายละเอียดในการศึกษาดังนี้
1. ด้านรสชาติ ประกอบด้วย ความเข้มข้นพอดี สัดส่ วนของข้าวโพด ความเข้มข้นของ
น้ านมถัว่ เหลือง สัดส่ วนของข้าวโพด ความเข้มข้นของน้ านมถัว่ เหลือง
2. ด้านผลิ ตภัณฑ์ ประกอบด้วย บรรจุ ภณ
ั ฑ์เก็บรั กษาคุ ณภาพสิ นค้าได้ดี บรรจุ ภณ
ั ฑ์
สวยงามทันสมัย บรรจุภณั ฑ์สะดวกต่อการบริ โภค รายละเอียดบนฉลากส่ วนประกอบอาหาร ปริ มาณ
และความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ ความมัน่ ใจในสุ ขอนามัย ของผลิตภัณฑ์ สี ของน้ านมถัว่ เหลือง
3.ด้า นราคา 15 บาทต่ อ ขวด ประกอบด้ว ย ราคาเหมาะสมกับ คุ ณ ค่ า ที่ ไ ด้รั บ ราคา
เหมาะสมกับปริ มาณ ราคาไม่แพงมากเมื่อเทียบกับยีห่ อ้ อื่น
4.ด้านคุณค่า ประกอบด้วย คุณค่าทางโภชนาการสู ง เหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัย ป้ องกัน
และรักษาโรค เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ ง โรคกระดูกพรุ น ฯลฯ
3.3.3. เพื่อตอบวัตถุ ประสงข้อ 3 ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ า นมถัว่ เหลื องผสม
ข้าวโพดของผูบ้ ริ โภค อาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ การวิเคราะห์โดยใช้วิธีเชิ งปริ มาณ คือ การใช้
แบบจาลองโลจิท (logit model) ) เพื่อประมาณโอกาสความน่าจะเป็ นที่ผบู ้ ริ โภคตัวอย่างจะตัดสิ นใจ
ซื้ อหรื อไม่ซ้ื อผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน (ตัวแปรตาม) โดยตัว
แปรตามเป็ นตัวแปรเชิ งคุณภาพ 2 ทางเลือก (binary response) คือ ซื้ อและไม่ซ้ื อ ซึ่ งค่าประมาณของ
ตัวแปรตามจากแบบจาลองจะเป็ นความน่ าจะเป็ นของเหตุ การณ์ โดยจะมี ค่ าในช่ วง 1-0 ทั้ง นี้ ก าร
ประมาณแบบจาลองจะใช้วธิ ี ความน่าจะเป็ นสู งสุ ด
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เนื่ องจากแบบจาลองจะไม่เป็ นเส้นตรง และเทคนิ ควิเคราะห์โดยวิธี marginal effects สามารถ
เขียนแบบจาลองได้ดงั นี้
ln [

โดยกาหนดให้ u
bi
𝛽0

=
=
=

𝑝𝑖
] = 𝑥′𝑖 𝛽
1 − 𝑝𝑖

ค่าความคาดเคลื่อน
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปร i โดยที่ i 1,2,……
ค่าคงที่

ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจซื้ อน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด กาหนดดังนี้
Y = 1 คือ เมื่อตัวอย่างตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด
Y = 0 คือ เมื่อตัวอย่างตัดสิ นใจไม่ซ้ื อผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด
และได้กาหนดตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านการตลาดและลักษณะความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคดังนี้
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ตัวแปรอิสระด้ านอืน่ ๆทีใ่ ช้ การศึกษา
𝐗 𝟏 = เพศ
เพศชาย = 1 เพศหญิง = 0
ระดับอายุ (ปี )
𝐗 𝟐 = อายุ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี = 1 ปริ ญญาตรี = 2 ปริ ญญาโท =3 ปริ ญญาเอก = 4
𝐗 𝟑 = การศึกษา
อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา, พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ,
𝐗 𝟒 = อาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน , ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว =1
อาชีพรับจ้างทัว่ ไป = 0
รายได้ส่วนบุคคล (บาทต่อเดือน)
𝐗 𝟓 = รายได้
ปัญหาด้านสุ ขภาพ 1 = มีปัญหาสุ ขภาพ
𝐗 𝟔 = ด้ านสุ ขภาพ
0 = ไม่มีปัญหาสุ ขภาพ
𝐗 𝟕 = ลักษณะบรรจุภัณฑ์ X7a = ซื้ อน้ านมถัว่ เหลืองแบบขวดเป็ นประจา ใช่ = 1 , ไม่ใช่ = 0
X7b = ซื้ อน้ านมถัว่ เหลืองแบบกล่องเป็ นประจา ใช่ = 1 , ไม่ใช่ = 0
นา้ นมถั่วเหลืองที่
ซื้อ
ซื้ อน้ านมถัว่ เหลืองแบบถุงเป็ นประจา เมื่อ X7a=0 และ X7b = 0
เป็ นประจา
𝐗 𝟖 = ความถีใ่ นการบริโภค จานวนครั้งที่บริ โภค (ครั้ง/สัปดาห์)
𝑿𝟗 = แหล่ งทีซ
่ ื้อนา้ นมถั่ว 𝑋9𝑎 = ซื้ อน้ านมถัว่ เหลืองจากซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตและห้างสรรพสิ นค้า
เป็ นประจาใช่ = 1 , ไม่ใช่ = 0
เหลืองเป็ นประจา
𝑋9𝑏 = ซื้ อน้ านมถัว่ เหลืองจากตัวแทนจาหน่ายเป็ นประจา ใช่ = 1 , ไม่ใช่ = 0
𝑋9𝑐 = ซื้ อน้ านมถัว่ เหลืองจากร้ านค้าทัว่ ไปเป็ นประจา ใช่ = 1 , ไม่ใช่ = 0
ซื้ อน้ านมถัว่ เหลืองจากตลาดสดเป็ นประจา เมื่อ X9a= 0 X9b= 0 และ X9c= 0
ทัศนคติต่อรสชาติของน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด (คะแนนเฉลี่ย)
𝑿𝟏𝟎 = รสชาติ
𝐗 𝟏𝟏 = ลักษณะผลิตภัณฑ์ ทัศนคติต่อลักษณะผลิตภัณฑ์ของน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด (คะแนนเฉลี่ย)
ทัศนคติต่อราคาของน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด (คะแนนเฉลี่ย)
𝐗 𝟏𝟐 = ราคา
ทัศนคติต่อคุณค่าของน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด (คะแนนเฉลี่ย)
𝐗 𝟏𝟑 = คุณค่ า
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บทที่ 4
ตลาดนา้ นมถัว่ เหลืองพร้ อมดืม่
4.1 ตลาดนา้ นมถั่วเหลืองพร้ อมดื่ม
ตลาดน้ านมถัว่ เหลื องในประเทศไทยนับว่าเป็ นตลาดที่มีความน่ าสนใจ ถึ งแม้ว่าเศรษฐกิ จ
น้ านมถัว่ เหลืองของประเทศโดยรวมจะอยูใ่ นช่วงค่อยเป็ นค่อยไป แต่ก็ส่งผลกระทบต่อตลาดน้ านมถัว่
เหลืองไม่มากนัก เนื่ องจากปั จจัยของกระแสการรักษาสุ ขภาพ ทาให้ผบู ้ ริ โภคยังคงมีความเชื่ อว่าการ
บริ โภคอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพเป็ นปั จจัยหนึ่งในการทาให้ร่างกายแข็งแรง รวมทั้งการดาเนิ น
ชี วิตมีการเปลี่ ยนแปลงไป ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ยังคงให้ความสาคัญต่อการดูแลรักษาสุ ขภาพมากขึ้น
และมีความพอใจในสิ่ งที่จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่ งสุ ขภาพที่ดีต่อร่ างกาย
จากข้อมูล ศูนย์อจั ฉริ ยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร ในช่วงปี 2551-2556 ที่ผา่ น
มา ตลาดนมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ มมี อตั ราการเติ บ โตเพิ่ มขึ้ นอย่างต่ อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นผลสื บเนื่ องมาจาก
กระแสความสนใจในเรื่ องการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ นอกจากนี้ ในช่วงที่ผา่ นมาผูป้ ระกอบการได้
มีการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์นมถัว่ เหลื องโดยเน้นการเติมสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายหลากหลาย
ชนิ ด ทั้ง ยัง เพิ่ ม พื ช สมุ น ไพรที่ ส าคัญ ได้แ ก่ งาด า มาเป็ นส่ ว นผสมส าคัญ มี ก ารเติ ม คุ ณ ค่ า ด้ว ย
สารอาหารต่างๆ เช่ น คอลลาเจน และสารสกัดจากเมล็ดองุ่น และพัฒนาสู ตรไขมันต่า / หวานน้อย
เพื่อให้เหมาะกับผูบ้ ริ โภคที่รักสุ ขภาพ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อง่าย
ต่อการพกพาและสามารถดื่มได้หมดในครั้งเดียวซึ่ งได้รับการตอบรับจากผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี
น้ านมถัว่ เหลื องเป็ นเครื่ องดื่ มจากธัญพืชที่ ไ ด้รับ ความนิ ย มมานานโดยประเทศไทยมี ก าร
บริ โภคน้ า นมถั่วเหลื อ งพร้ อมดื่ ม ด้วยปริ ม าณ 12 ลิ ตรต่ อคนต่ อ ปี ส่ วนหนึ่ ง เป็ นผลเนื่ องมาจาก
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุมากขึ้นจะลดการบริ โภคนมโค หันมาบริ โภคนมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มแทน ประกอบกับ
ความนิยมในการบริ โภคอาหารหรื ออาหารที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ ทาให้ตลาดน้ านมถัว่ เหลืองพร้ อม
ดื่มมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งในด้านการตลาด การนานวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองโดยเติม
ส่ วนผสมที่ดีต่อร่ างกาย และส่ วนผสมที่ส่งต่อความสวยงาม ทั้งยังมีการสร้ างผลิ ตภัณฑ์รสชาติใหม่
เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่หลากหลายซึ่งมีผปู้ ระกอบการได้
ทาผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มออกมาสู่ ทอ้ งตลาด
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4.1.1 ตลาดนา้ นมถั่วเหลืองพร้ อมดื่มในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ตลาดน้ านมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ มในจังหวัดเชี ยงใหม่ซ่ ึ ง มี แหล่ ง จัดจาหน่ ายที่ เป็ นร้ า นค้า
ขนาดใหญ่ ได้แก่ ห้างสรรพสิ นค้าโลตัส บิ๊ กซี แม็คโคร ส่ วนแหล่ งจัดจาหน่ ายร้ านค้าขนาดกลาง
ได้แก่ โลตัส เอ็กเพรส ท๊อปซุ ปเปอร์ มาเก็ต ริ มปิ งซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ส่ วนแหล่งจาหน่ายร้านค้าขนาด
เล็ก ได้แก่ 7-ELEVEN ร้านค้าทัว่ ไป เป็ นต้น
ในปั จจุบนั ตลาดน้ านมถัว่ เหลืองพร้ อมดื่มในจังหวัดเชี ยงใหม่จากการสารวจจะเห็ นได้ว่า
บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตน้ านมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ ม (ไวตามิ้ลค์, แลคตาซอย, ดี น่า, เนสท์เล่ ,ฯลฯ)ได้ผลิ ตสิ นค้า
น้ านมถัว่ เหลื องสู ตรต่างๆออกมาจัดจาหน่ ายให้ผบู ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจึงนิ ยมเลื อกซื้ อน้ านมถัว่ เหลื อง
พร้อมดื่ม เนื่ องจากมีอายุการเก็บรักษาได้นานและหาซื้ อได้ง่ายตามห้างสรรพสิ นค้าหรื อตามตัวแทน
จาหน่ า ย 7-ELEVEN ซึ่ ง เป็ นร้ า นค้า ปลี ก สมัย ใหม่ จะพบว่า มี ใ ห้เลื อกซื้ อมากมายหลายตราสิ น ค้า
เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็ นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยอยูม่ าก โดยเฉพาะในเขตเทศบาล
ที่เป็ นแหล่งศูนย์กลางความเจริ ญในทุกด้าน ทาให้มีการเปิ ดบริ การของซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ร้านค้า จานวน
มาก ซึ่ งทาให้ผูป้ ระกอบการสามารถมี ช่ องทางในการจัดจาหน่ ายน้ า นมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ ม ให้ก ับ
ผูบ้ ริ โภคที่สามารถบริ โภคได้ทวั่ ถึ ง จะเห็ นได้ว่า ร้ านตัวแทนจาหน่ าย (7-ELEVEN) ในอาเภอเมือง
จัง หวัดเชี ย งใหม่ มี 66 สาขา ซึ่ ง ผูป้ ระกอบสามารถเห็ น โอกาสช่ องทางจัดจาหน่ า ยมากขึ้ น ส่ วน
ห้างสรรพสิ นค้า อาทิเช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร ผูบ้ ริ โภคสามารถซื้ อสิ นค้าได้ปริ มาณมาก ซึ่ ง
เป็ นช่องทางจัดจาหน่ายที่ผปู ้ ระกอบการสามารถขายสิ นค้าได้ปริ มาณมาก ในส่ วนของน้ านมถัว่ เหลือง
รถเข็นทัว่ ไปนั้นเป็ นคู่แข่งขันของผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมด้วยวิธีการที่วา่ น้ านมถัว่ เหลือง
รถเข็นทัว่ ไปนั้นสามารถทาการผลิตวันต่อวันซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ทางเลื อกหนึ่ งอาจเป็ นเพราะความสด
หอม ราคาถูก สามารถสั่งน้ าตาลตามใจชอบ แต่อายุการเก็บรักษาสั้น ซึ่ งมีขายได้ตามท้องตลาดทั้ง
ตอนเช้าและตอนกลางคืน น้ านมถัว่ เหลืองรถเข็นทัว่ ไปของอาเภอเมืองจังหวัดเชี ยงใหม่มีร้านรถเข็น
ทัว่ ไปทั้งหมด 29 ร้าน ซึ่ งเป็ นทางเลือกหนึ่งของผูบ้ ริ โภคที่จะเลือกซื้ อได้ง่าย
เมื่อพิจารณาส่ วนแบ่งตลาดในตลาดค้าปลีกพบว่า ผูน้ าตลาด 2 ตราสิ นค้าแรกของตลาดคือ
ไวตามิลค์ แลคตาซอย ซึ่ งมีสัดส่ วนที่ในตลาดค้าปลีกที่ใกล้เคียงกันสัดส่ วนที่เหลือนั้นจะเป็ นน้ านมถัว่
เหลืองในตราสิ นค้าอื่น เช่น ดีน่า โย โฮมซอย เป็ นต้น นอกจากนี้ น้ านมถัว่ เหลืองตามรถเข็นทัว่ ไปซึ่ ง
เป็ นน้ านมถัว่ เหลื องที่ไม่มีตราสิ นค้าเป็ นร้ านค้าที่มีมากมายตามทัว่ จังหวัดเชี ยงใหม่ถือเป็ นสัดส่ วน
ตลาดที่มีแนวโน้มสู งขึ้นและถือได้ว่าเป็ นคู่แข่งสาคัญทางการตลาด ส่ วนในการแข่งขันกับคู่แข่งใน
กลุ่มธุ รกิ จ ที่เกี่ ยวข้องกับน้ าเต้าหู ้ ซึ่ งมีราคาจาหน่ ายถู กรวมทั้งสามารถหาซื้ อได้ง่าย และเครื่ องดื่ ม
ธัญพืช เช่น น้ าข้าวกล้อง น้ านมข้าว หรื อน้ าข้าวโพด เป็ นต้น ซึ่ งถือเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกับนม
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ถั่วเหลื องที่ ก าลัง ได้รับ ความนิ ย มจากผูบ้ ริ โ ภคเป็ นอย่า งมาก เนื่ องจากมี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการที่
ผูบ้ ริ โภคต้องการ ทาให้โอกาสที่นมถัว่ เหลืองจะถูกชิงส่ วนแบ่งตลาดมีมากขึ้น
ช่ องทางการจัดจาหน่ ายของนา้ นมถั่วเหลืองพร้ อมดื่มในจังหวัดเชียงใหม่
1. ชาวนาผูป้ ลู ก ถั่ว เหลื อ งจะปลู ก ถั่ว เหลื อ งส่ ง โรงสี ใ นแต่ ล ะปี การปลู ก ของจัง หวัด
เชี ยงใหม่ซ่ ึ งถัว่ เหลื องจะปลู กหลังจากการเก็บเกี่ ยวข้าวเสร็ จโดยจะปลูกพืชหมุ นเวียนในแต่ละฤดู
โดยเฉพาะพืชราคาสู งกว่าได้แก่ ข้าว พืชผัก หอม กระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ยงั คงต้องนาเข้าถัว่ เหลื อง
มาใช้ในปลูก หรื อ บริ โภคจากจังหวัดใกล้เคียงจานวนมาก ผ่านโรงสี ร้านค้า คนกลางที่มีท้ งั โรงสี และ
โกดังเก็บถัว่ เหลืองของตนเอง และอีกส่ วนหนึ่งผ่านร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น เทสโกโลตัส แม็คโคร
ซึ่งนามารวบรวมทาตราสิ นค้าและขายในราคาสู ง
2. ผูป้ ระกอบการจะรับถัว่ เหลืองจากเกษตรกร หรื อ ผูร้ วบรวมสิ นค้า เพื่อนาถัว่ เหลื องมา
ผลิ ตน้ า นมถั่วเหลื องพร้ อมดื่ ม จะจัด จาหน่ า ยสิ นค้า ส่ ง เข้า ตามห้า งสรรพสิ น ค้า /ซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต
ตัวแทนจาหน่ าย (7-ELEVEN) และร้ านค้าทัว่ ไป ซึ่ งทางห้างสรรพสิ นค้าหรื อตัวแทนจาหน่ ายจะมี
มาตรการในการรั บสิ นค้าเข้าในวันต่ อวันแล้วแต่ รายการสิ นค้าซึ่ ง เมื่ อสิ นค้าที่ ผ่านช่ องทางการจัด
จาหน่ ายได้จะต้องได้รับการยินยอมจากตัวแทนจาหน่ าย เช่ น ตรารับรองสิ นค้า วันผลิ ตวันหมดอายุ
เนื่ องจากเมื่ อเห็ นตรารั บ รองสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคจะได้มี ค วามมัน่ ใจในสิ นค้า ว่า บริ โ ภคสิ นค้า แล้วจะ
ปลอดภัย
ปัจจัยเสี่ ยงหลักในอุตสาหกรรมนมถั่วเหลือง
ตลาดน้ านมถัว่ เหลืองจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี แต่ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมการผลิตนม
ถัว่ เหลืองของไทยยังประสบกับปั จจัยเสี่ ยงที่สาคัญอันเป็ นอุปสรรคต่อการขยายตัวของตลาด คือ ปัจจัย
เสี่ ย งในเรื่ อ งวัต ถุ ดิ บ ที่ ย งั ไม่ เ พี ย งพอกับ ความต้อ งการ และปั จ จัย เสี่ ย งทางด้า นการแข่ ง ขัน ซึ่ งมี
รายละเอี ยด ดังนี้ ปริ มาณเมล็ดถัว่ เหลื องที่ไม่เพียงพอกับความต้องการจึ งต้องมี การนาเข้าเมล็ดถัว่
เหลืองจากต่างประเทศ อาทิเช่นบราซิล อาร์เจนตินา และสหรัฐฯ เป็ นต้น ถัว่ เหลืองที่นาเข้านับได้ว่ามี
คุ ณภาพดี เหมาะแก่ การแปรรู ปเป็ นเครื่ องดื่ มนมถัว่ เหลื อง ในขณะที่ เมล็ดถัว่ เหลื องของไทยอาจมี
ข้อจากัดในเรื่ องของคุ ณภาพ แต่มีความได้เปรี ยบในเรื่ องของราคาถู ก ดังนั้น ในอนาคตการแก้ไข
ปั ญหาเรื่ องผลผลิตไม่เพียงพอ อาจทาได้โดยการทาสัญญาในลักษณะตลาดข้อตกลงกับกลุ่มเกษตรกร
ไทย เป็ นการรองรับปั ญหาการขาดแคลนวัตถุ ดิบได้ในระดับหนึ่ ง เพื่อสร้ างความมัน่ ใจในปริ ม าณ
วัตถุดิบ ซึ่ งในระยะยาวจะเป็ นการลดสัดส่ วนการนาเข้าเมล็ดถัว่ เหลืองจากต่างประเทศ รวมทั้งยังเป็ น
การสนับสนุ นผลผลิ ตของเกษตรกรไทย และเป็ นการส่ งเสริ มพื้นที่ เพาะปลู ก และพัฒนาเมล็ดถั่ว
เหลืองให้มีคุณภาพตามที่ผปู ้ ระกอบการต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่
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ยังคงต้องมีการนาเข้าเมล็ดถัว่ เหลืองจากต่างประเทศ เนื่องจากคุณภาพและปริ มาณของเมล็ดถัว่ เหลื อง
ไทย ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผูป้ ระกอบการไทย
4.1.2 ผู้ประกอบการนา้ นมถั่วเหลือง
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมน้ านมถัว่ เหลืองในประเทศไทยที่สาคัญๆ ประกอบด้วย บริ ษทั
กรี นสปอต (ประเทศไทย) บริ ษทั แลคตาซอย จากัด บริ ษทั เสริ มสุ ข วายเอชเอส เบเวอเรจ จากัด
บริ ษทั ดัชมิลค์ จากัด และบริ ษทั เนสท์เล่ (ไทย) จากัด ซึ่ งผูป้ ระกอบการแต่ละรายเป็ นผูผ้ ลิตเครื่ องดื่ม
น้ านมถัว่ เหลืองที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสนใจและนิยมบริ โภคที่สาคัญ เช่น ไวตามิ้ลค์ แลคตาซอย เป็ นต้น
ทั้งนี้ ในปั จจุบนั มีเครื่ องดื่มน้ านมถัว่ เหลืองที่ผบู ้ ริ โภคนิยมดื่มจาแนกตามตราสิ นค้าที่สาคัญๆ อาทิเช่น
ตามตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 รายชื่ อผู้ประกอบการในตลาดนา้ นมถั่วเหลือง
รายชื่อผูป้ ระกอบการในตลาดน้ านมถัว่ เหลือง
บริ ษทั
ตราสิ นค้า
บริ ษทั กรี นสปอต (ประเทศไทย) จากัด
ไวตามิ้ลค์, วีซอย
บริ ษทั แลคตาซอย จากัด
แลคตาซอย
บริ ษทั เสริ มสุ ข วายเอชเอส เบเวอเรจ จากัด
โย
บริ ษทั ดัชมิลค์ จากัด
ดีน่า
ที่มา: Marketinfo , 2549
1. ไวตามิลค์
ไวตามิลค์มีการผลิ ต และจาหน่ าย เครื่ องดื่ มที่มีคุณภาพให้แก่ผูบ้ ริ โภค ปั จจุบนั มีเครื่ องดื่ มที่
ได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย ภายใต้ยี่ห้อ ไวตามิลค์ วีซอย และไฮ-มาร์ ค โดยไวตามิลค์เป็ นนมถัว่
เหลืองพร้อมดื่มยี่ห้อแรกในประเทศไทยที่มีการบรรจุขวด และเป็ นนมถัว่ เหลืองพร้อมดื่ มที่จาหน่ าย
มากที่สุด ตั้งแต่เริ่ มวางจาหน่ายจนถึงปั จจุบนั ในฐานะผูน้ าตลาดนมถัว่ เหลืองพร้อมดื่ม ไวตามิลค์ได้มี
การแนะนาใหม่ๆ ให้แก่ผบู ้ ริ โภคมาตลอดเวลา เช่ น ไวตามิลค์สูตรเจ เสริ มวิตามิน สาหรับผูท้ ี่ทาน
อาหารมังสวิรัติและอาหารเจ และไวตามิ ลค์แชมป์ นมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ มสู ตรเสริ มวิตามินและแค
ลเซี่ ยมชนิดแรกที่พฒั นาขึ้นให้ตรงกับความต้องการของเด็กวัยเจริ ญเติบโต วีซอยไฮแคลเซี่ ยม เป็ นนม
ถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ มที่มีแคลเซี่ ยมสู งสาหรับผูท้ ี่ใส่ ใจในสุ ขภาพของตน ในปี พ.ศ.2548 มีสานักงาน
ใหญ่และโรงงานตั้งอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร และมีโรงงานผลิตอีก 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานรังสิ ตที่จงั หวัด
ปทุมธานี โรงงานสมุทรปราการที่จงั หวัดสมุทรปราการ และโรงงานสุ ราษฎร์ ธานี ที่จงั หวัดสุ ราษฎร์
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ธานี โดยไวตามิลค์ประกอบด้วยสายผลิตภัณฑ์ประเภทรสดั้งเดิม เจ น้ าตาลน้อย ไม่ผสมน้ าตาล และ
แคลเซี ยมสู ง ส่ วนวีซอยซึ่ งเป็ นตรายี่ห้อย่อยของไวตามิลค์ประกอบด้วยสายผลิ ตภัณฑ์ประเภทเจ ไม่
ผสมน้ าตาล และแคลเซี ยมสู ง (บริ ษทั มาร์ เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด, 2556)

ภาพที่ 4.1 น้ านมถัว่ เหลืองไวตามิลค์
2. แลคตาซอย
ผลิ ตภัณฑ์สิ นค้า ตรา “แลคตาซอย” มี ส่ วนแบ่ ง ในตลาดเป็ นอันดับ ที่ 2 ของตลาดน้ า นมถัว่
เหลื อง แต่ จากการแข่ ง ขันในตลาดที่ ไม่ รุนแรงมากนัก ท าให้ค วามเคลื่ อนไหวทางการตลาดของ
ผลิ ตภัณฑ์แลคตาซอยมี ไ ม่ม ากนัก อี ก ทั้ง ผลิ ตภัณฑ์แลคตาซอยเป็ นสิ นค้า ที่ เน้นในกลุ่ ม เป้ าหมาย
ระดับ บนและกลุ่ ม ผูส้ ู ง อายุ เป็ นหลัก ซึ่ งในตลาดน้ า นมถั่ว เหลื อ งจะได้รั บ การกระตุ ้นให้มี ค วาม
เคลื่อนไหวมากขึ้น โดยแนวทางการตลาดโดยได้ขยายสายผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องแบบไม่ตอ้ งคืน
ขวดหรื อวันเวย์ขนาด 300 ซี ซี ออกมาจาหน่ายในราคา 10 บาท พร้อมกับเพิ่มปริ มาณน้ านมถัว่ เหลือง
ร้อยละ 20 ในกล่องยูเอชที หลังจากนั้นผลิตภัณฑ์ไวตามิลค์ได้ออกสิ นค้าทูโก เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่
ที่ตอ้ งการความทันสมัยโดยไม่ตอ้ งลงทุนเอง เนื่ องจากผูน้ าทางการตลาดอย่างผลิตภัณฑ์ไวตามิลค์ได้
บุกเบิกตลาดขวดวันเวย์ก่อนแล้ว ปรากฎว่ายอดขายของไวตามิลค์ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่มีค่อนข้าง
สู ง ดังนั้น ผลิ ตภัณฑ์แลคตาซอยจึ งใช้กลยุทธ์ เดี ยวกันนี้ เข้ามาส่ งเสริ มเชิ งรุ กในตลาด เพื่อผลักดัน
ยอดขายให้เจริ ญเติบโตยิง่ ขึ้นดังนั้น การผลิตสิ นค้าชนิ ดขวดวันเวย์ของผลิตภัณฑ์แลคตาซอย จึงไม่ใช่
วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ลดต้น ทุ น การผลิ ต เหมื อ นกับ ที่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ไ วตามิ ล ค์ ท า แต่ ต้อ งการที่ จ ะให้
เจริ ญเติบโตตามผูน้ าด้าน การตลาดในทุกรู ปแบบ เพื่อเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ฉะนั้นงบประมาณสนับสนุนจึงมีไม่ค่อยมากนัก เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดจึงเป็ นเรื่ องยากที่หากไม่มี
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งบประมาณในการสนับสนุ นมากพอ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผบู ้ ริ โภคเห็ นถึ งความแตกต่างระหว่าง
สิ นค้าของผูน้ าด้านการตลาด (บริ ษทั มาร์ เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด, 2556)

ภาพที่ 4.2 น้ านมถัว่ เหลืองแลคตาซอย
3. โย
ผลิ ตภัณฑ์สินค้าตรา “โย” เป็ นน้ านมถัว่ เหลื องนาเข้าจากประเทศสิ งคโปร์ ซ่ ึ งเป็ นประเทศที่
ตลาดน้ านมถัว่ เหลื องเป็ นตลาดที่ใหญ่และมีการแข่งขันสู งมาก และผลิตภัณฑ์ “โย” ก็เป็ นตราสิ นค้า
หลักของตลาดสิ งคโปร์ สาหรับผลิตภัณฑ์ “โย” ในประเทศไทยเป็ นเครื่ องหมายการค้าภายใต้การร่ วม
ทุนระหว่างบริ ษทั เสริ มสุ ข จากัด (มหาชน) ผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายเครื่ องดื่มเป๊ ปซี่ และบริ ษทั โย เฮียบ
เส็ ง จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตอาหารและเครื่ องดื่มที่เก่าแก่จากสิ งคโปร์ โดยจัดตั้งเป็ นบริ ษทั เสริ มสุ ข
วายเอชเอส เบเวอเรจ จากัด โดยหน้าที่หลักของบริ ษทั เสริ มสุ ขในประเทศไทยคือการทาหน้าที่จดั
จาหน่ าย ส่ วนบริ ษทั โย เฮียบ เส็ ง จากัด (วายเอชเอส) จะทาหน้าที่ให้การสนับสนุ นเทคโนโลยีการ
ผลิตเครื่ องดื่มประเภท “เอเชี่ ยนดริ้ งค์” (Asian Drink) เช่น น้ านมถัว่ เหลือง น้ าเฉาก๊วย และน้ าเก๊กฮวย
แต่ สิ นค้ า ชนิ ด แรกที่ เ ริ่ มออกวางจ าหน่ า ยก่ อ น คื อ น้ านมถั่ ว เหลื อ ง 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ส่ ว นอี ก
กลุ่มเป้ าหมายคือกลุ่มผูร้ ักสุ ขภาพ เนื่ องจากน้ านมถัว่ เหลื องของโยเป็ นเครื่ องดื่ มน้ านมถัว่ เหลืองแท้
100% โยจึงเปิ ดตัวในประเทศไทยด้วยการออกสิ นค้าในสองบรรจุภณ
ั ฑ์คือขวดแก้วชนิ ดคืนขาด ซึ่ งมี
ขนาดบรรจุ 250 ซี ซี และกล่ องยูเอชที ทรงสลิ ม ขนาดบรรรจุ 250 ซี ซี กล่ องยูเอชที ท รงสลิ ม ของ
ผลิ ตภัณฑ์โยมุ่งสู่ กลุ่มเป้ าหมายวัยรุ่ นเป็ นหลัก เนื่ องจากขนาดที่ เป็ นทรงสู ง มี สีสันสดใสคล้ายกับ
บรรจุภณ
ั ฑ์ของนมเปรี้ ยวดูทนั สมัยกว่าผลิ ตภัณฑ์ไวตามิลค์และแลคตาซอย อีกทั้งโยยังเน้นการจัด
กิ จกรรมในสถานศึกษาเป็ นอย่างมากในช่ วงที่ ผ่านมา (บริ ษทั มาร์ เก็ตอิ นโฟ แอนด์ คอมมิวนิ เคชั่น
จากัด, 2556)
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ภาพที่ 4.3 น้ านมถัว่ เหลืองโย
4. ดัชมิลล์
หลังจากผลิ ตภัณฑ์ตราสิ นค้าอื่ นๆครองส่ วนแบ่งตลาดน้ านมถัว่ เหลื องมานาน ผลิ ตภัณฑ์ดชั
มิลล์ได้ริเริ่ มตั้งเป้ าหมายที่จะเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายนมพร้อมดื่มในทุกกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีโอกาสเติบโต
โดยเฉพาะสิ นค้าที่ใ ช้วตั ถุ ดิบในประเทศ ดัชมิลล์จึงทาการวิจยั ตลาดน้ า นมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ ม ใน
ปั จจุบนั พบว่า เป็ นตลาดที่มีอตั ราการเติบโตสู งกว่านมโค น้ านมถัว่ เหลืองเจริ ญเติบโต ในขณะที่นมวัว
ซึ่ งขนาดใหญ่กว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจ กับสุ ขภาพมากขึ้น จึง
นิ ย มดื่ ม น้ า นมถั่วเหลื องเพิ่ ม ขึ้ น เพราะเป็ นนมไม่ มี ไขมันและคลอเรสเตอรอล ประกอบกับ ตลาด
ดังกล่าวมีคู่แข่งขันน้อยราย คือ ไวตามิลค์ ของบริ ษทั กรี นสปอต และโย ของบริ ษทั เสริ มสุ ข ผูผ้ ลิต
จ าหน่ า ยเป๊ ปซี่ และเป็ นตลาดที่ มี ผูน้ าชัด เจนเพี ย งรายเดี ย วคื อ ไวตามิ้ ล ค์ท าให้ ย งั มี ช่ อ งว่า งทาง
การตลาดที่บริ ษทั จะสามารถเข้าไปทาตลาดได้ และจะใช้ความแข็งแกร่ งในระบบขายตรงของดัชมิลล์
และแดรี่ พลัสส์ เป็ นแนวทางหลักในการทาตลาด ประกอบกับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือ เป็ นนมที่ไม่มี
กลิ่นเหม็นอับของถัว่ เหลื อง มีจุดขายตรงที่รสชาติอร่ อยและเข้มข้นและยังเพิ่มคุ ณค่าด้วยไฟเบอร์ เข้า
มาในกลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคนมยูเ อชที ซึ่ ง เป็ นตลาดที่ ย งั สามารถบุ ก ได้ไ ม่ ย ากมากนัก หากเที ย บกับ กลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์ชนิ ดคืนขวด และรู ปแบบวันเวย์ที่ผลิตภัณฑ์ไวตามิ ลค์ ครองส่ วนแบ่งการตลาดอยู่ และยัง
เป็ นตลาดที่มีอตั ราการขยายตัวสู ง (บริ ษทั มาร์ เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด, 2556)
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ภาพที่ 4.4 น้ านมถัว่ เหลืองดัชมิลล์
4.1.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ นำ้ นมถั่วเหลือง
ในปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองพร้ อมดื่มในตลาดสามารถจาแนกส่ วนแบ่งตลาดได้
เป็ น 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย นมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ มระดับพรี เมี่ยม นมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ มที่ เสริ ม
คุณค่า นมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มธรรมดา และนมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มสาหรับเด็ก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. นมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มระดับพรี เมี่ยม
กลุ่มผลิตภัณฑ์นมถัว่ เหลื องที่เน้นตลาดระดับบน เป็ นผลิตภัณฑ์นมถัว่ เหลื องพร้ อม
ดื่มจากถัว่ เหลืองออร์ แกนิ ค มีการแต่งกลิ่นรสที่พิเศษกว่าผลิ ตภัณฑ์ทวั่ ไป ทั้งอัลมอนด์ ช็อกโกแลต
วานิลลา และชาเขียว ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์การนาเข้าจากต่างประเทศ

ภาพที่ 4.5 นมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มระดับพรี เมี่ยม
2. นมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มที่เสริ มคุณค่า
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์นมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ มที่ เน้นตลาดเพื่อสุ ขภาพ เป็ นผลิ ตภัณฑ์นมถัว่
เหลื องพร้ อมดื่ มที่มีการเสริ มคุ ณค่าทางโภชนาการด้วยผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งงาดา ฟองเต้าหู้ จมูกข้าว
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ข้าวสี นิล ข้าวบาร์ เลย์มอลล์ รวมทั้งการเพิ่มคุณค่าด้วยสารอาหารต่างๆ เช่น คอลลาเจน และสารสกัด
จากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ ยังมีการปรับลดสู ตรให้เหมาะกับผูท้ ี่รักสุ ขภาพ เช่น ไขมันต่า น้าตาลน้อย

ภาพที่ 4.6 นมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มที่เสริ มคุณค่า
3. นมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มแบบธรรมดา
กลุ่ ม ผลิ ตภัณฑ์นมถั่วเหลื องพร้ อมดื่ ม ทัว่ ไปแบบรสชาติ ด้ งั เดิ ม เหมาะกับ ผูบ้ ริ โภค
ทั่ว ไปที่ ชื่ น ชอบการดื่ ม นมถั่ว เหลื อ งพร้ อ มดื่ ม และไม่ ไ ด้ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ การเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ทาง
สารอาหารอะไรเป็ นพิเศษ แต่มีจะการแต่งกลิ่ นรสชาติเพิ่มเติม เช่น รสช็อกโกแลต รสวานิลลา และ
รสชาเขียว

ภาพที่ 4.7 นมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มแบบธรรมดา
4. นมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มสาหรับเด็ก
กลุ่มผลิตภัณฑ์นมถัว่ เหลืองพร้ อมดื่ มที่มุ่งเน้นตลาดเด็ก ซึ่ งถือว่าเป็ นตลาดที่มีความ
น่าสนใจ เนื่องจากด้วยมีผบู ้ ริ โภคกลุ่มหนึ่ งที่ไม่นิยมให้บุตรหลานบริ โภคนมวัว เนื่องจากบุตรหลานมี
อาการแพ้โปรตีนจากนมวัว ทาให้นมถัว่ เหลื องเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งสาหรับเด็ก (ศูนย์อจั ฉริ ยะเพื่อ
อุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร, 2557)
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ภาพที่ 4.8 นมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มสาหรับเด็ก
4.2 แนวโน้ มผลิตภัณฑ์ นา้ นมถั่วเหลืองในอนาคต

ภาพที่ 4.9 ปริ มาณมูลค่าตลาดนมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มในประเทศไทย ปี 2551-2560
หมายเหตุ : f =ตัวเลขประมาณการณ์
ที่มา: ศูนย์อจั ฉริ ยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร, 2557
อนาคตธุ ร กิ จ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ อ งดื่ ม น้ า นมถั่ว เหลื อ งในประเทศไทยยัง คงขยายตัว ได้อี ก
เนื่ องจากคนไทยกาลังหันมาให้ความใส่ ใจด้านสุ ขภาพอนามัยมากขึ้น เช่น รับประทานอาหารปลอด
สารพิษ ดื่ ม นมวัว นมถัว่ เหลื อง ออกกาลังกาย เป็ นต้น ทาให้คนไทยมี การใช้จ่า ยเพิ่ม ขึ้ นในเรื่ อง
เกี่ ยวกับการป้ องกันและรั กษาสุ ขภาพมากขึ้ น โดยคนไทยส่ วนใหญ่ เชื่ อว่าการบริ โภคอาหารและ
เครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพเป็ นส่ วนหนึ่ งในปั จจัยที่ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ดังนั้น ตลาดผลิ ตภัณฑ์อาหาร
และเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพจะมีการขยายตัวทาให้บริ ษทั รายใหม่ทยอยเข้ามาในตลาดมากขึ้น ซึ่ งนับเป็ น
ผลดีกบั ผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการ ในส่ วนของผูบ้ ริ โภคผูบ้ ริ โภคจะได้รับการบริ โภคสิ นค้าที่มีความ
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หลากหลายของรสชาติ และจะทาให้ผปู ้ ระกอบการมีการพัฒนาตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะด้านคุณภาพ
มาตรฐานของสิ นค้า พัฒนาวิจยั ผลิตภัณฑ์ และราคาอยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสม
แนวโน้มผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ มในประเทศไทยจะกระตุน้ การขยายตัวอย่าง
รวดเร็ วยิ่งขึ้น เนื่ องจากเป็ นเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพต่อร่ างกายยังสามารถบริ โภคได้ทุกเพศทุกวัย นับว่า
เป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่มีฐานศักยภาพด้านการผลิต รวมทั้งยังมีการทาวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุ ขภาพใหม่ตลอดเวลา โดยผลจากการศึกษาถึ งผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงของประชากร และ
การศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภค และภาวะเศรษฐกิ จ จากผลกระทบทางด้า นเศรษฐกิ จทาให้
ผูบ้ ริ โภคบางส่ วนหันมาดื่ มน้ านมถัว่ เหลื องแทนเนื่ องจากมี ระดับราคาที่ ถูกกว่านมวัว การกระตุ น้
ตลาดของผูป้ ระกอบการรายใหญ่ในตลาดอย่างไวตามิลค์ ทาให้มีการแข่งขันเพื่อปกป้ องตลาดจึงมีการ
ทุ่มโฆษณาและกิจกรรมส่ งเสริ มการขายมากขึ้น รวมถึงการออกสิ นค้าใหม่ๆเพื่อรองรับความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคซึ่ งเป็ นการขยายตลาดทางอ้อมเช่นกัน นอกจากนี้ ยงั มีแนวโน้มการผลิตน้ านมถัว่ เหลื อง
สู ตรอื่นๆ ออกมาเพิ่มอีกนอกจาก 3 สู ตรที่มีอยูใ่ นตลาดปั จจุบนั นี้แล้ว แม้วา่ อดีตที่ผา่ นมาไวตามิลค์จะ
ไม่ประสบความสาเร็ จกับสู ตรน้ านมถัว่ เหลื อง รสสตรอเบอรี่ โกโก้ วานิ ลา และเลมอนมาแล้วก็ตาม
แต่แนวโน้มการเติบโตของตลาดน้ านมถัว่ เหลื องในต่างประเทศประกอบกับการขยายฐาน ผูบ้ ริ โภค
มายังกลุ่ มเด็กและวัยรุ่ นมากขึ้ นอย่างเห็ นได้ชัดของผลิ ตภัณฑ์โย การออกน้ านมถัว่ เหลื องผสมน้ า
ผลไม้ น้ านมถัว่ เหลื องไฮแคลเซี ยม หรื อ น้ านมถัว่ เหลื องผสมกาแฟเพื่อให้ผูบ้ ริ โภคสามารถเลือก
บริ โภคได้หลากหลายรสชาติ
โดยสรุ ปแล้วธุ รกิจน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่ม เนื่องจากธุ รกิจยังคงมีโอกาสในการขยายตัวได้
อย่างต่อเนื่ องโดยมีปัจจัยสาคัญ คือ กระแสการรักษาสุ ขภาพ รวมทั้งยังมีการขยายฐานลูกค้ามากขึ้น
โดยการที่ผปู ้ ระกอบการได้ทาการตลาดอย่างต่อเนื่ อง เช่น การให้ขอ้ มูล การแจกแถมช่วงเทศกาล การ
ประชาสัมพันธ์ และยังมีการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นการ
จะประกอบธุ รกิ จผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ ม ให้ได้ผลสาเร็ จหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถ
ของผูป้ ระกอบการแต่ละรายที่จะทามาตรการทางการตลาดที่ดี ซึ่ งจะสามารถแข่งขันกับผูป้ ระกอบราย
อื่นๆได้น้ นั ในเรื่ องของราคาและสิ นค้าที่ไม่แพงมีคุณภาพดี และมีความปลอดภัยในการบริ โภค ซึ่ ง
ปั จจัยเหล่ านี้ นับว่าเป็ นปั จจัยสาคัญที่ ผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาเลื อกซื้ อเป็ นอันดับแรกของผูบ้ ริ โภคใน
อนาคต
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บทที่ 5
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ นำ้ นมถัว่ เหลือง
ผสมข้ ำวโพด
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั เรื่ อง ทัศนคติ และปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ รวมไปถึง
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคน้ านมถัว่ เหลื องทัว่ ไป โดยทาการสัมภาษณ์และทาการทดสอบผลิตภัณฑ์กบั
ผูบ้ ริ โภคจานวน 400 ตัวอย่าง ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลือง
ทัว่ ไป และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อน้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพด ด้านรสชาติ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา
แหล่ ง จาหน่ า ย และความต้องการที่ จะบริ โภคน้ า นมถั่วเหลื องผสมข้า วโพด เพื่ อให้ท ราบถึ ง การ
ยอมรับผลิตภัณฑ์
จากการเก็ บ ข้อมู ล การศึ ก ษา ทัศ นคติ และปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อน้ า นมถัว่
เหลืองผสมข้าวโพดได้ทาการเลื อกสถานที่เก็บข้อมูลที่เลื อกไว้แล้ว ได้แก่ สถานศึกษา สถานที่ออก
กาลังกาย สถานที่จดั จาหน่าย สถานพยาบาล เป็ นต้น โดยผลการศึกษาแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนได้ดงั นี้
1. ลักษณะของตัวอย่างซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการระบุตลาดเป้ าหมาย
2. พฤติกรรมการบริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มทัว่ ไป และทสนคติที่เกี่ยวข้อง
3. การทดสอบผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด
โดยผูท้ าการวิจยั ได้ทาผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพดบรรจุขวด ให้ผบู ้ ริ โภคได้ชิม
รสชาติ น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด
โดยนาข้อมูลทาการวิเคราะห์และแปลผล นาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคาอธิ บาย ดังนี้
5.1 ลักษณะของตัวอย่ำง
ผลการส ารวจลัก ษณะทัว่ ไปของผู ้บ ริ โ ภคโดยการสุ่ ม ตัว อย่า งแบบบัง เอิ ญ จากตัว อย่ า ง
ผูบ้ ริ โภคจานวน 400 ราย สามารถจาแนกตัวอย่างเป็ นเพศหญิง 218 รายคิดเป็ นร้อยละ 54.5 และเป็ น
เพศชาย 182 ราย คิดเป็ นร้อยละ 45.5 โดยมีอายุเฉลี่ยที่ 33 ปี ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างมีอายุ 21- 35 ปี ซึ่ งอยูใ่ น
วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น ส่ วนระดับการศึกษาผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อย
ละ 53.5 รองลง คือ มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย ร้อยละ 28.5 และอีกร้อยละ 16.5 มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท
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อาชี พและรายได้ พบว่าผูบ้ ริ โภคตัวอย่างประกอบอาชี พพนักงานรัฐวิสาหกิ จ/ข้าราชการคิด
เป็ นร้อยละ 27.3 รองลงมาได้แก่ อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนร้อยละ 24.8 ตามลาดับ ส่ วนระดับรายได้
พบว่า ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ ยอยู่ที่ 18,648 บาท/เดื อน ซึ่ งมีรายได้สูงสุ ดอยู่ที่ 174,000 บาท/
เดือน และมีรายได้ต่าสุ ดอยูท่ ี่ 4,000 บาท/เดือน ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 10,001 –
20,000 บาท/เดือนคิดเป็ นร้อยละ 36.8 ตามตารางที่ 5.1
ตำรำงที่ 5.1 ลักษณะข้ อมูลทัว่ ไปของผู้บริโภค จำแนกตำม เพศ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ
ลักษณะข้ อมูลทัว่ ไป
จำนวน (400 คน)
เพศ
218
หญิง
182
ชาย
อำยุ (ปี )
อายุต่ากว่า 20 ปี
30
อายุระหว่าง 21 - 35 ปี
234
อายุต้ งั แต่ 36 ปี ขึ้นไป
136
อำยุตำ่ สุ ด 16 ปี สู งสุ ด 60 ปี เฉลีย่ อยู่ที่ 33 ปี
ระดับกำรศึกษำ
114
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
214
ปริ ญญาตรี
66
ปริ ญญาโท
6
ปริ ญญาเอก
อำชีพ
78
นักเรี ยน/นักศึกษา
109
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ
99
พนักงานบริ ษทั เอกชน
68
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
46
รับจ้างทัว่ ไป
ระดับรำยได้ (เดือน)
ต่ากว่า 10,000 บาท
134
10,001 – 20,000 บาท
147
20,0001 – 30,000 บาท
66
30,001 บาทขึ้นไป
50
รำยได้ ตำ่ สุ ดอยู่ที่ 4,000 บำท รำยได้ สูงสุ ดที่ 174,000 บำท รำนได้ เฉลีย่ 18,648 บำท
ที่มา: จากการสารวจ, 2557
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ร้ อยละ
54.5
45.5
7.5
58.5
34

28.5
53.5
16.5
1.5
19.5
27.3
24.8
17.0
11.5
34.3
36.8
16.5
12.5

การสอบถามผูบ้ ริ โภคตัวอย่างจานวน 400 ราย พบว่า ปั ญหาเรื่ องของสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ จานวน 369 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 92.3 และอีกร้ อยละ 7.8 มี
ปั ญหาด้านสุ ขภาพ โดยปั ญหาสุ ขภาพที่ พบส่ วนใหญ่จะมี ปัญหาโรค ความดัน ไทรอยด์ เบาหวาน
หอบหื ด เป็ นต้น ในส่ วนปั ญหาด้านโรคภูมิแพ้น้ านมถัว่ เหลื อง พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ไม่มีปัญหา
ด้านโรคภูมิแพ้น้ านมถัว่ เหลือง ส่ วนปั ญหาด้านการอออกกาลังกาย โดยส่ วนมากผูบ้ ริ โภคตัวอย่างจะ
ออกกาลังกาย 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ 64.8 รองลงมา 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ 20.8
และไม่ได้ออกกาลังกาย คิดเป็ นร้อยละ 16.3 ตามตารางที่ 5.2
ตำรำงที่ 5.2 ลักษณะสุ ขภำพและออกกำลังกำย
โรคประจำตัว
จำนวน (400 คน)
ร้ อยละ
ไม่มีโรคประจาตัว
369
92.3
มีโรคประจาตัว
31
7.8
โรคภูมิแพ้ นำ้ นมถั่วเหลือง
ไม่มีโรคภูมิแพ้
400
100
ควำมถี่ออกกำลังกำย
ไม่ได้ออกกาลังกาย
65
16.3
1-2 ครั้ง/สัปดาห์
194
64.8
3-4 ครั้ง/สัปดาห์
83
20.8
มากกว่า 4 ครั้ง/สัปดาห์
58
14.5
ที่มา: จากการสารวจ, 2557
5.2 พฤติกรรมกำรบริโภคนำ้ นมถั่วเหลืองพร้ อมดื่มของผู้บริโภค
การศึกษาพฤติกรรมการบริ โภค ได้ทาการศึกษาในเรื่ อง การรับรู ้การเลือกบริ โภคน้ านมถัว่ เหลือง
พร้ อมดื่ มยี่ห้อตามท้องตลาดได้แก่ ไวตามิ ลค์ แลคตาซอย ดี น่า โฮมซอย โดยมี รายละเอี ยดของผล
การศึกษาดังนี้
5.2.1 กำรรับรู้ ของนำ้ นมถั่วเหลืองพร้ อมดื่ม
ในการศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภค จานวน 400 ราย
พบว่า ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนใหญ่รู้จกั ผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่มยี่ห้อ ไวตามิลค์และแลคตา
ซอย ร้อยละ 98.3 รองลงมาคือ ดีน่า ร้อยละ 80.5 โฮมซอย ร้อยละ 43.8 และอื่นๆ เช่น โทฟุซงั ดอยคา
ร้อยละ 3.8 ตามรู ปภาพที่ 5.1
40

ผลิตภัณฑ์ นำ้ นมถั่วเหลือง
120
100
80

98.3
ไวตำมิลค์ ,แลคตำซอย

80.5

ดีน่ำ

60

43.8

40
20

โฮมซอย
3.8

อืน่

0

ภาพที่ 5.1 สัดส่ วนน้ านมถัว่ เหลืองของยีห่ ้อตามท้องตลาด
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ
ที่มา: จากการสารวจ, 2557
5.2.2 กำรเลือกบริโภคนำ้ นมถั่วเหลืองพร้ อมดื่มยีห่ ้ อตำมท้องตลำด
การเลือกบริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มยี่ห้อตามท้องตลาดสามารถอธิ บายการศึกษาได้
ดังนี้ ยี่ห้อน้ านมถัว่ เหลื อตามท้องตลาด ได้แก่ ไวตามิลค์/แลคตาซอย/ดี น่า/โฮมซอย/น้ าเต้าหู ้รถเข็น
จากการศึกษาโดยให้ผบู ้ ริ โภคตัวอย่างจัดอันดับยี่ห้อน้ านมถัว่ เหลืองที่เลือกบริ โภคมากที่สุด (อันดับที่
1 – อันดับที่5) พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมีอายุ 21 – 35 ปี รายได้ 10,000 - 20,000 บาท/
เดือน นิยมบริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองแบบไม่ผสมธัญพืช และเลือกบริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองยีห่ ้อไวตามิลค์
เป็ นอันดับที่ 1 เนื่ องจากน้ านมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ มยี่ห้อไวตามิลค์น้ นั มีการทาตลาดมานานเป็ นที่รู้จกั
ของผูบ้ ริ โภค รสชาติ ถู กใจ จึ งเลื อกบริ โภคน้ านมถั่วเหลื องพร้ อมดื่ มยี่ ห้ อไวตามิ ลค์เป็ นอันดับแรก
รองลงมาคือ น้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มพร้อมดื่มยี่หอ้ แลคตาซอยเป็ นอันดับที่ 2 ผูบ้ ริ โภคซึ่ งให้เหตุผล
ว่า น้ านมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ มยี่ห้อแลคตาซอยทาผลิ ตภัณฑ์ออกมาช้ากว่าของไวตามิ ล ค์ ซึ่ งทาให้
ผูบ้ ริ โภคยังไม่เป็ นที่รู้จกั กันมากนัก ส่ วนอันดับที่ 3 น้ าเต้าหู ้รถเข็น ผูบ้ ริ โภคได้ให้ความสาคัญเหตุผล
ในการเลื อก เนื่ องจากน้ าเต้าหู ้รถเข็นหาซื้ อได้ง่าย มีความสดหอม สามารถใส่ น้ าตาลได้ตามใจชอบ
ราคาถูก แต่อายุการเก็บรักษาได้นอ้ ย จึงไม่นิยมบริ โภคมากเท่าที่ควร ส่ วนอันดับที่ 4 น้ านมถัว่ เหลือง
พร้ อ มดื่ ม ยี่ ห้ อ ดี น่ า เนื่ อ งจากน้ า นมถั่ว เหลื อ งพร้ อ มดื่ ม ยี่ห้ อ ดี น่ า นั้น รสชาติ ย งั ไม่ ถู ก ใจผูบ้ ริ โภค
เท่าที่ควรยังต้องมีการปรับเปลี่ยน ส่ วนอันดับที่ 5 น้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มยี่ห้อโฮมซอย รสชาติยงั
ไม่ถูกใจ ลักษณะผลิตภัณฑ์ปริ มาณต่อขวดเยอะเกินไป ไม่มีผลิ ตภัณฑ์แบบกล่อง ทาให้ผบู ้ ริ โภคไม่
ค่อยบริ โภคมากเท่าไหร่ ตามตารางที่ 5.3
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ตำรำงที่ 5.3 กำรเลือกบริโภคนำ้ นมถั่วเหลืองพร้ อมดื่มยีห่ ้ อตำมท้องตลำด
ลักษณะของผู้บริโภค
อันดับที่ 1 อันดับที่ 2
ไวตามิลค์ แลคตาซอย
เพศ
หญิง
73 (18.2) 71 (17.8)
ชาย
87 (21.8)
72 (18)
รวม
160 (40) 143 (35.8)
อำยุ/ปี
ต่ากว่า 20 ปี
11 (2.8)
11 (2.8)
21-35 ปี
94 (23.5)
84 (21)
36-60 ปี
55 (13.8)
48 (12)
รวม
160 (40) 143 (35.8)
รำยได้
ต่ากว่า 10,000 บาท
58 (14.5)
52 (13)
10,000 - 20,000 บาท
60 (15)
52 (13)
20,000 – 30,000 บาท
24 (6)
23 (5.8)
30,001 บาทขึ้นไป
18 (4.5)
16 (4)
รวม
160 (40) 143 (35.8)
ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
47 (11.8) 47 (11.8)
ปริ ญญาตรี
84 (21)
71 (17.8)
ปริ ญญาโท
25 (6.3)
21 (5.3)
ปริ ญญาเอก
4 (1)
4 (1)
รวม
160 (40) 143 (35.8)
อำชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
27 (6.8)
25 (6.3)
พนักงารัฐวิสาหกิจ/
38 (9.5)
36 (9)
ข้าราชการ
พนักงานบริ ษทั เอกชน 43 (10.8)
34 (8.5)
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 29 (7.3)
22 (5.5)
รับจ้างทัว่ ไป
23 (6.8)
26 (6.5)
รวม
160 (40) 143 (35.8)
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ ( ) คือ ค่าร้อยละ
ที่มา: จากการสารวจ, 2557
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อันดับที่ 3
น้ าเต้าหูร้ ถเข็น

อันดับที4่
ดีน่า

อันดับที5่
โฮมซอย

55 (13.8)
67 (16.8)
122 (30.5)

63 (15.8)
83 (20.8)
146 (36.5)

142 (35.5)
117 (29.3)
259 (64.8)

8 (2)
64 (16)
50 (12.5)
122 (30.5)

7 (1.8)
85 (21.3)
54 (13.5)
146 (36.5)

14 (3.5)
143 (35.8)
102 (25.5)
259 (64.8)

37 (9.3)
51 (12.8)
19 (4.8)
15 (3.8)
122 (30.5)

45 (11.3)
58 (14.5)
22 (5.5)
21 (5.3)
146 (36.5)

84 (21)
91 (22.8)
47(11.8)
37 (9.3)
259 (64.8)

45 (11.3)
58 (14.5)
18 (4.5)
1 (0.3)
122 (30.5)

48 (12)
68 (17)
27 (6.8)
3 (0.8)
146 (36.5)

85 (21.3)
125 (31.3)
44 (11)
5 (1.3)
259 (64.8)

21 (5.3)
30 (7.5)

24 (6)
38 (9.5)

39 (9.8)
74 (18.5)

28 (7)
23 (5.8)
20 (5)
122 (30.5)

39 (9.8)
25 (6.3)
20 (5)
146 (36.5)

64 (46)
46 (11.5)
36 (9)
259 (64.8)

2) ลักษณะบรรจุ ภณ
ั ฑ์น้ านมถัว่ เหลื องที่ ซ้ื อเป็ นประจา โดยบรรจุ ภณ
ั ฑ์น้ านมถัว่ เหลื องที่
ศึกษา ได้แก่ แบบขวด แบบกล่อง และแบบถุ งจากผลการศึกษา ชี้ ให้เห็ นว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยม
บริ โภคน้ านมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ มแบบกล่อง เมื่อพิจารณาลักษณะของผูบ้ ริ โภคที่เลื อกซื้ อแบบกล่อง
พบว่าเป็ นเพศหญิง วัยทางาน และมีรายได้ 10,000 - 20,000 บาท/เดือน มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จะนิ ยมบริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มแบบกล่องคิดเป็ นร้อย
ละ 83.3 และแบบขวดคิดเป็ นร้อยละ 11 ซึ่ งผูบ้ ริ โภคได้ให้เหตุผลที่เลือกบริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองแบบ
กล่อง เนื่องจากผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มแบบกล่องดูสะอาดกว่าขวด รับประทานง่าย ขนาด
ปริ มาณ 200 มิลลิกรัม เหมาะสาหรับดื่มหมดวันต่อวัน ไม่แตกหักง่ายเหมือนขวด ขนาดพกพาง่าย อายุ
การเก็บรักษายาวนานกว่า การที่ไม่เลือกผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มแบบขวดนั้น ผูบ้ ริ โภคให้
เหตุผลว่า ผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ มแบบขวดหนัก รับประทานยาก ไม่เหมาะสาหรั บ ดื่ ม
หมดภายในวัน เดี ย ว ขนาดใหญ่ ปริ ม าณ 300 มิ ล ลิ ก รั ม ส่ ว นผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ า นมถั่ว เหลื อ งแบบถุ ง
เนื่ อ งจากผลิ ต ภัณ ฑ์ แ บบถุ ง รั บ ประทานยาก มี อ ายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาได้ส้ ั น กว่า แบบกล่ อ ง แบบขวด
ผูบ้ ริ โภคจึงเลือกบริ โภคเป็ นอันดับสุ ดท้าย ตามตารางที่ 5.4
ตำรำงที่ 5.4 ลักษณะของผู้บริโภคจำแนกตำมลักษณะผลิตภัณฑ์ นำ้ นมถั่วเหลืองพร้ อมดื่ม
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

ขวด
22 (5.5)
22 (5.5)
44 (11)

กล่ อง
183 (45.8)
150 (37.5)
333 (83.3)

ถุง
13 (3.3)
10 (2.5)
23 (5.8)

รวม (ร้ อยละ)
218 (54.5)
182 (45.5)
400 (100)

3 (0.8)
25 (6.3)
16 (4.0)
44 (11)

24 (6)
196 (49)
113 (28.3)
333 (83.3)

3 (0.8)
13 (3.3)
7 (1.8)
23 (5.8)

90 (7.5)
234 (58.5)
136 (34)
400 (100)

14 (3.5)
16 (4)
9 (2.3)
5 (1.3)
44 (11)

112 (28)
127 (31.8)
53 (13.3)
41 (10.3)
333 (83.3)

11 (2.8)
4 (1)
4 (1)
4 (1)
23 (5.8)

137 (34.3)
147 (36.8)
66 (16.5)
50 (12.5)
400 (100)

อำยุ
ต่ากว่า 20 ปี
21-35 ปี
36-60 ปี
รวม
รำยได้
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,000 - 20,000 บาท
20,000 – 30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป
รวม
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ตำรำงที่ 5.4 ลักษณะของผู้บริโภคจำแนกตำมลักษณะผลิตภัณฑ์ นำ้ นมถั่วเหลืองพร้ อมดื่ม (ต่ อ)
ระดับกำรศึกษำ
ขวด
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
12 (3.0)
ปริ ญญาตรี
22 (5.5)
ปริ ญญาโท
10 (2.5)
ปริ ญญาเอก
รวม
44 (11)
อำชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
10 (2.5)
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
11 (2.8)
ข้าราชการ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
7 (1.8)
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
13 (3.3)
รับจ้างทัว่ ไป
3 (0.8)
รวม
44 (11)
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ ( ) คือ ค่าร้อยละ
ที่มา: จากการสารวจ, 2557

กล่ อง
97 (24.3)
183 (45.8)
47 (11.8)
6 (1.5)
333 (83.3)

ถุง
5 (1.3)
9 (2.3)
9 (2.3)
23 (5.8)

รวม (ร้ อยละ)
114 (28.5)
214 (53.5)
66 (16.5)
6 (1.5)
400 (100)

60 (15)
91 (22.8)

8 (2)
7 (1.8)

78 (19.5)
109(27.3)

89 (22.3)
51 (12.8)
42 (10.5)
333 (83.3)

3 (0.8)
4 (1)
1 (0.3)
23 (5.8)

99 (24.8)
68 (17)
46 (11.5)
400 (100)

3) การผสมธัญพืชในน้ านมถัว่ เหลื องจากการศึ กษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยมบริ โภค
น้ านมถัว่ เหลื องแบบไม่ผสมธัญพืชถึ งร้ อยละ 63.3 เนื่ องจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่บริ โภคน้ านมถัว่ เหลื อง
พร้ อมดื่ มที่ แบบไม่ผสมธัญพืช ได้ให้เหตุ ผลว่า น้ านมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ มแบบไม่มีการผสมธัญพืช
รสชาติอร่ อยและถูกใจ น้ านมถัว่ เหลื องยังคงเป็ นน้ านมถัว่ เหลื อง 100 เปอร์ เซ็ นต์ ผูบ้ ริ โภคจึ งชอบ
บริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองแบบไม่ผสมธัญพืช ส่ วนน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มแบบผสมธัญพืชร้อยละ 36.7
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ จะนิ ยมน้ านมถัว่ เหลืองที่มีรสชาติผสมธัญพืช ไม่มีกลิ่ นน้ านมถัว่ เหลือง มีประโยชน์
ได้รับสารอาหารมาก ตามรู ปภาพที่ 5.2
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36.7
แบบผสมธัญพืช
63.3

แบบไม่ ผสมธัญพืช

ภาพที่ 5.2 สัดส่ วนการบริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มแบบผสมธัญพืชกับไม่ผสมธัญพืช
ที่มา: จาการสารวจ, 2557
จากสัดส่ วนการบริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มแบบผสมธัญพืชและไม่ผสมธัญพืชชี้ให้เห็น
ว่าผูบ้ ริ โภคจะนิ ยมบริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองพร้ อมดื่ มแบบไม่ผสมธัญพืชมากกว่าน้ านมถัว่ เหลืองแบบ
ผสมธัญพืช โดยพิจารณาจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองจาแนกตามคุณลักษณะพบว่า เป็ นเพศหญิง
อยูใ่ นช่วงวัยทางาน ร้อยละ 36.8 รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท จบระดับการศึกษาปริ ญญาตรี เนื่องจาก
เพศหญิงจะให้ความสาคัญกับสุ ขภาพร่ ายกาย ผิวพรรณและสัดส่ วนของรู ปร่ างดี จึงเลือกบริ โภคน้ านม
ถัว่ เหลื องเพราะน้ านมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ มจะช่ วยให้อิ่มท้อง ส่ วนเพศชายจะบริ โภคน้ านมถัว่ เหลื อง
แบบผสม เพราะลักษณะทัว่ ไปของเพศชายจะชอบความท้าทายลองของแปลกใหม่ นอกจากนี้เพศชาย
จะชอบออกกาลังกายและเพิ่มความแข็งแรงทางกล้ามเนื้ อซึ่ งน้ านมถัว่ เหลืองสามารถทดแทนโปรตีน
จากการกินเนื้อสัตว์ได้ รายะละเอียดตามตารางที่ 5.5
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ตำรำงที่ 5.5 ลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคทีม่ ีต่อคุณลักษณะของนำ้ นมถั่วเหลืองพร้ อมดื่ม
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

แบบผสมธัญพืช
88 (22)
59 (14.8)
147 (36.8)

แบบไม่ ผสมธัญพืช
130 (32.5)
123 (30.8)
253 (63.3)

รวม (ร้ อยละ)
218 (54.5)
182 (45.5)
400 (100)

14 (3.5)
86 (21.5)
47 (11.8)
147 (36.8)

16 (4)
148 (37)
89 (22.3)
253 (63.3)

30 (7.5)
234 (58.5)
136 (34)
400 (100)

55 (13.8)
44 (11)
32 (8)
16 (4)
147 (36.8)

82 (20.5)
103 (25.8)
34 (8.5)
34 (8.5)
253 (63.3)

137 (34.3)
147 (36.8)
66 (16.5)
50 (12.5)
400 (100)

37 (9.3)
78 (19.5)
27 (6.8)
5 (1.3)
147 (36.8)

77 (19.3)
136 (34)
39 (9.8)
1 (0.3)
253 (63.3)

114 (28.5)
214 (53.5)
66 (16.5)
6 (1.5)
400 (100)

อำยุ
ต่ากว่า 20 ปี
21-35 ปี
36-60 ปี
รวม
รำยได้
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,000 - 20,000 บาท
20,000 – 30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป
รวม
ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ ( ) คือ ค่าร้อยละ
ที่มา: จากการสารวจ, 2557

4) แหล่ งที่ ซ้ื อน้ านมถั่วเหลื องพร้ อมดื่ ม ทาการศึ กษาแหล่ งที่ ผูบ้ ริ โภคซื้ อน้ า นมถั่วเหลื อง
ได้แก่ ห้างสรรพสิ นค้า/ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ตัวแทนจาหน่าย ร้านค้าทัว่ ไป และตลาด พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่ซ้ื อน้ านมถัว่ เหลื องจากตัวแทนจาหน่ าย (7-eleven) เมื่อพิจารณาลักษณะผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อน้ านมถัว่
เหลื อง พบว่า ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุเ ริ่ ม ต้น วัย ท างานเริ่ ม มี รายได้ ประกอบอาชี พ พนัก งาน
บริ ษทั เอกชนเนื่ องจากเพศหญิงชอบซื้ อที่มีความสะดวกและรวดเร็ วหาซื้ อได้ง่าย ส่ วนแหล่งซื้ อน้ านม
ถั่ว เหลื อ งที่ ส าคัญ รองลงมาคื อ ร้ า นค้า ทั่ว ไป ให้ เ หตุ ผ ลว่ า เป็ นแหล่ ง ซื้ อ ใกล้ บ ้า น ส่ ว นแหล่ ง
ห้างสรรพสิ นค้า เป็ นผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้สูง ชอบซื้ อของที่มีคุณภาพดีได้ปริ มาณเยอะ อายุการเก็บรักษา
ได้นาน รายละเอียดตามตารางที่ 5.6
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ตำรำงที่ 5.6 ลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคทีม่ ีต่อแหล่ งทีซ่ ื้อนำ้ นมถั่วเหลืองพร้ อมดื่มเป็ นประจำ
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

ห้ ำงสรรพสินค้ ำ
ซุปเปอร์ มำรเก็ต
43 (10.8)
46 (11.5)
89 (22.3)

ตัวแทนจำหน่ ำย ร้ ำนค้ ำ
ตลำดสด
(7-ELEVEN)
ทัว่ ไป
117 (29.3)
48 (12)
10 (2.5)
83 (20.8)
45 (11.3)
8 (2)
200 (50)
93 (23.3) 18 (4.5)

รวม (ร้ อยละ)
218 (54.5)
182 (45.5)
400 (100)

อำยุ
ต่ากว่า 20 ปี
6 (1.5)
21-35 ปี
33 (8.3)
36-60 ปี
50 (12.5)
รวม
89 (22.3)
รำยได้
ต่ากว่า 10,000 บาท
16 (4)
10,000 - 20,000 บาท
23 (5.8)
20,000 – 30,000 บาท
25 (6.3)
30,001 บาทขึ้นไป
25 (6.3)
รวม
89 (22.3)
ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
31 (7.8)
ปริ ญญาตรี
47 (11.8)
ปริ ญญาโท
9 (2.3)
ปริ ญญาเอก
2 (0.5)
รวม
89 (22.3)
อำชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
10 (2.5)
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
33 (8.3)
ข้าราชการ
พนักงาบริ ษทั เอกชน
17 (4.3)
ประกอบธุรกิส่วนตัว
27 (6.8)
รับจ้างทัว่ ไป
2 (0.5)
รวม
89 (22.3)
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ ( ) คือ ค่าร้อยละ
ที่มา: จากการสารวจ, 2557

11 (2.8)
149 (37.3)
40 (100)
200 (50)

10 (2.5)
42 (10.5)
41 (10.3)
93 (23.3)

3 (0.8)
10 (2.5)
5 (1.3)
18 (4.5)

30 (7.5)
234 (58.5)
136 (34)
400 (100)

67 (16.8)
84 (21)
32 (8)
17 (4.3)
200 (50)

47 (11.8)
35 (8.8)
6 (1.5)
5 (1.3)
93 (23.3)

7 (1.8)
5 (1.3)
3 (0.8)
3 (0.8)
18 (4.5)

137 (34.3)
147 (36.8)
66 (16.5)
50 (12.5)
400 (100)

27 (6.8)
127 (31.8)
42 (10.5)
4 (1)
200 (50)

52 (13)
33 (8.3)
8 (2)
93 (23.3)

4 (1)
7 (1.8)
7 (1.8)
18 (4.5)

114 (28.5)
214 (53.5)
66 (16.5)
6 (1.5)
400 (100)

43 (10.8)
54 (13.5)

20 (5)
18 (4.5)

5 (1.3)
4 (1)

78 (19.5)
109 (27.3)

69 (17.3)
24 (6)
10 (2.5)
200 (50)

10 (2.5)
13 (3.3)
32 (8)
93 (23.3)

3 (0.8)
4 (1)
2 (0.5)
18 (4.5)

99 (24.8)
68 (17)
46 (11.5)
400 (100)
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5.2.3 ควำมถี่ในกำรบริโภคนำ้ นมถั่วเหลืองพร้ อมดื่ม จำแนกตำมลักษณะทัว่ ไปของผู้บริโภค
พฤติกรรมการบริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภคมีการบริ โภคที่ไม่แน่นอนต่อ
การบริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มแต่ละครั้ง/สัปดาห์ สถานที่ซ้ื อ ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่บริ โภค จึงได้
ทาการสารวจพฤติกรรมการบริ โภคในแต่ละครั้งต่อสัปดาห์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีการบริ โภค
1 - 2 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 44.5 รองลงมาคือ 3 - 4 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 37 ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ ถือว่าเป็ น
กลุ่มที่นิยมบริ โภคน้ านมถัว่ เหลือง และไม่ให้ความสาคัญในการบริ โภคมากนัก ผูบ้ ริ โภคให้เหตุผลว่า
บริ โภคน้ านมถัว่ เหลื องเพื่อให้ทอ้ งอิ่ มหรื อก็ต่อเมื่ อแพ้นมวัว ในกลุ่ มที่ มีความถี่ ในการบริ โภค 5 - 6 ครั้ ง/
สัปดาห์ ร้อยละ 10 และ 7-8 ครั้ง/สัปดาห์ ร้ อยละ 8 ผูบ้ ริ โภคในกลุ่มนี้ มีความถี่ มากในการบริ โภค
น้ านมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ มและนิ ยมให้ความสาคัญของสุ ขภาพร่ างกาย ซึ่ งชี้ ให้เห็ นว่า ความถี่ ในการ
บริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่ม พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีความถี่ในการบริ โภคสู ง ได้แก่ 5 - 6 ครั้ง/สัปดาห์
, 7 - 8 ครั้ง/สัปดาห์ และ 9 – 10 ครั้ง/สัปดาห์ โดยผูบ้ ริ โภคได้ให้เหตุผลว่า หลังจากที่ได้ออกกาลังกาย
เสร็ จผูบ้ ริ โภคจะเลือกมาดื่มน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มแบบกล่อง และรสชาติถูกใจ แหล่งที่ซ้ื อตัวแทน
จาหน่าย พบว่า ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างจัดอยูใ่ นระดับการศึกษาจบระดับปริ ญญาตรี วยั ผูใ้ หญ่ตอนกลาง เป็ น
ผูม้ ีรายได้มนั่ คงจึงหันมาใส่ ใจสุ ขภาพมากขึ้น โดยเลือกบริ โภคของที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย และหัน
ไปออกกาลังกายมากขึ้น ส่ วนกลุ่มที่มีความถี่ต่าในการบริ โภคได้แก่ การบริ โภค 1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์
3-4 ครั้ง/สัปดาห์ เป็ นกลุ่มที่มีผบู ้ ริ โภคมากอยูใ่ นวัยเริ่ มต้นทางาน ระดับการศึกษาจบปริ ญญาตรี เลือก
บริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองแบบกล่อง แหล่งที่ซ้ื อเป็ นประจาร้านตัวแทนจาหน่าย รายละเอียดตามตารางที่
5.7
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ตำรำงที่ 5.7 ลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคทีม่ ีต่อควำมถี่กำรบริโภคนำ้ นมถั่วเหลืองพร้ อมดื่ม
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

1-2 ครั้ง/
สัปดำห์
109 (27.3)
69 (17.3)
178 (44.5)

3-4 ครั้ง/
สัปดำห์
70 (17.5)
78 (19.5)
148 (37))

5-6 ครั้ง/
สัปดำห์
19 (4.8)
21 (5.3)
40 (10)

7-8 ครั้ง/
สัปดำห์
20 (5)
12 (3)
32 (8)

9-10 ครั้ง/
รวม (ร้ อยละ)
สัปดำห์
218 (54.5)
2 (0.5)
182 (45.5)
2 (0.5)
400 (100)

14 (3.5)
111 (27.8)
53 (13.3)
178 (44.5)

13 (3.3)
83 (20.8)
52 (13)
148 (37)

1 (0.3)
25 (6.3)
14 (3.5)
40 (10)

2 (0.5)
13 (3.3)
17 (4.3)
32 (8)

2 (0.5)
2 (0.5)

30 (7.5)
234 (58.5)
136 (34)
400 (100)

67 (16.8)
63 (15.8)
25 (5.8)
23 (5.8)
178 (44.5)

52 (13)
51 (12.8)
27 (6.8)
18 (4.5)
148 (37)

7 (1.8)
19 (4.8)
7 (1.8)
7 (1.8)
40 (10)

9 (2.3)
14 (3.5)
7 (1.8)
2 (0.5)
32 (8)

2 (0.5)
2 (0.5)

137 (34.3)
147 (36.8)
66 (16.5)
50 (12.5)
400 (100)

42 (10.5)
98 (24.5)
33 (8.3)
5 (1.3)
178 (44.5)

41 (10.3)
82 (20.5)
25 (6.3)
148 (37)

12 (3)
22 (5.5)
5 (1.3)
1 (0.3)
40 (10)

18 (4.5)
12 (3)
2 (0.5)
32 (8)

1 (0.3)
1 (0.3)
2 (0.5)

114 (28.5)
214 (53.5)
66 (16.5)
6 (1.5)
400 (100)

อำยุ
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ต่ากว่า 20 ปี
21-35 ปี
36-60 ปี
รวม
รำยได้
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,000 - 20,000 บาท
20,000 – 30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป
รวม
ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม
ลักษณะผลิตภัณฑ์
ขวด
กล่อง
ถุง
รวม

24 (6)
9 (2.3)
147 (36.8) 126 (31.5)
7 (1.8)
13 (3.3)
178 (44.5) 148 (37)

7 (1.8)
33 (8.3)
40 (100)
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3 (0.8)
26 (6.5)
3 (0.8)
32 (8)

1 (0.3)
1 (0.3)
2 (0.5)

44 (11)
333 (83.3)
23 (5.8)
400 (100)

ตำรำงที่ 5.7 ลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคทีม่ ีต่อควำมถี่กำรบริโภคนำ้ นมถั่วเหลืองพร้ อมดื่ม(ต่ อ)
แหล่ งทีซ่ ื้อ

1-2 ครั้ง/
สัปดำห์
ห้างสรรพสิ นค้า
33 (8.3)
ตัวแทนจาหน่าย
106 (26.5)
ร้านค้าทัว่ ไป
34 (8.5)
ตลาดสด
5 (1.3)
รวม
178 (44.5)
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ ( ) คือ ค่าร้อยละ
ที่มา: จากการสารวจ, 2557

3-4 ครั้ง/
สัปดำห์
32 (8.0)
68 (17)
37 (9.3)
11 (2.8)
148 (37)

5-6 ครั้ง/
สัปดำห์
13 (3.3)
16 (4)
10 (2.5)
1 (0.3)
40 (100)

7-8 ครั้ง/
สัปดำห์
11 (2.8)
8 (2)
12 (3)
1 (0.3)
32 (8.0)

9-10 ครั้ง/
สัปดำห์
2 (0.5)
2 (0.5)

รวม (ร้ อยละ)
89 (22.3)
200 (50)
93(23.3)
18 (4.5)
400 (100)

5.2.4 กำรรับรู้ ผลิตภัณฑ์ นำ้ นมถั่วเหลืองผสมข้ ำวโพด
พฤติกรรมการบริ โภคและการรับรู ้ ของน้ านมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ ม เมื่อกล่าวถึ ง น้ านมถัว่
เหลืองพร้อมดื่ม ผูบ้ ริ โภคนึกถึงเครื่ องดื่มที่อุดมด้วยคุณประโยชน์ สามารถบริ โภคแทนอาหารเช้า เป็ น
เครื่ องดื่มทางเลือกสาหรับผูท้ ี่ไม่ดื่มนมวัว มีแคลเซี ยมบารุ งกระดูก สามารถบริ โภคเป็ นอาหารว่างได้
ช่วยเสริ มสร้างการเจริ ญเติบโต และเป็ นเครื่ องดื่มที่จาเป็ นสาหรับคนทุกวัย เนื่ องจากน้ านมถัว่ เหลื อง
พร้อมดื่มได้มีการผลิตภัณฑ์ออกมาจาหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องของผูบ้ ริ โภคซึ่ งอยากต้องทราบ
ว่าพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีการติดตามข่าวสารและรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับน้ านมถัว่ เหลืองพร้ อม
ดื่ ม ที่ ออกมาจาหน่ า ยหรื อไม่ ซึ่ ง จากการส ารวจพบว่า ผูบ้ ริ โภคไม่ ท ราบว่า มี น้ านมถัว่ เหลื องผสม
ข้าวโพดพร้อมจาหน่าย เป็ นร้อยละ 55.8 และอีกร้อยละ 44.2 ทราบว่ามีน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด
จาหน่าย ตามภาพที่ 5.3

44.2
55.8

ทรำบ

ภาพที่ 5.3 สัดส่ วนการรับรู ้น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด
ที่มา: จากการสารวจ, 2557
จากสัดส่ วนการรู ้น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด ซึ่ งชี้ ให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ น
วัยกาลังทางาน เป็ นผูเ้ ริ่ มมี รายได้ จะไม่ทราบว่ามีผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพดจาหน่ าย
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เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคส่ วนมากจะทางานนอกบ้านจึงไม่มีเวลามาติดตามข่าวสาร พอเวลาเลิกงานก็ไปรับ
ลูก และรับประทานอาหาร ต้องการนอนพักผ่อน ส่ วนกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ทราบว่ามีน้ านมถัว่ เหลืองผสม
ข้าวโพดจาหน่ายจัดอยูใ่ นวัยทางานโดยผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ ได้ให้เหตุผลว่า ผูบ้ ริ โภคเป็ นคนทางานพาร์ ท
ไทม์จึงมีเวลาในการติดตามข่าวสารจากสื่ อต่างๆได้เป็ นอย่างดี
5.3 ทัศนคติของผู้บริโภคทีม่ ีต่อผลิตภัณฑ์ นำ้ นมถั่วเหลืองพร้ อมดื่ม
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มนี้ ผูศ้ ึกษาทาการสารวจ ซึ่งในการสารวจ
ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อน้ านมถัว่ เหลื องพร้ อม
ดื่มโดยการกาหนดคาถามเพื่อต้องการทราบว่าผูบ้ ริ โภคมีระดับความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
น้ านมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ ม จากการสารวจพบว่าผูบ้ ริ โภคร้ อยละ 65 เห็ นด้วยกับผลิ ตภัณฑ์น้ า นมถัว่
เหลื องพร้ อมดื่ ม ได้แก่ น้ า นมถั่วเหลื องยี่ห้อตามท้องตลาดมี คุ ณภาพน่ า เชื่ อถื อ น้ า นมถั่วเหลื องมี
สรรพคุณช่วยในการบารุ งกระดูกและป้ องกันการเกิดโรคหัวใจ โรคกระดูกพรุ น และสามารถทดแทน
ผลิตภัณฑ์น้ านมวัวที่มีวางจาหน่ายในท้องตลาด ซึ่ งอยูใ่ นช่วงวัยทางาน มีระดับการศึกษาจบปริ ญญา
ตรี อาชี พ พนัก งานบริ ษ ทั เอกชน ซึ่ ง ได้ใ ห้ค วามเห็ นว่า ผลิ ตภัณฑ์น้ า นมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ ม ซึ่ ง มี
ประโยชน์ต่อร่ างกาย อีกทั้งยังสามารถทดแทนผูบ้ ริ โภคที่แพ้นมวัว ส่ วนผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลือง
ของผูผ้ ลิตมีความน่าเชื่ อถือ เนื่องจากแบรนด์ของสิ นค้าก็เป็ นที่รู้จกั กันมาก ส่ วนผูบ้ ริ โภคร้อยละ 35 ที่
เห็นด้วยอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองพร้อม
ดื่มรับประทานง่ายและมีคุณประโยชน์ต่อร่ างกาย ซึ่ งจัดอยูใ่ นวัยทางาน อาชี พพนักงานรัฐวิสาหกิ จ/
ข้าราชการ ซึ่ งได้ให้ความคิดเห็นว่า ผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่มเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่รับประทาน
ได้ง่ายหรื อผูบ้ ริ โภคที่ คิดว่าผลิ ตน้ านมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ มที่ รับประทานได้ยาก เนื่ องจากผูบ้ ริ โภค
อาจจะแพ้กลิ่นถัว่ เหลือง ตามรางที่ 5.8
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ตำรำงที่ 5.8 ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ นำ้ นมถั่วเหลืองพร้ อมดื่ม
ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์
นำ้ นมถั่วเหลืองพร้ อมดืม่
1.ผลิตภัณฑ์รับประทานง่าย
2.ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์ต่อร่ างกาย
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3.สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์น้ านมวัวที่มีวางจาหน่ายใน
ท้องตลาดได้
4.น้ านมถัว่ เหลืองมีสรรพคุณในการช่วยบารุ งกระดูก
และการช่วยชะลอวัย
5.น้ านมถัว่ เหลืองมีสรรพคุณสามารถป้ องกันการเกิดโรค
กระดูกพรุ น โรคหัวใจล้มเหลว โรคท้องผูก
6.โอกาสที่จะแข่งขันในตลาดเป็ นไปได้ยากเนื่องจากมี
ผลิตภัณฑ์ตวั เลือกอื่นๆที่ สามารถทดแทนได้
7.น้ านมถัว่ เหลืองควรเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สะดวกในการบริ โภค
และพกพา
8.ผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองยีห่ อ้ ตามท้องตลาดมีคุณภาพน่าเชื่อถือ

ระดับควำมคิดเห็น
เห็นด้ วย
อย่ ำงยิง่

เห็นด้ วย

ไม่ แน่ ใจ

ไม่ เห็นด้ วย

ไม่ เห็นด้ วย
อย่ ำงยิ่ง

รวม

เฉลีย่

แปลผล

144
(36)
153
(38.3)
52
(13)
60
(15)
57
(14.3)
53
(13.3)
84
(21)
60
(15)

245
(61.3)
238
(59.5)
250
(62.5)
211
(52.8)
176
(44)
184
(46.0)
296
(74)
307
(76.8)

11
(2.8)
9
(2.3)
85
(21.3)
127
(31.8)
163
(40.8)
149
(37.3)
18
(4.5)
32
(8)

13
(3.3)
2
(0.5)
4
(1)
14
(3.5)
2
(0.5)
1
(0.3)

--

400
(100)
400
(100)
400
(100)
400
(100)
400
(100)
400
(100)
400
(100)
400
(100)

4.33
(0.52)
4.36
(0.52)
3.85
(0.67)
3.82
(0.67)
3.72
(0.71)
3.69
(0.74)
4.16
(0.50)
4.07
(0.48)

เห็นด้วย
อย่ายิ่ง
เห็นด้วย
อย่ายิ่ง

หมายเหตุ: ระดับคะแนน1-1.80 ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 1.81-2.60 ไม่เห็นด้วย 2.61-3.40 ไม่แน่ใจ 3.41-4.20 เห็นด้วย 4.21-5.00 เห็นด้วยอย่างยิง่
ที่มา: จากการสารวจ,2557
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เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

5.3.1 ควำมสั มพันธ์ ระหว่ ำงทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ น้ำนมถั่วเหลืองกับลักษณะทั่วไปของ
ผู้บริโภค
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องกับลักษณะทัว่ ไป
ของผูบ้ ริ โภคเพื่อต้องการทราบความสัมพันธ์ลกั ษณะของผูบ้ ริ โภคกับทัศนคติ ต่างๆของผลิ ตภัณฑ์
น้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่ม จากการสารวจพบว่า ทัศนคติที่วา่ ผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองมีคุณประโยชน์
และสรรพคุ ณช่ วยบารุ งกระดูกมีความสัมพันธ์กบั รายได้และระดับการศึกษา ระดับนัยสาคัญ 0.05
และ ระดับนัยสาคัญ 0.1 โดยมีค่าไคสแควร์ เท่ากับ 13.650 และ 11.908 สามารถอธิ บายได้ว่า เมื่อ
ผูบ้ ริ โภคเมื่ อมี รายได้เพิ่ม ขึ้ นก็ เลื อกบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ที่มี ประโยชน์ ต่อร่ า งกายสาหรั บ ส่ วนระดับ
การศึ ก ษานั้น เป็ นไปได้ว่า เมื่ อ ผูบ้ ริ โ ภคมี ค วามรู ้ ม ากขึ้ น ก็ มี โ อกาสที่ จ ะท าการตัด สิ น ใจที่ จ ะซื้ อ
ผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองมากขึ้น
ส่ วนทัศ นคติ ที่ ว่า น้ า นมถั่วเหลื องสามารถทดแทนผลิ ตภัณฑ์น้ า นมวัวที่ มี วางจาหน่ า ยใน
ท้องตลาดได้น้ นั มีความสัมพันธ์กบั ระดับการศึกษาที่ระดับนัยสาคัญ 0.05โดยมีค่าไคสแควร์ เท่ากับ
19.597 ได้ให้ความหมายว่า เมื่อผูบ้ ริ โภคมีระดับการศึกษามากขึ้นจะทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความคิดความ
อ่านก่อนที่จะทาการเลื อกบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ต่าง ยกตัวอย่าง เมื่อผูบ้ ริ โภคไม่สามารถบริ โภคนมวัวได้
แต่ยงั มีผลิตภัณฑ์ตวั อื่นที่สามารถทดแทนคุณประโยชน์แทนน้ านมวัวได้เป็ นอย่างดี เช่น นมถัว่ เหลือง
นมข้าวโพด นมแพะ เป็ นต้น
ส่ วนทัศนคติที่มีต่อลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองพร้ อมดื่ มที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะทัว่ ไป
ของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ทัศนคติวา่ ผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองรับประทานง่ายสะดวกต่อการพกพา เห็นว่า
น้ านมถัว่ เหลื องสามารถแข่งขันในตลาดเป็ นไปได้ยากเนื่ องจากมี ผลิ ตภัณฑ์ตวั เลื อกอื่ นที่ สามารถ
ทดแทนได้ และทัศนคติ ที่ว่าน้ านมถัว่ เหลื องยี่ห้อในท้องตลาดมี คุณภาพน่ าเชื่ อถื อ พบว่า ผูบ้ ริ โภค
ไม่ได้ให้ความสาคัญมากนักเกี่ยวกับทัศนคติของน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่ม ซึ่ งได้ให้เหตุผลว่า ลักษณะ
น้ า นมถั่ว เหลื อ งพร้ อ มดื่ ม ในปั จ จุ บ ัน ควรเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ รั บ ประทานง่ า ยสะดวกต่ อ การพกพา
รายละเอียดตามตารางที่ 5.9
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ตำรำงที่ 5.9 สรุ ปควำมสั มพันธ์ ลกั ษณะของผู้บริโภคกับทัศนคติต่ำงๆ
ผลิตภัณฑ์ นำ้ นมถั่ว
ผลิตภัณฑ์ นำ้ นมถั่วเหลืองมี สำมำรถทดแทน
ตัวแปรของผู้บริโภค เหลืองรับประทำนง่ ำย
คุณประโยชน์ และสรรพคุณ ผลิตภัณฑ์ นำ้ นมวัวทีม่ ี
สะดวกต่ อกำรพกพำ
ช่ วยบำรุงกระดูก
วำงจำหน่ ำยในท้ องตลำด
เพศ




อายุ



รายได้



ระดับการศึกษา



อาชีพ


หมายเหตุ:  มีความสัมพันธ์กนั  ไม่มีความสัมพันธ์กนั
ที่มา: จากการคานวณ
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โอกำสในกำรแข่ งขันในตลำดเป็ นไป น้ำนมถั่วเหลืองยี่ห้อใน
ได้ ยำกเนื่องจำกมีผลิตภัณฑ์ ตัวเลือก ท้ องตลำดมี คุ ณ ภำพ
อืน่ ทีส่ ำมำรถทดแทนได้
น่ ำเชื่อถือ











5.4 ทัศนคติต่อตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ นำ้ นมถั่วเหลืองผสมข้ ำวโพด
ผูว้ ิจยั ทาการออกแบบผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดบรรจุขวด เพื่อต้องการทราบว่า
เมื่อผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพดผลิ ตออกมาจาหน่ าย ผูบ้ ริ โภคจะมีทศั นคติต่อผลิ ตภัณฑ์
น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดอย่างไร โดยผูว้ จิ ยั ได้ให้ผบู ้ ริ โภคเป็ นผูท้ ดลองในการชิมผลิตภัณฑ์น้ านม
ถั่ว เหลื อ งผสมข้า วโพดบรรจุ ข วด และให้ แ สดงความคิ ด เห็ น ต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ า นมถั่ว เหลื อ งผสม
ข้าวโพดซึ่ งได้แบ่งประเด็นความคิดเห็นออกเป็ น 4 ด้านคือ ด้านรสชาติ ลักษณะผลิตภัณฑ์ ราคา และ
คุ ณค่ า โดยท าการสุ่ ม เก็ บ ตัว อย่า งผูบ้ ริ โภคแบบบัง เอิ ญในอาเภอเมื อง จัง หวัดเชี ย งใหม่ 400 ราย
สถานที่เก็บตัวอย่าง ได้แก่ สถานที่ศึกษา สถานพยาบาล สนามกีฬา สถานที่จดั จาหน่าย จากการสารวจ
พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความชอบมากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด ด้านรสชาติ
ลักษณะผลิตภัณฑ์ ราคา และคุณค่า ซึ่ งผูบ้ ริ โภคได้แสดงความคิดเห็นแต่ละด้านดังนี้
รสชาติ ได้แก่ ความเข้มข้นสัดส่ วนของข้าวโพด และความเข้มข้นของน้ านมถัว่ เหลือง
ลักษณะผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ปริ มาณและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สวยงาม สามารถอธิ บาย
ได้ว่า ลักษณะของผลิ ตภัณฑ์น้ า นมถัว่ เหลื องมี ล ักษณะสวยงามปริ ม าณ 200 มิ ลลิ ลิตรซึ่ งสามารถ
บริ โภคหมดได้ภายในวันต่อวัน ซึ่ งน้ านมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ มยี่ตามท้องตลาดนั้นไม่สามารถบริ โภค
หมดได้ภายในวันต่อวัน เนื่ องปริ มาณที่บรรจุมีปริ มาณเยอะเกิ นไป ซึ่ งสะดวกต่อการบริ โภคในการ
เก็บรักษาคุณภาพได้ดี สี ของน้ านมถัว่ เหลืองน่ารับประทาน
ราคา 15 บาทต่อขวด ราคาและปริ มาณมี ความเหมาะสม สามารถอธิ บายได้ว่า ราคาของ
ผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพด 15 บาทต่อขวด ปริ มาณ 200 มิลลิ ลิตร ซึ่ งน้ านมถัว่ เหลื องยี่
ตามท้องตลาดนั้น มีราคา 13 -16 บาทต่อขวด ปริ มาณ 300 -500 มิลลิลิตร ผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื อง
ผสมข้าวโพดสามารถบริ โภคได้หมด ส่ วนของน้ านมถัว่ เหลื องยี่ห้อตามท้องตลาดมีปริ มาณเยอะไม่
สามารถบริ โภคได้หมดในวันต่อวัน ซึ่ งถ้าไม่สามารถบริ โภคได้หมดวันต่อวันจะทาให้รสชาติ ข อง
น้ านมถัว่ เหลืองจืดจางหายไปได้
ส่ วนราคาไม่แพงมากเมื่อเทียบกับยี่ห้อตามท้องตลาด สามารถบอกได้วา่ ราคาของผลิตภัณฑ์
น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดมีราคาไม่แพงมากจนเกินไปเมื่อเทียบกับราคายี่ห้อตามท้องตลาดระดับ
ราคาอยูท่ ี่ 13 – 16 บาท
ส่ วนราคาเหมาะสมกับคุณค่าที่ได้รับ สามารถอธิ บายได้วา่ ราคาของผลิภณั ฑ์น้ านมถัว่ เหลื อง
ผสมข้าวโพดในราคา 15 บาทต่อขวด สามารถรับคุณค่าของน้ านมถัว่ เหลื องและน้ านมข้าวโพดทั้ง 2
ชนิด ในตัวผลิตภัณฑ์เดียวกัน
คุ ณค่ า เหมาะสมกับ ทุ ก เพศทุ วยั และให้คุ ณค่ า โภชนาการสู ง แก่ ผูบ้ ริ โภคและยัง สามารถ
ป้ องกันโรคหัวใจ โรคมะเร็ ง โรคกระดูกพรุ น
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ผลการศึกษาชี้ ให้เห็นว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ชอบผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพดเป็ นได้
ทั้งเพศหญิงและชาย ที่อยูใ่ นวัยทางาน มีระดับรายได้มนั่ คง อาชีพข้าราชการ โดยให้คะแนนความชอบ
ในผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดมาก เนื่ องจากให้เหตุผลว่า รสชาติของความเข้นของน้ านม
ถัว่ เหลื องผสมข้าวโพดมีความอร่ อย ลักษณะของผลิ ตภัณฑ์ สวยงามปริ มาณ 200 มิลลิ ลิตร สะดวก
และง่ายต่อการบริ โภคและเก็บรักษาคุณภาพได้ดี และราคาไม่แพงมากจนเกินไปเมื่อเทียบกับน้ านมถัว่
เหลื องพร้ อมดื่ มยี่ห้อตามท้องตลาด และคุ ณค่า สามารถบริ โภคได้ทุกเพศทุกวัย และให้คุณค่าทาง
โภชนาการสู ง ยังช่วยป้ องกันและรักษาโรค เช่น โรคท้องผูก กระดูพรุ น มะเร็ ง ฯลฯ รายละเอียดตาม
ตารางที่ 5.10
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ตำรำงที่ 5.10 ทัศนคติต่อตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ นำ้ นมถั่วเหลืองผสมข้ ำวโพด
ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ ต่อ
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อกำรตัดสินใจซื้อ

มำก
ทีส่ ุ ด

มำก

ปำนกลำง

น้ อย

ระดับควำมชอบ
น้ อย
ไม่ ชอบ
ทีส่ ุ ด

2.สัดส่วนของข้าวโพด
3.ความเข้มข้นของน้ านมถัว่ เหลือง

57

ด้ ำนผลิตภัณฑ์
1.บรรจุภณั ฑ์เก็บรักษาคุณภาพ
สิ นค้าได้ดี
2.บรรจุภณั ฑ์สวยงามทันสมัย
3.บรรจุภณั ฑ์สะดวกต่อการบริ โภค
4.มีรายละเอียดบนฉลากส่วนประกอบ
อาหาร และวิธีการใช้ที่ชดั เจน

ค่ ำเฉลีย่

64
(16)
63
(15.8)
52
(13)

263
(65.8)
231
(57.8)
251
(62.8)

70
(17.5)
93
(23.3)
84
(21.0)

1
(0.3)
12
(3)
13
(3.3)

1
(0.3)
1
(0.3)
-

58
(14.5)
65
(16.3)
57
(14.3)
46
(11.5)

264
(66)
248
(62)
260
(65)
178
(44.5)

75
(18.8)
81
(20.3)
79
(19.8)
135
(33.8)

3
(0.8)
5
(1.3)
4
(1)
36
(9)

1
(0.3)
3
(0.8)
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ชอบมาก
1
400
3.96
(0.3)
(100)
(0.63)
400
3.86
(100)
(0.71)
400
3.86
(100)
(0.67)
3.81 ชอบมาก
400
3.94
(100)
(0.60)
400
3.93
(100)
(0.65)
400
3.93
(100)
(0.61)
2
400
3.56
(0.5)
(100)
(0.87)

แปลผล

3.89

ด้ ำนรสชำติ
1.ความเข้มข้นพอดี

รวม

ชอบมาก
ชอบมาก
ชอบมาก

ชอบมาก
ชอบมาก
ชอบมาก
ชอบมาก

ตำรำงที่ 5.10 ทัศนคติและปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อกำรตัดสิ นใจซื้อนำ้ นมถั่วเหลืองผสมข้ ำวโพด (ต่ อ)
ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ ต่อ
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อกำรตัดสินใจซื้อ

ระดับควำมชอบ หรือระดับควำมเห็นด้ วย
น้ อย
น้ อย
ไม่ ชอบ
รวม
ทีส่ ุ ด

มำก
ทีส่ ุ ด

มำก

ปำนกลำง

5.ปริ มาณและความเหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์ มีความมัน่ ใจใน
สุขอนามัย ของผลิตภัณฑ์ตวั นี้

39
(9.8)

215
(53.8)

125
(31.3)

18
(4.5)

3
(0.8)

-

400
(100)

6.สี ของน้ านมถัว่ เหลือง

48
(12)

252
(63)

93
(23.3)

5
(1.3)

1
(0.3)

1
(0.3)

400
(100)

64
(16)
52
(13)
49
(12.3)

181
(45.3)
169
(42.3)
173
(43.3)

119
(29.8)
135
(33.8)
129
(32.3)

29
(7.3)
37
(9.3)
39
(9.8)

4
(1)
4
(1)
8
(2.0)

ด้ ำนรำคำ 15 บำท/ขวด
1.ราคาเหมาะสมกับคุณค่าที่ได้รับ

58

2.ราคาเหมาะสมกับปริ มาณ
3.ราคาไม่แพงมากเมื่อเทียบกับยีห่ อ้ อื่น
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ค่ ำเฉลีย่

แปลผล

3.67
(0.74)

ชอบมาก

3.85
(0.66)
3.58
ชอบมาก
3
400
3.66
(8)
(100)
(0.91)
3
400
3.55
(0.8)
(100)
(0.91)
2
400
3.53
(0.5)
(100)
(0.93)

ชอบมาก

ชอบมาก
ชอบมาก
ชอบมาก

ตำรำงที่ 5.10 ทัศนคติและปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อกำรตัดสิ นใจซื้อนำ้ นมถั่วเหลืองผสมข้ ำวโพด (ต่ อ)
ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ ต่อ
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อกำรตัดสินใจซื้อ

มำก
ทีส่ ุ ด

มำก

ระดับควำมชอบ หรือระดับควำมเห็นด้ วย
น้ อย
น้ อย
ไม่ ชอบ
ทีส่ ุ ด
4.02
2
(0.5)
-

ปำน
กลำง

ด้ ำนคุณค่ ำ
1.ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง
2.เหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัย

70
(17.5)
116
(29)

291
(72.8)
253
(63.3)

37
(9.3)
31
(7.8)

รวม

ค่ ำเฉลีย่

ชอบมาก
400
4.07
(100)
(0.55)
400
4.21
(100)
(0.56)

แปรผล

ชอบมาก
ชอบมาก
ที่สุด
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3.ป้ องกันและรักษาโรค
58
211
123
8
400
3.80
เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ ง
ชอบมาก
(14.5) (52.8) (30.8)
(2)
(100)
(0.70)
โรคกระดูกพรุ น ฯลฯ
หมายเหตุ: ระดับความชอบ 0.00-0.83 ไม่ชอบ 0.84-1.66 ชอบน้อยที่สุด 1.67-2.49 ชอบน้อย 2.50-3.33 ชอบปานกลาง 3.34-4.16 ชอบมาก 4.17-4.99 ชอบมากที่สุด
ที่มา: จากการสารวจ, 2557
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5.4.1 สรุ ปควำมสั มพันธ์ ระหว่ำงทัศนคติทมี่ ีต่อตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ นำ้ นมถั่วเหลืองผสมข้ ำวโพด
กับลักษณะทัว่ ไปของผู้บริโภค
การศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติ ที่มี ต่อตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์น้ านมถั่วเหลื องผสม
ข้าวโพดกับลักษณะทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภคเพื่ อต้องการทราบว่าลัก ษณะผูบ้ ริ โภคมี ค วามสัม พันธ์ ก ับ
ทัศนคติ ของผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพดหรื อไม่ ซึ่ งจากการสารวจพบว่า ทัศนคติ ด้าน
รสชาติ ของผลิ ตภัณฑ์ตวั อย่าง มี ความสัมพันธ์ กบั รายได้ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยมี ค่าไคสแควร์
เท่ากับ19.446 สามารถอธิ บายความหมายว่า เมื่อผูบ้ ริ โภคมีรายได้เพิม่ ขึ้นจะทาให้ผบู ้ ริ โภคยอมจ่ายเงิน
เพื่อซื้ อรสชาติความอร่ อยของผลิตภัณฑ์น้ ี
ส่ วนของความเข้มข้นของน้ านมถัว่ เหลื องของผลิ ตภัณฑ์ตวั อย่างมีความสัมพันธ์กบั อายุ
และรายได้ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.1 และระดับนัยสาคัญ 0.01 โดยมีค่าไคสแควร์ เท่ากับ 14.721 และ
21.986 สามารถอธิ บ ายได้ว่า เมื่ อผูบ้ ริ โภคมี อายุ ม ากขึ้ น จะท าให้ผูบ้ ริ โ ภคมี ค วามใส่ ใ จในฉลาก
ข้อ ความส่ ว นประกอบของผลิ ต ภัณ ฑ์ม ากขึ้ น ส่ ว นรายได้น้ ัน เมื่ อ ผูบ้ ริ โ ภคมี ร ายได้เ พิ่ ม จะท าให้
ผูบ้ ริ โภคยินยอมที่จ่ายเงินเพื่อซื้ อน้ านมถัว่ เหลือง
ส่ วนทัศนคติดา้ นผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ตวั อย่างมีความสัมพันธ์กบั อายุที่ระดับนัยสาคัญ
0.1 โดยมี ค่ า ไคสแควร์ เท่ า กับ 16.010 สามารถอธิ บ ายได้ว่า เมื่ อผูบ้ ริ โภคมี อายุม ากขึ้ น จะท าให้
ผูบ้ ริ โภคมีความใส่ ใจลักษณะผลิตภัณฑ์มากขึ้นด้วย เนื่ องจากถ้าผลิตภัณฑ์มีความสวยงามและพกพา
ได้ง่ายจะเป็ นส่ วนหนึ่งที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคที่มีอายุมากในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
ส่ วนของบรรจุภณ
ั ฑ์สวยงามสะดวกต่อการบริ โภคและเก็บรักษาคุ ณภาพมีความสัมพันธ์
กับเพศ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยมีค่าไคสแควร์ เท่ากับ 9.086 สามารถอธิ บายได้ว่า ผูบ้ ริ โภคเพศ
หญิงและเพศชายมีความใส่ ใจในการเลือกบริ โภคบรรจุภณ
ั ฑ์มากขึ้น เมื่อผลิตภัณฑ์มีความสะดวกต่อ
การบริ โภคและการเก็บรักษาคุณภาพได้ดี
ส่ วนของรายละเอียดบนฉลากส่ วนประกอบมีความสัมพันธ์กบั อายุ ระดับการศึกษาและ
อาชีพ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 , 0.1 และระดับนัยสาคัญ 0.01 โดยมีค่าไคสแควร์ เท่ากับ 28.785 , 24.946
และ 45.968 สามารถอธิ บ ายได้ว่า เมื่ อ ผูบ้ ริ โ ภคมี อ ายุ ม ากขึ้ น จะท าให้ ผูบ้ ริ โ ภคหัน มาใส่ ใ จอ่ า น
รายละเอียดบนฉลากส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์ก่อนทาการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ ส่ วนระดับ
การศึกษานั้นเป็ นไปได้ว่า เมื่อผูบ้ ริ โภคมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นจะมีความคิดความอ่านมากขึ้ นจะมี
โอกาสที่จะทาการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ ส่ วนอาชี พสามารถบ่งบอกว่า เมื่อผูบ้ ริ โภคมีอาชี พที่มนั่ คง
โดยอ่านรายละเอียดบนฉลากส่ วนประกอบก็จะทาการเลือกผลิตภัณฑ์ก่อนทาการตัดสิ นใจซื้ อ
ส่ วนปริ มาณและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ มีความมัน่ ใจในสุ ขอนามัยของผลิตภัณฑ์มี
ความสัมพันธ์ กบั ระดับการศึ กษาที่ ระดับนัยสาคัญ 0.1 โดยมี ค่าไคสแควร์ เท่ากับ 20.675 สามารถ
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อธิ บายได้วา่ เมื่อผูบ้ ริ โภคมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นก็จะสามารถเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ ในเรื่ องความคุม้ ค่า
ของผลิตภัณฑ์ที่จ่ายออกไป
ทัศ นคติ ด้า นราคาของผลิ ตภัณฑ์ตวั อย่า งมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ รายได้และอาชี พ ที่ ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 และระดับนัยสาคัญ 0.1 โดยมีค่าไคสแควร์ เท่ากับ 19.027 และ 20.686 สามารถอธิ บาย
ได้ว่า เมื่ อผูบ้ ริ โภคมี รายได้เพิ่มขึ้ นและอาชี พที่ ม นั่ คงผูบ้ ริ โภคจะหันมาใส่ ใจสุ ขภาพและเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุ ขภาพและประโยชน์ต่อร่ างกาย
ส่ วนราคาเหมาะสมกับคุณค่าที่ได้รับมีความสัมพันธ์กบั รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพ
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยมีค่าไคสแควร์ เท่ากับ 28.147 , 28.568 และ 33.207 สามารถอธิ บายได้ว่า
เมื่อผูบ้ ริ โภคมีรายได้ ระดับการศึกษา และอาชี พที่มนั่ คง ผูบ้ ริ โภคจะมีความคิดความรู้ของราคาและ
คุณค่าที่ได้รับที่จะทาการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์มากขึ้น
ส่ วนราคาเหมาะสมกับปริ มาณมี ความสั มพันธ์ กบั รายได้และระดับการศึ กษาที่ ระดับ
นัยสาคัญ 0.01 และระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยมี ค่าไคสแควร์ เท่ากับ 35.461 และ 25.983 สามารถ
อธิ บายได้วา่ เมื่อผูบ้ ริ โภคมีรายได้เพิ่มขึ้นจะทาการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์โดยคานึ งถึงราคาและความ
เหมาะสมของปริ มาณที่ จะซื้ อ ส่ วนระดับการศึ กษานั้นเป็ นไปว่า เมื่ อผูบ้ ริ โภคมี ระดับการศึ ก ษาที่
สู งขึ้นจะมีความรู ้ความใส่ ใจในความคุม้ ค่าของเงินที่จะยินยอมซื้ อผลิตภัณฑ์
ทัศนคติดา้ นคุณค่ามีความสัมพันธ์กบั รายได้และอาชีพที่ระดับนัยสาคัญ 0.1 และ 0.05 โดย
มีค่าไคสแควร์ เท่ากับ 16.103 และ 25.097 ซึ่ งสามารถอธิ บายได้วา่ เมื่อผูบ้ ริ โภคมีรายได้และอาชี พที่
มัน่ คงผูบ้ ริ โภคจะหันมาใส่ ใจสุ ขภาพและเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุ ขภาพและประโยชน์ต่อร่ างกาย
ส่ วนคุณค่าทางโภชนาการสู งมีความสัมพันธ์กบั อาชี พที่ระดับนัยสาคัญ 0.1 โดยมีค่าไคส
แควร์ เท่ากับ 19.495 ซึ่ งสามารถอธิ บายได้วา่ เมื่อผูบ้ ริ โภคมีอาชีพที่มนั่ คงผูบ้ ริ โภคจะมีความคิดความ
อ่านในการวิเคราะห์ที่จะเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่อร่ างกาย
ส่ วนเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัย มีความสัมพันธ์กบั อาชี พที่ระดับนัยสาคัญ 0.1 โดยมีค่า
ไคสแควร์ เท่ากับ 14.261 สามารถอธิ บายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคมีอาชี พที่มนั่ คงไม่วา่ จะเพศหญิงและเพศชาย
วัยผูใ้ หญ่ตอนกลาง และวัยผูใ้ หญ่ตอนปลายก็จะสามารถเลื อกบริ โภคและซื้ อผลิ ตภัณฑ์น้ า นมถั่ว
เหลืองได้
ส่ วนป้ องกันและรักษาโรค เช่น โรคหัวใจโรคมะเร็ ง โรคกระดูกพรุ น ฯลฯ มีความสัมพันธ์
กับอายุ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 โดยมีค่าไคสแควร์ เท่ากับ 28.026 สามารถอธิ บายได้วา่ เมื่อผูบ้ ริ โภคมี
อายุมากขึ้นก็จะเลือกบริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองเพื่อรักษาสุ ขภาพที่ช่วยในการป้ องกันและรักษาโรคหัวใจ
โรคมะเร็ ง กระดูกพรุ น เป็ นต้น
ส่ วนลักษณะทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภคที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติที่มีต่อตัวอย่างผลิตภัณฑ์
น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพดซึ่ งจากการสารวจพบว่า ทัศนคติดา้ นรสชาติของความเข้มข้นพอดี และ
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สั ดส่ วนของข้าวโพด และทัศ นคติ ลกั ษณะผลิ ตภัณฑ์ สีข องน้ า นมถัว่ เหลื องไม่ มีค วามสั มพันธ์ กบั
ลักษณะของผูบ้ ริ โภค โดยกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป็ นเพศหญิงและเพศชาย อยูใ่ นช่วงวัยเริ่ มต้นทางาน มีรายได้
และอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน เนื่องจากผูบ้ ริ โภคมีรายได้และมีอาชีพทาให้ผบู้ ริ โภคต้องการที่จะ
ยกระดับฐานะในการบริ โภคโดยเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ที่มีระดับพรี เมี่ยมที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อ
ร่ างกายในราคาที่ยอมจ่าย รายละเอียดตามตารางที่ 5.11
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ตำรำงที่ 5.11 ควำมสั มพันธ์ ระหว่ ำงลักษณะของผู้บริโภคกับทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ นำ้ นมถั่วเหลืองผสมข้ ำวโพด

ตัวแปรของผู้บริโภค
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เพศ
อายุ
รายได้
ระดับการศึกษา
อาชีพ

ควำม
ด้ ำนรสชำติ
เข้ มข้ นพอดี












สัดส่ วนของ
ข้ ำวโพด

ควำมเข้ มข้ น
ของนำ้ นมถั่ว
เหลือง

ด้ ำน
ผลิตภัณฑ์

บรรจุภณ
ั ฑ์ สวยงำม
สะดวกต่ อกำร
บริโภคและเก็บ
รักษำคุณภำพ

























รำยละเอียดบน
ฉลำก
ส่ วนประกอบ






ปริมำณและควำม
เหมำะสมของ
ผลิตภัณฑ์ มีควำม
มั่นใจในสุ ขอนำมัย
ของผลิตภัณฑ์






ตำรำงที่ 5.11 ควำมสั มพันธ์ ลักษณะของผู้บริ โภคกับทัศนคติของผลิตภัณฑ์ นำ้ นมถั่วเหลืองผสมข้ ำวโพด (ต่ อ)
รำคำ
ตัวแปรของผู้บริโภค
เหมำะสมกับ
คุณค่ ำทีไ่ ด้ รับ
เพศ



อายุ



รายได้



ระดับการศึกษา



อาชีพ



หมายเหตุ:  มีความสัมพันธ์กนั  ไม่มีความสัมพันธ์กนั
ที่มา: จากการคานวณ
สีของ
นำ้ นมถั่วเหลือง

ด้ ำน
รำคำ

รำคำเหมำะสม
กับปริมำณ
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รำคำไม่ แพง
มำกเมือ่ เทียบ
กับยีห่ ้ ออืน่






ด้ ำน
คุณค่ ำ

ให้ คุณค่ ำทำง
โภชนำกำรสู ง













เหมำะ
สำหรับทุก
เพศทุกวัย






ป้ องกันและรักษำ
โรค เช่ น
โรคหัวใจ






5.5 ข้ อเสนอแนะกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ นำ้ นมถั่วเหลืองของผู้บริ โภค
ผูผ้ ลิ ตต้องการออกแบบลักษณะผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ มตัวใหม่เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นผูผ้ ลิตจึงได้ทาการสารวจ พบว่า ผูบ้ ริ โภคแต่ละรายได้ให้ความเห็น
ที่แตกต่างกันไป ได้แก่ เพิม่ ขนาดการบรรจุเป็ นอันดับหนึ่ ง ร้อยละ 25 โดยขนาดการบรรจุของน้ านม
ถัว่ เหลืองพร้อมดื่ม เช่น แบบกล่อง แบบขวดพลาสติก รองลงมาคือ เพิ่มรสชาติที่หลากหลายมากขึ้น
เช่น ผสมช็อคโกแลต ผสมงาดา ร้อยละ 14.3 ส่ วนเพิ่มสารอาหารบารุ งสุ ขภาพความสวยงาม ร้อยละ
14 และอื่นๆ เช่น เพิ่มขนาดปริ มาณการบรรจุ ดังภาพที่ 5.6
30

25

20

14

14.3

10

0.5

0

ภาพที่ 5.4 ลักษณะแบบผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มตัวใหม่
ที่มา: จากการสารวจ, 2557
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บทที่ 6
การตัดสินใจซื้อนา้ นมถัว่ เหลืองผสมข้ าวโพด
6.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และการทดลองชิม
6.1.1 กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ นา้ นมถั่วเหลืองผสมข้ าวโพด
ปั จจุบนั การใช้ถวั่ เหลืองมาผลิตเป็ นน้ านมถัว่ เหลือง หรื อโดยทัว่ ไปเรี ยกกันว่า น้ าเต้าหู ้ มี
มากขึ้ นเรื่ อยๆ ทั้งนี้ ก็เพราะผูบ้ ริ โภคเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในคุ ณค่ าทางโภชนาการของน้ า นมถั่ว
เหลืองมากขึ้น ประกอบกับน้ านมถัว่ เหลื องสามารถใช้เป็ นอาหารเสริ มดื่มแทนนมวัวได้ดีพอสมควร
ฉะนั้นทาให้ราคาของนมถัว่ เหลื องเมื่ อเทียบกับน้ านมวัวแล้ว นมถัว่ เหลื องมีขอ้ ได้เปรี ยบด้านราคา
ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามถึงแม้คุณค่าทางโภชนาการของนมถัว่ เหลื องล้วนๆ อาจด้อยกว่าน้ านมวัว
แต่ ก ารที่ ไ ด้น ามาปรั บ คุ ณ ภาพแล้วก็ ส ามารถเป็ นไปได้ที่ จะท าให้คุ ณ ภาพของน้ า นมถั่ว เหลื อ งมี
คุณภาพใกล้เคียงกับน้ านมวัวทัว่ ไปโดยที่ยงั อยูใ่ นฐานะที่ได้เปรี ยบด้านราคาเช่นเดิม
ขั้นตอนกรรมวิธีการผลิต สามารถแบ่งขั้นตอนในการผลิตน้ านมถัว่ เหลือง ได้ดงั ต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 เตรี ยมส่ วนผสมของน้ านมถัว่ เหลือง
1.
ถัว่ เหลืองเม็ด/ถัว่ เหลืองผ่าซี ก
1
กิโลกรัม
2.
นมผง
500 กรัม
3.
น้ าตาลทราย หรื อตามความพอใจ
1
กิโลกรัม
4.
น้ าสะอาด
1
ลิตร
ขั้นตอนที่ 2 กรรมวิธีในการผลิตน้ านมถัว่ เหลือง
1. คัดเลื อกเมล็ดถัว่ ที่เสี ย เช่ น ลี บ เน่ า ดาออก ทิ้งไป หลังจากนั้นนามาแช่ น้ าให้นิ่ม
และจะพองตัวขึ้นอีก 1 เท่า ระยะเวลาการแช่เพื่อให้ถวั่ นิ่มตัวจะใช้ได้ก็อาจใช้เวลา 3-5 ชัว่ โมง (ไม่ควร
เกิน 8 ชัว่ โมง เพราะจะมีกลิ่นไม่ค่อยดี)
2. ล้างน้ าให้สะอาด เพื่อเอาฝุ่ นละอองออกไป (ล้างประมาณ 2 ครั้ง)
3. นาไปปั่ นหรื อโม่ให้ละเอียด ตอนปั่ นจะใช้น้ าบางส่ วนร่ วมด้วยเพื่อทาให้การปั่ น
เป็ นไปได้อย่างสะดวกและต่อเนื่อง และการปั่ นควรปั่ นให้ละเอียดที่สุดจะใช้เวลาปั่ นหลายเที่ยว
4. การบี บและกรอง ผ้าขาวบางกรองเอากากถัว่ เหลื องออกจะได้น้ านมถัว่ เหลื อง
หลังจากนั้นเอาไม้ 2 ท่อนขนาดทรงขนาดใหญ่กว่าตะเกี ยบ นามาม้วนผ้าขาวบางที่มีกากถัว่ เหลื อง
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ม้วนไปเรื่ อยๆ จนหมดเพื่อเอาน้ านมถัว่ เหลืองออก หรื อบางท่านอาจะใช้มือบีบแทนไม้ แต่ควรใส่ ถุง
มือบีบ
5. น้ านมถัว่ เหลืองที่ได้จากการสกัดออกมาแล้วจะนามาต้มให้สุกก่อน ขณะที่ตม้ ควร
ใส่ นมผงลงไปด้วยหรื อบางท่านอาจใช้ใบเตยแทน เพื่อความหอม ควรต้มด้วยไฟอ่อนๆ จนเดือดเติม
น้ าตาล (ถ้าใช้ไฟแรงก็ตอ้ งคนไม่ให้ไหม้ที่กน้ หม้อ) จุดสาคัญของการทาน้ านมถัว่ เหลื องอยูท่ ี่ข้ นั ตอน
การทาต้องหมัน่ คน มิฉะนั้น จะมีกลิ่นไหม้
ขั้นตอนที่ 3 การผลิตส่ วนผสมของน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด
ส่ วนผสมของน้ านมถัว่ เหลืองมีกรรมวิธีในการทาดังต่อไปนี้
1. ข้าวโพดหวาน นาข้าวโพดหวานมาปอกเปลือกและล้างทาความสะอาด
2. ฝานเมล็ดข้าวโพด ต้มน้ าให้เดือดนาน 10 -12 นาที อัตราส่ วนข้าวโพด 1 กิโลกรัม น้ า 500
ลิตร นาไปปั่ นหรื อเครื่ องบด เทกรองใส่ ผา้ ขาวบาง จะได้น้ านมข้าวโพดหวาน
3. นาน้ านมถัว่ เหลื องและนาน้ านมข้าวโพดหวานมาผสมคนเข้าด้วยกันระหว่างนั้นอาจเติม
แต่งข้าวโพดไปด้วย โดยสัดส่ วนที่ผสมลงไปในบรรจุภณั ฑ์จะมีรายละเอียดดังนี้
ส่ วนประกอบโดยประมาณ
น้ านมถัว่ เหลือง
95 %
น้ าข้าวโพดหวาน
2%
น้ าตาล
2%
นมผง
1%
4. การฆ่าเชื้ อ นมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดหวานที่ได้ผา่ นการบรรจุในภาชนะบรรจุ ซึ่ งมีหลาย
แบบเช่ น ถุ งพลาสติ ก ขวดแก้ว กล่ องกระดาษ เป็ นต้น ทาให้อุณหภูมิและเวลาที่ ใช้ในการฆ่ า เชื้ อ
แตกต่ า งกันไป อย่า งไรก็ ตามการท าการฆ่ า เชื้ อแบบที่ เรี ย กว่า พาสเจอไรส์ ในภาชนะเช่ นกัน ที่
อุณหภูมิตอ้ งไม่เกิน 100 องศาเซลเซี ยสนาน 10 นาที ทิ้งไว้ให้เย็นหรื อใส่ ลงในถังน้ าแข็ง และเก็บไว้
ในที่เหมาะสม
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ภาพที่ 6.1 ผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดบรรจุขวด

ภาพที่ 6.2 ฉลากข้อความผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดบรรจุขวด
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6.1.2 กระบวนการทดลองชิม
หลังจากที่ผวู ้ ิจยั ได้ทาการผลิ ตน้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพดบรรจุขวด จึงทาการสารวจ
และออกพื้นที่ในการเก็บข้อมูลตัวอย่างของกลุ่มผูบ้ ริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่ม โดยสถานที่ในการ
เก็บข้อมูลน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดมีดงั นี้
1. สถานศึกษาในอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่
2. สถานที่แหล่งจาหน่ายในอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ได้แก่ ตลาดธานิ นทร์ ตลาดช้างเผือก
และเซเว่นอีเลฟเว่น
3. สวนสุ ขภาพในอาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ ได้แก่ สวนสุ ขภาพสวนบวกหาด และสวน
สุ ขภาพหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
4. โรงพยาบาลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่
โดยทาการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญจากตัวอย่างผูบ้ ริ โภค ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ทาผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่
เหลื องผสมข้าวโพดในสัดส่ วนที่ เลื อกไว้แล้วบรรจุ ขวด โดยจะเข้าไปถามกลุ่มผูบ้ ริ โภคตัวอย่างว่า
เลือกที่จะชิ มหรื อไม่ชิม ผูท้ ี่จะเลือกชิ มจะได้รับผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพดบรรจุขวดให้
ทดลองชิมและจะได้รับการขอสัมภาษณ์ต่อเพื่อถามถึงทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตวั อย่างนี้
ในด้านรสชาติ ความเข้มข้นของน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด รู ปแบบบรรจุภณั ฑ์ ราคาของผลิตภัณฑ์
ในราคา 15 บาทต่อ ปริ มาณ 200 มิลลิลิตร และด้านคุณค่า จากนั้นผูบ้ ริ โภคตัวอย่างจะได้ให้คาแนะนา
สิ่ งที่ควรปรับปรุ งของผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพด โดยการขอถามถึงผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่
เหลื องผสมข้าวโพดว่า ผูบ้ ริ โภคจะมีการตัดสิ นใจซื้ อหรื อไม่ซ้ื อของผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสม
ข้าวโพด
6.2 การยอมรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ นา้ นมถั่วเหลืองผสมข้ าวโพด
การศึกษาการยอมรับ รสชาติ ลักษณะผลิ ตภัณฑ์ ราคาและคุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์น้ า นมถั่ว
เหลืองผสมข้าวโพด โดยสุ่ มกลุ่มผูบ้ ริ โภคด้วยจานวน 400 ราย และให้ผบู้ ริ โภคทดลองชิมผลิตภัณฑ์
น้ านมถัว่ เหลื องผสม ซึ่ งพิจารณาจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ยอมรับผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด
ร้อยละ 65.5 พบว่าผูบ้ ริ โภคในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ชอบรสชาติความเข้มข้นของน้ า นมถัว่
เหลืองผสมข้าวโพดที่ผสมผสานได้ลงตัว ส่ วนลักษณะผลิตภัณฑ์น้ นั ก็มีความสวยงาม สะดวกต่อการ
บริ โภค เก็บรั กษาคุ ณภาพได้นานและชอบสี ของน้ านมถัว่ เหลื อง ส่ วนด้านคุ ณค่านั้นชอบตัวอย่า ง
ผลิตภัณฑ์น้ ี เพราะสามารถบริ โภคได้ทุกเพศทุกวัย ให้คุณค่าทางโภชนาการสู งและป้ องกันและรักษา
โรค ส่ วนด้านราคาผูบ้ ริ โภคคิดว่าราคาสู งไปแต่ถา้ มีประโยชน์ก็จะซื้ อบริ โภค ส่ วนกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ไม่
ยอมรับผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพด ร้ อยละ 34ได้ให้เหตุผลว่า รสชาติน้ านมถัว่ เหลื องมี
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กลิ่นข้าวโพดมากไป ราคาของผลิตภัณฑ์มีราคาแพงและปริ มาณน้อยเมื่อเทียบกับปริ มาณยีห่ ้ออื่น เป็ น
ต้น ชี้ ให้เห็นว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ยอมรับผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดโดยผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้
จัดอยูใ่ นวัยทางาน มีรายได้ที่มนั่ คง อาชีพข้าราชการ จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่ วนผูบ้ ริ โภคที่ไม่
ยอมรับผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองจะอยูใ่ นวัยกาลังศึกษาเล่าเรี ยน ยังไม่มีรายได้ซ่ ึ งยังคงต้องขอเงินจาก
ผูป้ กครอง ดังภาพที่ 6.3

34.5
ยอมรับ
ไม่ ยอมรับ

65.5

ภาพที่ 6.3 สัดส่ วนการยอมรับผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด
ที่มา: จากการสารวจ, 2557

6.3 การตัดสิ นใจซื้อหรือไม่ ซื้อผลิตภัณฑ์ นา้ นมถั่วเหลืองผสมข้ าวโพด หลังจากการชิม
การศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด พบว่าผูบ้ ริ โภคที่
ได้ตดั สิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด คิดเป็ นร้อยละ 63.8 โดยผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้
เหตุผลว่า รสชาติของผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดมีความอร่ อย ลักษณะผลิตภัณฑ์สวยงาม
เก็บรักษาคุณภาพได้ดี ส่ วนราคาและคุณค่า มีความเหมาะสม ซึ่ งจะส่ งผลต่อในการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค กลุ่ มผูบ้ ริ โภคที่ ได้ตดั สิ นใจไม่ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพด คิ ดเป็ นร้ อยละ
36.2 โดยผูบ้ ริ โ ภคให้ เ หตุ ผ ลว่ า ลัก ษณะผลิ ต ภัณ ฑ์ ห นัก เกิ น ไปตกแตกง่ า ย ราคาแพงเนื่ อ งจาก
ผลิตภัณฑ์ยหี่ อ้ ท้องตลาดราคาถูกว่าและได้ปริ มาณเยอะกว่า ดังภาพที่ 6.4
36.2
63.8

ซื้อ
ไม่ ซื้อ

ภาพที่ 6.4 สัดส่ วนการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด
ที่มา: จากการสารวจ, 2557
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6.4 ลักษณะตัวแปรของแบบจาลองสองทางเลือก
ในการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด ซึ่ งได้ทาการ
ให้ผบู ้ ริ โภคทดลองชิ มผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพด ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่
โดยมี ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 ราย นามาท าการวิเคราะห์ โดยใช้แบบจาลองโลจิ ท (logit
model) ด้ว ยเทคนิ ค การวิเ คราะห์ แ บบจ าลองสองทางเลื อ ก (Binary choice models) ซึ่ งปั จ จัย ที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อน้ านมถั่ ว เหลื อ งผสมข้า วโพด ในอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด เชี ย งใหม่
ประกอบด้วยตัวแปรอิสระทั้งหมด 16 ตัวแปร ได้แก่ เพศ (X1) อายุ (X2) ระดับการศึกษา (X3) อาชี พ
นักเรี ยน/นักศึกษา อาชี พพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน อาชีพประกอบ
ธุ รกิจส่ วนตัว (X4) รายได้ (X5) ปั ญหาสุ ขภาพ (X6) ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อเป็ นประจาแบบขวด (X7a)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อเป็ นประจาแบบกล่อง (X7b) ความถี่ในการบริ โภค (X8) แหล่งที่ซ้ื อเป็ นประจา
จากซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต (X9a) แหล่งที่ซ้ื อเป็ นประจาจากตัวแทนจาหน่าย (X9b) แหล่งที่ซ้ื อเป็ นประจาจาก
ร้านค้าทัว่ ไป (X9c) ลักษณะผลิตภัณฑ์ (X10) รสชาติ (X11) ราคา (X12) คุณค่า (X13) ซึ่ งมีค่าสถิติพ้ืนฐาน
ดังตารางที่ 6.1 โดยกาหนดตัวแปรตามด้วยกัน 2 ตัว ได้แก่ Y0 = การตัดสิ นใจไม่ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์น้ านม
ถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด Y1 = การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด
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ตารางที่ 6.1 ค่ าสถิติพนื้ ฐานของปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อนา้ นมถั่วเหลืองผสมข้ าวโพด
ค่ า
ค่ าส่ วนเบี่ยง
ตัวแปร
ค่ าสู งสุ ด ค่ าเฉลีย่
ต่าสุ ด
เบนมาตรฐาน
เพศ (X1) (ชาย =1) (หญิง=0)
0
1.00
อายุต่อปี (X2)
16.00
60
33.66
11.146
ระดับการศึกษา (X3)
1
4
อาชีพ (X4)
0
1.00
รายได้ บาท/เดือน (X5)
4,000 174,000 18,648.48
15,726.36
โรคประจาตัว (X6) (มี = 1) (ไม่มี = 0)
0
1.00
ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อแบบขวด (X7a)
0
1.00
ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อแบบกล่อง (X7b)
0
1.00
ความถี่ในการบริ โภคต่อสัปดาห์ (X8) (1-10)
1
10.00
3.05
1.774
แหล่งที่ซ้ื อซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต (X9a)
0
1
แหล่งที่ซ้ื อตัวแทนจาหน่าย (X9b)
0
1
แหล่งที่ซ้ื อร้านค้าทัว่ ไป (X9c)
0
1
รสชาติเหมาะสม (X10) (ระดับความชอบ 1-5)
1
5
3.89
0.565
ผลิตภัณฑ์เหมาะสม (X11) (ระดับความชอบ 1-5) 1
5
3.81
0.503
ราคา 15 ต่อขวด (X12) (ระดับความชอบ 1-5)
1
5
3.58
0.825
คุณค่า (X13) (ระดับความชอบ 1-5)
1
5
4.02
0.487
ที่มา:จากการคานวณ
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การทดสอบความสั มพันธ์ ของตัวแปรอิสระ (multicollinearity)
การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละคู่ตวั แปร เพื่อจัดการกับตัวแปรอิสระที่มี
ความสัมพันธ์กนั สู ง ซึ่ งอาจก่อให้เกิดปั ญหาความสัมพันธ์กนั ระหว่างตัวแปรโดยทาการทดสอบการ
วิเคราะห์ค่า Pearson Correlation ระหว่างตัวแปรในแต่ละคู่ โดยพิจารณาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั
สู ง และมีแนวโน้มที่ จะทาให้เกิ ดปั ญหา multicollinearity เนื่ องจากอาจมี ผลต่อการประมาณค่ าของ
แบบจาลองสองทางเลือก (logit model) ให้ทาการแก้ปัญหาโดยการตัดตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ กนั
ออก หรื อ ทาการยุบตัวแปรรวมกันเพื่อแก้ปัญหาความสัมพันธ์กนั เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัว
แปรอิ ส ระในแต่ ล ะคู่ พ บว่า ตัวแปรอายุมี ค่ า ความสั ม พันธ์ ก ับ ตัวแปรอื่ น ซึ่ ง ได้แก่ ตัวแปรระดับ
การศึกษา อาชี พ และรายได้ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ คือ 0.348 ,0.383 ,0.361 ในส่ วนของตัว
แปรคุ ณ ค่ า มี ค่ า ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ตัว แปรอื่ น ได้แ ก่ รสชาติ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัม พันธ์ คื อ 0.394 , 0.533 ,0.473 ซึ่ ง มี ค วามสัม พันธ์ กนั มากในส่ วนของตัวแปรอิ ส ระลักษณะ
ผลิตภัณฑ์แบบกล่องมีค่าความสัมพันธ์กบั ตัวแปรลักษณะแบบขวด มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ คือ
0.784 ซึ่ งมีความสัมพันธ์กนั สู ง หรื อ มีค่ามากกว่า 0.5 จะทาให้เกิดปั ญหาในการวิเคราะห์สมการโลจิท
ได้จึงตัดออกจากแบบจาลอง ตามตารางที่ 6.2
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ตารางที่ 6.2 ความสั มพันธ์ ระหว่างปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อนา้ นมถั่วเหลืองผสมข้ าวโพด
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ตัวแปร

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7a

X7b

เพศ (X1)
อายุ (X2)
ระดับการศึกษา (X3)
อาชีพ (X4)
รายได้ (X5)
โรคประจาตัว (X6)
ขวด (X7a)
กล่อง (X7b)
ความถี่ในการบิโภค (X8)
ห้างสรรพสิ นค้า/ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต (X9a)
ตัวแทนจาหน่าย (X9b)
ร้านค้าทัว่ ไป (X9c)
รสชาติ (X10)
ผลิตภัณฑ์ (X11)
ราคา (X12)
คุณค่า (X13)

1
.030
-.068
-.033
.050
-.021
.032
-.020
.065
.066
-.080
.032
-.062
.002
-.026
.003

1
-.348**
-.383**
.361**
.131**
-.005
.028
.133**
.232**
-.304**
.142**
.020
.036
-.041
.034

1
.352**
.075
-.108*
.022
-.076
-.184**
-.085
.289**
-.298**
-.056
-.026
.038
-.039

1
-.189**
-.130**
.052
-.078
-.065
-.155**
.204**
-.395**
-.009
-.062
.042
-.051

1
.000
.027
-.033
.006
.277**
-.080
-.197**
-.036
.053
-.018
-.003

1
-.012
-.045
-.056
.002
-.178**
.128*
-.099*
.019
-.048
.035

1
-.784**
-.023
-.034
.048
-.004
.025
.129**
.094
.069

1
-.002
.111*
.074
.025
-.088
-.088
-.061
-.063
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ตารางที่ 6.2 ความสั มพันธ์ ระหว่างปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อนา้ นมถั่วเหลืองผสมข้ าวโพด (ต่ อ)

74

ตัวแปร

X8

X9a

X9b

X9c

X10

X11

X12

X13

เพศ (X1)
อายุ (X2)
ระดับการศึกษา (X3)
อาชีพ (X4)
รายได้ (X5)
โรคประจาตัว (X6)
ขวด (X7a)
กล่อง (X7b)
ความถี่ในการบิโภค (X8)
ห้างสรรพสิ นค้า/ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต (X9a)
ตัวแทนจาหน่าย (X9b)
ร้านค้าทัว่ ไป (X9c)
รสชาติ (X10)
ผลิตภัณฑ์ (X11)
ราคา (X12)
คุณค่า (X13)

1
.121*
-.178**
.085
.135**
.123*
.161**
.138**

1
-.535**
-.294**
.046
.056
.052
.066

1
-.550*
.098*
-.120*
-.057.
-.098

1
.409**
.098*
.040
.072

1
.409**
.271**
.394**

1
.476**
.533**

1
.473**

1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
ที่มา: จากการคานวณ, 2557
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6.5 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ นา้ นมถั่วเหลืองผสมข้ าวโพด
จากการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพดใน อาเภอ
เมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยใช้แบบจาลองโลจิท (logit model) แบบจาลองสองทางเลือก ด้วยเทคนิ ค
การวิเ คราะห์ ก ารประมาณค่ า ความน่ า จะเป็ นสู ง สุ ด (maximum likelihood estimates : MLE) และ
เทคนิ ค วิเคราะห์ โดยวิธี marginal effects เพื่ อศึ ก ษาปั จจัยที่ มีอิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อน้ า นมถัว่
เหลืองผสมข้าวโพด ซึ่ งการศึกษาจะนาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
ระดับรายได้ ปั ญหาสุ ขภาพ ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้ อ แหล่งที่ซ้ื อเป็ นประจา การบริ โภคน้ านมถัว่
เหลื อง เป็ นต้น และส่ วนข้อมูลจากการทดสอบชิ มผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้า วโพด ได้แก่
รสชาติ ลักษณะผลิตภัณฑ์ ราคา คุณค่า
ผลจากการวิ เคราะห์ แบบจ าลองโลจิ ท ของผลิ ตภัณฑ์ น้ านมถั่วเหลื องผสมข้าวโพด พบว่า
แบบจาลองมี นัยสาคัญ โดยพิจารณาจากค่า Log Likelihood Function เท่ากับ-220.1221 ค่า McFadden
Pseudo R-squared เท่ากับ 0.16611 ค่า Chi squared เท่ากับ 87.01838 และค่าความถูกต้องของคาทานาย
เท่ากับ 70% ดังตารางที่ 6.3
จากการวิเคราะห์การทานายด้วยแบบจาลองสองทางเลื อก พบว่า แบบจาลองมีความแม่นยา
ในการทานายร้ อยละ 70 โดยสามารถทานายความแม่นยาในการตัดสิ นใจซื้ อน้ านมถัว่ เหลื องผสม
ข้าวโพด ร้อยละ 72 และสามารถทานายความแม่นยาในการตัดสิ นใจไม่ซ้ื อผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลือง
ผสมข้าวโพด ร้อยละ 63 ตามตารางที่ 6.3
ตารางที่ 6.3 การทานายของนา้ นมถั่วเหลืองผสมข้ าวโพด
การทานาย (predicted)
Y
0
1
รวม
0
63
82
145
1
37
218
255
รวม
100
300
400
หมายเหตุ: Y = 0 ไม่ซ้ือ Y = 1 ซื้อ
ที่มา: จากการสารวจ, 2557
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Prediction Accuracy
63%
72%
70%

เมื่อพิจารณาตัวแปรของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสม
ข้าวโพดของผูบ้ ริ โภค อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รสชาติของผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพด มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ า นมถัว่
เหลื องผสมข้าวโพดมี ระดับนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.1 (ค่าสัมประสิ ทธิ์ เป็ นบวก) และจากค่า
marginal effect มีค่าสัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ 0.0739 สามารถอธิ บายได้ว่าหากผูบ้ ริ โภคชอบรสชาติของ
ผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพดเพิ่มขึ้น 1 ระดับ (คะแนน) ก็มีโอกาสที่ผบู ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจ
ซื้ อน้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพดเพิ่มขึ้ น ร้ อยละ 7.39 ซึ่ งพบว่าลักษณะของรสชาติ ของผลิ ตภัณฑ์
น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้า วโพด ได้แก่ ความเข้มข้นของน้ า นมถั่วเหลื องผสมข้าวโพด สัดส่ วนของ
ข้าวโพด ความเข้มข้นของน้ านมถัว่ เหลืองมีผลกระทบต่อกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ทาการจะตัดสิ นใจซื้ อน้ านม
ถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด เนื่ องจากในการศึกษาผูว้ ิจยั กาหนดให้ผบู ้ ริ โภคได้เป็ นผูท้ ดลองชิ มผลิตภัณฑ์
น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพด โดยให้คะแนนระดับความชอบ 5 ระดับ เมื่อพิจารณาลงรายละเอี ย ด
พบว่า ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างมีความชอบในระดับมากของลักษณะรสชาติของผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลือง
ผสมข้าวโพด โดยผูบ้ ริ โภคที่ชอบเป็ นเพศหญิงและเพศชาย อยูว่ ยั ผูใ้ หญ่ตอนต้นเริ่ มต้นทางานมีรายได้
และมี อาชี พที่ มนั่ คง ส่ วนประกอบอาชี พ พนัก งานรั ฐวิสาหกิ จ/ข้า ราชการ มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ
ผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพดว่า ลักษณะและรสชาติของผลิ ตภัณฑ์ อร่ อยและถูกใจชอบ
ความหอมของข้าวโพด (ดังตารางที่ 6.4 , 6.5)
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ตารางที่ 6.4 ลักษณะทัว่ ไปของผู้บริโภคต่ อรสชาติของนา้ นมถั่วเหลืองผสมข้ าวโพด
ลักษะผู้บริโภค
รสชาติ
เพศ
ชอบ
ชอบ
ชอบ
ชอบ
มากทีส่ ุ ด
มาก
ปานกลาง น้ อย
หญิง
30 (7.5) 143 (35.8) 43 (10.8) 2 (0.5)
ชาย
18 (4.5) 121 (30.3) 39 (9.8)
4 (1)
รวม
48 (12) 264 (66) 82 (20.6) 6(1.5)
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
5 (1.3)
17 (4.3)
6 (1.5)
2 (0.5)
21-35 ปี
25 (6.3) 160 (40) 45 (11.3) 4 (1)
36-60 ปี
18 (4.5) 857 (21.3) 31 (7.8)
0
รวม
48 (12) 264 (66) 82 (20.5) 6 (1.5)
รายได้
ต่ากว่า 10,000 บาท
17 (4.3) 79 (19.8)
36 (9)
5 (1.3)
10,000 - 20,000 บาท 19 (4.8) 103 (25.8)
24 (6)
1 (0.3)
20,000 – 30,000 บาท
8 (2)
51 (12.8)
7 (1.8)
0
30,001 บาทขึ้นไป
4 (1)
31 (7.8)
15 (3.8)
0
รวม
48 (12) 264 (66) 82 (20.5) 6 (1.5)
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
11 (2.8) 42 (10.5)
22 (5.5) 3 (0.8)
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
10 (2.5)
76 (19)
23 (5.8)
0
ข้าราชการ
พนักงานบริ ษทั เอกชน 11 (2.8)
72 (8)
14 (3.5) 2 (0.5)
ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว 10 (2.5) 46 (11.5)
11 (2.8) 1 (0.3)
รับจ้างทัว่ ไป
6 (1.5)
28 (7)
12 (3)
0
รวม
48 (12) 264 (66) 82 (20.5) 6 (1.5)
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ ( ) คือ ค่าร้อยละ
ที่มา: จากการสารวจ, 2557
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รวม
(ร้ อยละ)
218 (54.5)
182 (45.5)
400 (100)
30 (7.5)
234 (58.5)
134 (33.5)
400 (100)
137 (34.3)
147 (36.8)
66 (16.5)
50 (12.5)
400 (100)
78 (19.5)
109 (27.3)
99 (24.8)
68 (17)
46 (11.5)
400 (100)

ราคาผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพด 15 บาทต่อขวด มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดเพิม่ ขึ้น ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01 (ค่าสัมประสิ ทธิ์ เป็ นบวก) และ
จากค่า marginal effect มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ 0.1328 สามารถอธิ บายได้ว่า หากผูบ้ ริ โภคเห็ นว่า
ราคาของผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพดมีความเหมาะสม หรื อพอใจในราคาของผลิ ตภัณฑ์
น้ า นมถั่วเหลื องผสมข้า วโพดมากขึ้ น ก็ มี โอกาสที่ ผูบ้ ริ โ ภคจะตัดสิ นใจซื้ อ น้ า นมถั่ว เหลื อ งผสม
ข้าวโพดเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.28
ราคาเหมาะสมกับปริ มาณ สามารถอธิ บายได้ว่า ราคาของผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสม
ข้าวโพดในราคา 15 บาท ซึ่ งมีราคาที่ไม่แพงมากไปและถูกมากไปเมื่อเทียบกับราคาน้ านมถัว่ เหลื อง
ยี่ห้อตามท้องตลาดในราคา 13 – 16 บาท โดยเมื่อเทียบกับปริ มาณ 200 มิลลิ ลิตร จึงขอยกตัวอย่าง
เหตุ ผลในการอธิ บ ายถึ ง ราคาเหมาะสมกับปริ ม าณ โดยราคาของผลิ ตภัณฑ์น้ า นมถั่วเหลื อ งผสม
ข้าวโพด 15 บาทต่อขวด ปริ มาณ 200 มิ ลลิ ลิตร เมื่ อเที ยบกับราคาน้ านมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ ม ยี่ตาม
ท้องตลาด ได้แก่ ไวตามิลค์ แลคตาซอย ดีน่า โฮมซอย เป็ นต้น โดยราคาของน้ านมถัว่ เหลื องยี่ห้อไว
ตามิลค์ 14 บาทต่อขวด ปริ มาณ 300 มิลลิลิตร แลคตาซอย 10 บาทต่อกล่อง ปริ มาณ 300 มิลลิลิตร ดี
น่า 13 บาทต่อขวด 180 มิลลิลิตร และโฮมซอย 16 บาทต่อขวด 300 มิลลิลิตร และเมื่อเปรี ยบเทียบเมื่อ
คานวณหาปริ มาณต่อราคาขวดของน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มยี่ห้อตามท้องตลาด โดยเมื่อซื้ อน้ านมถัว่
เหลื องยี่ห้อไวตามิลค์ 1 บาท จะได้ปริ มาณ เท่ากับ 23 มิลลิ ลิตร แลคตาซอย 1 บาทต่อกล่อง จะได้
ปริ มาณเท่ากับ 30 มิลลิลิตร ดีน่า 1 บาทต่อขวด จะได้ปริ มาณเท่ากับ 13 มิลลิลิตร และโฮมซอย 1 บาท
ต่อขวด จะได้ปริ มาณเท่ากับ 18.75 มิลลิลิตร ส่ วนของน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด 1 บาทต่อขวด จะ
ได้ปริ มาณเท่ากับ 12 มิลลิลิตร ซึ่ งน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดเมื่อเทียบกับปริ มาณและราคาตามยี่ห้อ
ตามท้องตลาดมีราคาไม่แพง แต่ได้ปริ มาณน้อยกว่ายีห่ อ้ ตามท้องตลาด
ราคาเหมาะสมกับคุ ณค่าที่ได้รับ สามารถอธิ บายได้ว่า ราคาของผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื อง
ผสมข้าวโพดในราคา 15 บาทต่อขวดมีราคาไม่แพงจนเกินไปเมื่อเทียบราคาน้ านมถัว่ เหลืองยีห่ ้อตาม
ท้องตลาดส่ วนคุ ณค่ าที่ ไ ด้รับของผลิ ตภัณฑ์น้ า นมถั่วเหลื องผสมข้า วโพดตัวอย่างซึ่ งมี คุณค่ า และ
คุณประโยชน์ต่อร่ างกายที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับคูณค่าของน้ านมถัว่ เหลืองและน้ านมข้าวโพดทั้ง 2 อย่าง
ในขวดผลิตภัณฑ์เดียวกัน
ราคาไม่แพงมากเมื่อเทียบกับยี่ห้อตามท้องตลาด สามารถอธิ บายได้ว่า ราคาของผลิ ตภัณฑ์
น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด ในราคา 15 บาทต่อขวด มีราคาไม่แพงมากเมื่อเทียบกับราคาน้ านมถัว่
เหลืองยี่ห้อตามท้องตลาด ซึ่ งราคาน้ านมถัว่ เหลืองยี่ห้อตามท้องตลาดมีราคา 13 -16 บาทบรรจุภณ
ั ฑ์
แบบขวด ส่ วนราคาแบบกล่อง 10 -15 บาทต่อกล่อง โดยราคายีห่ ้อตามท้องตลาดเช่น ไวตามิลค์ ราคา
13 บาทต่อขวด ดี น่า 13 บาทต่อขวด โฮมซอย 16 บาทต่อขวด ยี่ห้ออื่นเช่ น โทฟุซัน 20 บาทต่อขวด
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เป็ นต้น ซึ่ งผูบ้ ริ โภคเห็นว่าราคาของผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพดในราคา 15 บาท ไม่แพง
มากกับยีต่ ามท้องตลาด ไวตามิลค์ ดีน่า (ดังตางรางที่ 6.5)
ตารางที่ 6.5 ผลการประมาณค่ าแบบจาลองโลจิทของผลิตภัณฑ์ นา้ นมถั่วเหลืองผสมข้ าวโพด ด้ วยวิธี
marginal effect
ค่ าสั มประสิ ทธิ์
ตัวแปรอิสระ
Marginal effect
Coefficient
ค่าคงที่
-6.4312***
-.9683
เพศ
-.0135
-.0020
ระดับการศึกษา
-.1031
-.0155
อาชีพ
.1655
.0239
รายได้
-.8445
-.1271
โรคประจาตัว
.2092
.0332
ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อแบบขวด
.1926
.0303
ความถี่ในการบริ โภค
.0817
.0123
ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต
.1737
.0269
ตัวแทนจาหน่าย
-.5878
-.0886
ร้านค้าทัว่ ไป
.0700
.0106
รสชาติของผลิตภัณฑ์ผสมข้าวโพด
.4911**
.0739*
ลักษณะผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ผสมข้าวโพด
.5045*
.0759
ราคาของผลิตภัณฑ์ผสมข้าวโพด
.8823***
.1328***
ที่มา: จากการคานวณ, 2557
หมายเหตุ: *** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1

Log Likelihood Function
-218.4280
Restricted log likelihood
-261.9372
McFadden Pseudo R-squared .1661054
Chi squared
87.01838
Accuracy of prediction
70%
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บทที่ 7
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
7.1 สรุ ปผลการศึกษา
ผลการศึกษาทัศนคติและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสม
ข้าวโพดในอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและปั จจัยของผูบ้ ริ โภคที่
มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพด โดยใช้แบบจาลองสองทางเลื อก (logit
model) สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
7.1.1 ทัศนคติของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ นา้ นมถั่วเหลืองพร้ อมผสมข้ าวโพด
จากาการศึกษาด้านพฤติกรรม และทัศนคติของผูบ้ ริ โภค พบว่า ผูบ้ ริ โภคตัวอย่างส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง จบระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พพนักงานรัฐวิสาหกิ จและข้าราชการ อายุ
21-35 ปี โดยมีระดับรายได้ 10,000 – 20,000 บาทต่อเดื อน ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ ไม่มีโรคภูมิแพ้
น้ านมถัว่ เหลื อง โดยส่ วนใหญ่จะออกกาลังกายประมาณ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ ส่ วนผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่
เหลืองพร้อมดื่มส่ วนใหญ่จะนิยมบริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มยีห่ ้อ ไวตามิลค์ และแลคตาซอย จะ
เลือกบริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองแบบไม่ผสมธัญพืช โดยเลือกบริ โภคบรรจุภณั ฑ์แบบกล่อง บริ โภคน้ านม
ถัว่ เหลืองประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ และจะซื้ อน้ านมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่มเป็ นประจาที่ร้านตัวแทน
จาหน่าย (7- ELEVEN) โดยมีทศั นคติต่อน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มที่มีความคิดเห็น ในระดับที่มีความ
คิดเห็ นด้วยอย่างยิ่ง คือ ทัศนคติที่ว่าน้ านมถัว่ เหลื องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่รับประทานง่าย และผลิ ตภัณฑ์
น้ านมถัว่ เหลื องมี คุณประโยชน์ ต่อร่ างกาย ในส่ วนระดับความคิ ดเห็ นที่ เห็ นด้วย คื อ ทัศนคติ ที่ว่า
น้ านมถัว่ เหลืองสามารถทดแทนผลิตภัณฑ์น้ านมวัวที่มีวางจาหน่ายในท้องตลาดได้ น้ านมถัว่ เหลื องมี
สรรพคุณสามารถป้ องกันการเกิดโรคกระดูกพรุ น โรคท้องผูก และผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองยีห่ อ้ ตาม
ท้องตลาดมีคุณภาพน่าเชื่อถือ เป็ นต้น
การศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทา
การผลิตน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดบรรจุขวด โดยให้ผบู ้ ริ โภคได้เป็ นผูท้ าการทดลองชิมผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างนี้ โดยสอบถามถึงทัศนคติดา้ นรสชาติ ลักษณะผลิตภัณฑ์ ราคา และคุณค่า พบว่า ทัศนคติของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดโดยมีระดับความชอบของผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื อง
ผสมข้า วโพด อยู่ ใ นระดับ ความชอบมาก ได้ แ ก่ ทัศ นคติ ด้ า นรสชาติ โดยแบ่ ง ลัก ษณะของ
ส่ วนประกอบรสชาติ ออกเป็ นดัง นี้ ความเข้มข้น สัดส่ วนของข้าวโพด ความเข้มข้นของน้ านมถั่ว
เหลือง
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ทัศนคติดา้ นลักษณะผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งมีลกั ษณะของผลิ ตภัณฑ์ดงั นี้ บรรจุภณ
ั ฑ์เก็บ รั กษา
คุณภาพได้ดี บรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการบริ โภค มีรายละเอียดส่ วนประกอบอาหาร ปริ มาณและความ
เหมาะสมของผลิตภัณฑ์
ทัศนคติ ด้านราคา 15 บาทต่อขวด ซึ่ งมี ลกั ษณะดังนี้ ราคาเหมาะสมกับคุ ณค่าที่ได้รับ
ราคาเหมาะสมกับปริ มาณ ราคาไม่แพงมากเมื่อเทียบกับยีห่ อ้ ตามท้องตลาด
ทัศนคติดา้ นคุ ณค่า ซึ่ งมีลกั ษณะของคุ ณค่าดังนี้ ผลิ ตภัณฑ์ให้คุณค่าทางโภชนาการสู ง
เหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัย ป้ องกันและรักษาโรคหัวใจ โรคมะเร็ ง โรคกระดูกพรุ น ฯลฯ
เพื่อศึกษาถึงการยอมรับผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด พบว่า ผูบ้ ริ โภคยอมรับ
ผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพด ด้านรสชาติความเข้มข้นของน้ านมถัว่ เหลองผสมข้า วโพด
ลักษณะของผลิตภัณฑ์น้ นั ก็มีความสวยงาม สะดวกต่อการบริ โภค เก็บรักษาคุณภาพได้ดี ส่ วนคุณค่า
นั้นชอบเพราะผลิ ตภัณฑ์น้ ี สามารถบริ โภคได้ทุกเพศทุกวัย ให้คุณค่าทางโภชนาการสู ง ป้ องกันและ
รักษาโรค ส่ วนด้านราคาผูบ้ ริ โภคคิดว่าราคาสู งไปแต่ถา้ มีประโยชน์ก็จะซื้ อมาบริ โภค
7.1.2 ข้ อเสนอแนะของผู้บริโภคต่ อผลิตภัณฑ์ นา้ นมถั่วเหลืองพร้ อมผสมข้ าวโพด
ข้อเสนอแนะจากการให้ผบู ้ ริ โภคได้ทดลองชิ มผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพด
โดยให้ผบู ้ ริ โภคให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพด โดย
ผูบ้ ริ โภคได้ความคิดเห็นว่าชอบในเรื่ อง รสชาติของความเข้มข้นของน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด มี
ความอร่ อยและถู กใจ ลักษณะผลิ ตภัณฑ์บรรจุ ภณ
ั ฑ์ส วยงามสะดวกต่ อการบริ โภคและเก็ บ รั ก ษา
คุณภาพได้ดี มีรายละเอียดส่ วนประกอบอาหาร ราคาของผลิตภัณฑ์ 15 บาทต่อขวด ราคามีความเหมา
สมกับ คุ ณ ค่ า ที่ ไ ด้รั บ ซึ่ งราคาของผลิ ต ภัณ ฑ์ข องน้ า นมถัว่ เหลื อ งผสมข้าวโพดในราคา 15 บาท
สามารถได้รับคุณค่าของน้ านมถัว่ เหลืองและน้ านมข้าวโพดทั้ง 2 อย่างในตัวของผลิตภัณฑ์ ส่ วนของ
ราคาไม่แพงมากเมื่อเทียบกับยี่ห้อตามท้องตลาด ซึ่ งผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพดราคา 15
บาทต่อขวด มีราคาที่ไม่แพงมากไปกว่าราคายี่ตามท้องตลาดซึ่ งมีราคาตั้งแต่ 13 – 16 บาท เป็ นต้นไป
ด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง สามารถบริ โภคได้ทุกเพศทุกวัย สามารถป้ องกัน
และรักษาโรค เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ ง ฯลฯ ดังนั้นผูว้ จิ ยั จะได้ทาการผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสม
ข้าวโพดเพื่อจะทาการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อวางแผนจัดจาหน่ายให้ตรงกับความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค
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7.1.3 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อนา้ นมถั่วเหลืองผสมข้ าวโพด
จากการศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อน้ า นมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพดใน
อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งมีผลการวิเคราะห์โดยใช้แบบจาลองโลจิท ส่ วนปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อน้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพดที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภค คือ ด้านรสชาติ และ ด้านราคา 15
บาทต่อขวด ผลจากการศึกษาพบว่า รสชาติความเข้มขันของน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดที่อร่ อยหรื อ
ถูกใจ มีผลต่อผูบ้ ริ โภคที่จะตัดสิ นใจซื้ อน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดที่เพิ่มขึ้น ส่ วนด้านราคา 15 บาท
ต่อขวด ราคาที่เหมาะสมกับคุณค่าที่ได้รับ เมื่อผูบ้ ริ โภคเห็นว่าราคาน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดนรา
คา 15 บาทต่อขวด มีราคาไม่แพงมากจนเกิ นไป แถมยังสามารถรับคุ ณค่าของน้ านมถัว่ เหลื องและ
น้ านมข้าวโพดได้ท้ งั 2 ชนิ ด ในขวดผลิ ตภัณฑ์เดี ยวกัน ส่ วนราคาไม่แพงมากเมื่อเทียบกับยี่ห้อตาม
ท้องตลาด เมื่อผูบ้ ริ โภคเห็ นว่า ราคาน้ านมถัว่ เหลื องผสมข้าวโพดในราคา 15 บาทต่อขวดยังรั บได้
ประโยชน์จากน้ านมข้าวโพด ซึ่ งในราคายี่ห้อตามท้องตลาดอยู่ที่ 13 -16 บาท ยังได้รับแค่น้ านมถัว่
เหลื องอย่างเดี ยว ส่ วนราคาเหมาะสมกับปริ มาณนั้น สามารถบอกได้ว่า ราคาน้ านมถัว่ เหลื องผสม
ข้าวโพดในราคา 15 บาทต่อขวดในปริ มาณ 200 มิลลิลิตร ซึ่ งในปริ มาณน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด
นั้นผูบ้ ริ โภคสามารถยอมรับได้เมื่อเทียบกับปริ มาณของยี่ห้อตามท้องตลาดที่ปริ มาณเยอะไม่สามารถ
บริ โภคหมดได้ภายในวันเดี ยว ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมี โอกาสที่ จะทาการตัดสิ นใจซื้ อน้ า นมถั่วเหลื องผสม
ข้า วโพด ผลจาการศึ ก ษาสามารถนามาประยุก ต์ใ ช้ใ นการก าหนดกลยุท ธ์ ท างการตลาด เพื่ อวาง
แผนการผลิต การจัดจาหน่ายน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
7.2 ข้ อค้ นพบงานวิจัย
1. ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด คือการคานึ งถึง
รสชาติที่มีความเหมาะสม เช่น เพิ่มรสชาติที่หลากหลายมากขึ้น ผสมโกโก้ กาแฟ หรื อรสชาติที่แปลก
ใหม่ ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคโดยจะเห็นได้วา่ ตลาดน้ านมถัว่ เหลืองมีการแข่งขันสู งมาก จึง
ต้องมีการปรับปรุ งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
2. ลักษณะการบรรจุภณ
ั ฑ์ รู ปแบบ สี ขอ้ ความ รู ปร่ างผลิตภัณฑ์ ควรมีการปรับปรุ งสร้างความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ ลักษณะการบรรจุภณั ฑ์ควรมีหลายรู ปแบบ เช่น แบบกล่อง แบบขวดพลาสติก
เพื่อง่ายต่อการพกพาและการบริ โภค
3. ความเคยชิ นกับการบริ โภค และพฤติ กรรมในอดี ตไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์
ดังนั้นในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ สิ่ งที่สาคัญ คือ การแนะนาสิ นค้าให้ผบู ้ ริ โภคได้รู้จกั ทั้งรู ปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ รสชาติ ราคา ฯลฯ
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7.3 ข้ อเสนอแนะทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ นา้ นมถั่วเหลืองพร้ อมดื่ม
จากการศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้ อ/บริ โภคผลิ ตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ ม
ของผูบ้ ริ โภค สรุ ปแนวทางการตลาดสาหรับผูป้ ระกอบที่อยูใ่ นธุ รกิจน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่ม ดังนี้
7.3.1 กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์
ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ พัฒนาผลิตใหม่ๆ
เพื่อสนองความต้องการในตลาด ดังนี้
1.ด้ านรสชาติ
ผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มทัว่ ไปรสชาติที่ถูกใจ เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อน้ านมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ มเป็ นอันดับแรก สาหรับผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่ตอ้ งการเข้าสู่
ตลาดน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่ม มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงรสชาติความชอบของผูบ้ ริ โภค
แบบใด หวาน มัน กลิ่นของน้ านมถัว่ เหลือง
2.ด้ านผลิตภัณฑ์
ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการรายใหม่ๆ ที่เข้ามาทางตลาด ได้นาเสนอน้ านมถัว่ เหลื องพร้ อม
ดื่ ม ในรู ป แบบใหม่ ๆ ที่ ห ลากหลายมากขึ้ น ทั้ง การแต่ ง กลิ่ น เช่ น ช็ อ กโกแลต กาแฟ แต่ ท้ ัง นี้
ผูป้ ระกอบการจาเป็ นต้องสร้างความน่าสนใจให้กบั ผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ๆ ตลอดเวลา
3.สารอาหารเพิม่ เติม
แม้วา่ น้ านมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ มจะเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่อุดมด้วยคุ ณประโยชน์มากมาย แต่
ผูบ้ ริ โภคที่รักและใส่ ใจในสุ ขภาพ มีความต้องการบริ โภคอาหารที่มีคุณค่าทางสารอาหารมาก ดังนั้น
จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ผปู ้ ระกอบการจะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีสารอาหารมากขึ้น
7.3.2 กลยุทธ์ ด้านราคา
ราคาที่ มีความเหมาะสมกับรสชาติ และคุ ณภาพเป็ นปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อนมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภค ดังนั้น ผูป้ ระกอบการจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องกาหนดราคา
จาหน่ายให้สอดคล้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย
7.3.3 กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจาหน่ าย
ความสะดวกในการหาซื้ อ สิ น ค้า เป็ นปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โภค
เนื่ องจาก หาก ณ จุดขายไม่มีน้ านมถัว่ เหลื องพร้ อมดื่ มยี่ห้อที่ตอ้ งการ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การ
กระจายสิ นค้าและการบริ หารจัดการสิ นค้าให้สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
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7.4 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่ อไป
1. การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาทัศนคติและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ านมถัว่
เหลื องผสมข้า วโพด ซึ่ ง ได้แก่ รสชาติ ราคา ลัก ษณะผลิ ตภัณฑ์ ในการศึ ก ษาครั้ งต่ อไปควรเพิ่ ม
รายละเอียดในการศึกษาของลักษณะการบรรจุภณ
ั ฑ์ เช่ น แบบกล่อง แบบถุ ง และรวมไปถึ งการบริ
โภคน้ านมถั่ ว เหลื อ งปริ มาณการบรรจุ ที่ มี ต่ อ ราคาที่ ผู ้บ ริ โภคเต็ ม ใจซื้ อ และควรเพิ่ ม การ
ประชาสัมพันธ์
2. การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ค วรศึ ก ษาและคิ ด ค้น พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ มี ค วามเหมาะสม เช่ น
สารอาหารเสริ มสุ ขภาพ ผสมธัญพืชชนิ ดอื่น ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพื่อสามารถ
แข่งขันกับตลาดได้
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ภาคผนวก ก
ผลการวิเคราะห์ดว้ ย logit model
LOGIT;Lhs=Y;Rhs=ONE,SEX,EDU,JOB,INCOME,HEALTH,BOTTLE,BOX,FREQUENC,MARK
ET1,MARKET2,MARKET3,TASTE,PRODUCT,PRICE;Hold;Prob=Ypro;Margin;Keep=Ypr
e;Res=Res$
Normal exit from iterations. Exit status=0.
+---------------------------------------------+
| Binary Logit Model for Binary Choice
|
| Maximum Likelihood Estimates
|
| Model estimated: May 21, 2015 at 05:43:58PM.|
| Dependent variable
Y
|
| Weighting variable
None
|
| Number of observations
400
|
| Iterations completed
9
|
| Log likelihood function
-218.4280
|
| Number of parameters
15
|
| Info. Criterion: AIC =
1.16714
|
|
Finite Sample: AIC =
1.17027
|
| Info. Criterion: BIC =
1.31682
|
| Info. Criterion:HQIC =
1.22642
|
| Restricted log likelihood
-261.9372
|
| McFadden Pseudo R-squared
.1661054
|
| Chi squared
87.01838
|
| Degrees of freedom
14
|
| Prob[ChiSqd > value] =
.0000000
|
| Hosmer-Lemeshow chi-squared = 12.89421
|
| P-value= .11554 with deg.fr. =
8
|
+---------------------------------------------+
+--------+--------------+----------------+--------+--------+---------|Variable| Coefficient | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]| Mean ofX|
+--------+--------------+----------------+--------+--------+------------------+Characteristics in numerator of Prob[Y = 1]
Constant|
-6.43120843
1.40446185
-4.579
.0000
SEX
|
-.01353351
.23702777
-.057
.9545
.45500000
EDU
|
-.10311119
.17844767
-.578
.5634
1.91000000
JOB
|
.16556334
.41235723
.402
.6880
.88500000
INCOME |
-.844557D-06
.753054D-05
-.112
.9107
18516.3250
HEALTH |
.20929609
.45319851
.462
.6442
.07750000
BOTTLE |
.19261366
.84837482
.227
.8204
.11000000
BOX
|
.21620170
.78860869
.274
.7840
.83250000
FREQUENC|
.08176733
.07200234
1.136
.2561
3.05000000
MARKET1 |
.17376721
.95241151
.182
.8552
.22250000
MARKET2 |
-.58781990
.91877571
-.640
.5223
.50000000
MARKET3 |
.07002908
.91544031
.076
.9390
.23250000
TASTE
|
.49115857
.23302563
2.108
.0351
3.89160000
PRODUCT |
.50455340
.29681066
1.700
.0891
3.81095000
PRICE
|
.88239884
.17053780
5.174
.0000
1.08385000
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-------------------------------------------------------------------+
| Information Statistics for Discrete Choice Model.
|
|
M=Model MC=Constants Only
M0=No Model |
| Criterion F (log L)
-218.42803
-261.93722
-277.25887 |
| LR Statistic vs. MC
87.01838
.00000
.00000 |
| Degrees of Freedom
14.00000
.00000
.00000 |
| Prob. Value for LR
.00000
.00000
.00000 |
| Entropy for probs.
218.42803
261.93722
277.25887 |
| Normalized Entropy
.78781
.94474
1.00000 |
| Entropy Ratio Stat.
117.66168
30.64330
.00000 |
| Bayes Info Criterion
1.30184
1.51939
1.59600 |
| BIC(no model) - BIC
.29415
.07661
.00000 |
| Pseudo R-squared
.16611
.00000
.00000 |
| Pct. Correct Pred.
70.25000
.00000
50.00000 |
| Means:
y=0
y=1
y=2
y=3
y=4
y=5
y=6
y>=7 |
| Outcome
.3625 .6375 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 |
| Pred.Pr
.3625 .6375 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 |
| Notes: Entropy computed as Sum(i)Sum(j)Pfit(i,j)*logPfit(i,j).
|
|
Normalized entropy is computed against M0.
|
|
Entropy ratio statistic is computed against M0.
|
|
BIC = 2*criterion - log(N)*degrees of freedom.
|
|
If the model has only constants or if it has no constants, |
|
the statistics reported here are not useable.
|
+--------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------+
| Partial derivatives of probabilities with |
| respect to the vector of characteristics. |
| They are computed at the means of the Xs. |
| Observations used are All Obs.
|
+-------------------------------------------+
+--------+--------------+----------------+--------+--------+---------|Variable| Coefficient | Standard Error|b/St.Er.|P[|Z|>z]|Elasticity|
+--------+--------------+----------------+--------+--------+------------------+Marginal effect for variable in probability
Constant|
-.96834547
.31745048
-3.050
.0023
---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0.
SEX
|
-.00203696
.03568725
-.057
.9545
-.00501865
EDU
|
-.01552543
.02687199
-.578
.5634
-.16057217
---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0.
JOB
|
.02393576
.05743661
.417
.6769
.11470542
INCOME | -.127165D-06
.113606D-05
-.112
.9109
-.01275013
---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0.
HEALTH |
.03328383
.07608487
.437
.6618
.01396781
---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0.
BOTTLE |
.03038505
.14036528
.216
.8286
.01809864
---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0.
BOX
|
.03109501
.10852105
.287
.7745
.14017426
FREQUENC|
.01231169
.01173079
1.050
.2939
.20333434
---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0.
MARKET1 |
.02696476
.15244992
.177
.8596
.03248777
---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0.
MARKET2 |
-.08862662
.14026507
-.632
.5275
-.23995374
---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0.
MARKET3 |
.01066919
.14112450
.076
.9397
.01343222
TASTE
|
.07395362
.04034471
1.833
.0668
1.55840742
PRODUCT |
.07597048
.05534942
1.373
.1699
1.56773076
PRICE
|
.13286258
.01325226
10.026
.0000
.77976762
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+---------------------+
| Marginal Effects for|
+----------+----------+
| Variable | All Obs. |
+----------+----------+
| ONE
| -.96835 |
| SEX
| -.00204 |
| EDU
| -.01553 |
| JOB
|
.02394 |
| INCOME
|
.00000 |
| HEALTH
|
.03328 |
| BOTTLE
|
.03039 |
| BOX
|
.03110 |
| FREQUENC |
.01231 |
| MARKET1 |
.02696 |
| MARKET2 | -.08863 |
| MARKET3 |
.01067 |
| TASTE
|
.07395 |
| PRODUCT |
.07597 |
| PRICE
|
.13286 |
+----------+----------+
+----------------------------------------+
| Fit Measures for Binomial Choice Model |
| Logit
model for variable Y70
|
+----------------------------------------+
| Proportions P0= .362500
P1= .637500 |
| N =
400 N0=
145
N1=
255 |
| LogL=
-218.428 LogL0=
-261.937 |
| Estrella = 1-(L/L0)^(-2L0/n) = .21172 |
+----------------------------------------+
|
Efron | McFadden | Ben./Lerman |
|
.19379 |
.16611 |
.62944 |
|
Cramer | Veall/Zim. |
Rsqrd_ML |
|
.19825 |
.31510 |
.19551 |
+----------------------------------------+
| Information Akaike I.C. Schwarz I.C. |
| Criteria
1.16714
1.31682 |
+---------------------------------------+---------------------------------------------------------+
|Predictions for Binary Choice Model. Predicted value is |
|1 when probability is greater than .500000, 0 otherwise.|
|Note, column or row total percentages may not sum to
|
|100% because of rounding. Percentages are of full sample.|
+------+---------------------------------+----------------+
|Actual|
Predicted Value
|
|
|Value |
0
1
| Total Actual
|
+------+----------------+----------------+----------------+
| 0
|
63 ( 15.8%)|
82 ( 20.5%)|
145 ( 36.3%)|
| 1
|
37 ( 9.3%)|
218 ( 54.5%)|
255 ( 63.8%)|
+------+----------------+----------------+----------------+
|Total |
100 ( 25.0%)|
300 ( 75.0%)|
400 (100.0%)|
+------+----------------+----------------+----------------+
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=====================================================================
Analysis of Binary Choice Model Predictions Based on Threshold =
.5000
---------------------------------------------------------------------Prediction Success
---------------------------------------------------------------------Sensitivity = actual 1s correctly predicted
85.490
Specificity = actual 0s correctly predicted
43.448%
Positive predictive value = predicted 1s that were actual 1s
72.667%
Negative predictive value = predicted 0s that were actual 0s
63.000%
Correct prediction = actual 1s and 0s correctly predicted
70.250
---------------------------------------------------------------------Prediction Failure
---------------------------------------------------------------------False pos. for true neg. = actual 0s predicted as 1s
56.552
False neg. for true pos. = actual 1s predicted as 0s
14.510%
False pos. for predicted pos. = predicted 1s actual 0s
27.333%
False neg. for predicted neg. = predicted 0s actual 1s
37.000%
False predictions = actual 1s and 0s incorrectly predicted
29.750%
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม
“ ทัศนคติของผู้บริโภคและปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนา้ นมถัว่ เหลือง
ผสมข้ าวโพด ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ”
คาชี้แจง : แบบสอบถามชุดนี้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ประกอบ
การศึ ก ษาและพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ านมถั่ว เหลื อ งผสมข้า วโพด ผลการศึ ก ษาจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค โดยผูผ้ ลิตสามารถนามาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าให้
ตรงกั บ ความต้ อ งการของผู ้บ ริ โ ภค นั ก ศึ ก ษาปริ ญญาโท สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ เกษตร
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ผูด้ าเนิ นการศึกษา ขอขอบพระคุ ณในความกรุ ณ าของท่ านมา ณ
โอกาสนี้ดว้ ย
แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคนมถัว่ เหลืองพร้อมดื่ม
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่ม
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อน้ านมถัว่ เหลืองผสม
ข้าวโพดของผูบ้ ริ โภค

ปัญจพล อุยพานิชย์
ผูว้ จิ ยั
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง : กรุณาใส่ เครื่องหมาย √ ลงในช่ อง
1. เพศ
2. อายุ...............................ปี
3. ระดับการศึกษา

/ เติมข้ อความลงในช่ องว่ าง

ชาย

หญิง

ต่ากว่าปริ ญญาตรี

ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท

ปริ ญญาเอก

อื่น ๆ โปรดระบุ.......................................

4. อาชีพปัจจุบนั
นักเรี ยน/นักศึกษา

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ข้าราชการ

พนักงานบริ ษทั เอกชน

ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว

รับจ้างทัว่ ไป

อื่น ๆ (โปรดระบุ)...............................................................
5. รายได้ของท่าน/บาท/เดือน.....................................................บาท
6. ท่านมีโรคประจาตัวหรื อไม่
ไม่มี

มีโรคประจาตัว โปรดระบุ.........................................

7. ท่านมีโรคภูมิแพ้น้ านมถัว่ เหลืองหรื อไม่
ไม่มี

มี

8. ท่านออกกาลังกายบ่อยแค่ไหน
ไม่ได้ออกกาลังกาย

1-2 ครั้ง/สัปดาห์

3-4 ครั้ง/สัปดาห์

มากกว่า 4 ครั้ง

อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................................

9. ท่านรู ้จกั น้ านมถัว่ เหลืองหรื อไม่
ไม่รู้จกั (ข้ามไปตอบส่ วนที่3)

รู ้จกั แต่ไม่เคยทาน
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รู้จกั และเคยทาน

ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคนมถั่วเหลืองพร้ อมดื่ม
คาชี้แจง : กรุณาใส่ เครื่องหมาย √ ลงในช่ อง

/ เติมข้ อความลงในช่ องว่ าง

1. ท่านรู ้จกั น้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มยีห่ ้อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ไวตามิลค์
วีซอย
แลคตาซอย
ดีน่า
อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................
2. ท่านเลือกบริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองดื่มยีห่ ้อใดมากที่สุด โปรดเรียงลาดับหมายเลขตาม

ความชอบของยีห่ ้ อนา้ นมถั่วเหลือง ดังนี้
1 = มากที่สุด

2 = มาก

3 = ปานกลาง

4 = น้อย

5 = น้อยที่สุด

________ ไวตามิลค์
________ วีซอย
________ แลคตาซอย
________ ดีน่า
________ น้ าเต้าหูร้ ถเข็น
________ อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................
3. ลักษณะน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มที่ท่านซื้ อเป็ นประจา
แบบขวด

แบบกล่อง

แบบถุง

4. ความถี่ในการบริ โภคน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่ม............................... ครั้ง / สัปดาห์
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5. แหล่งที่ซ้ื อน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มเป็ นประจา (ตอบได้ เพียง 1 ข้ อ)
ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตและห้างสรรพสิ นค้า

ตัวแทนจาหน่าย (7 - ELEVEN)

ร้านค้าทัว่ ไป

ตลาดสด

6. ท่านชอบน้ านมถัว่ เหลืองลักษณะใด
น้ านมถัว่ เหลืองผสมธัญพืช หรื อ ธัญพืชบด

น้ านมถัว่ เหลืองอย่างเดียวไม่ผสม

7. ท่านรับทราบว่ามีน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดพร้อมดื่ม หรื อไม่
ทราบ

ไม่ทราบ

ส่ วนที่ 3 ทัศนคติของผู้บริโภคทีม่ ตี ่ อผลิตภัณฑ์ นา้ นมถั่วเหลืองพร้ อมดืม่
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่ องทีต่ รงกับความรู้ สึก / ความคิดเห็นของท่ านมากทีส่ ุ ด
เห็น
ด้ วย
อย่ างยิง่

ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์
นา้ นมถั่วเหลืองพร้ อมดืม่
1. ผลิตภัณฑ์รับประทานง่าย
2. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์ต่อร่ างกาย
3. สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์น้ านมวัวที่มีวางจาหน่าย
ในท้องตลาดได้
4. น้ านมถัว่ เหลืองมีสรรพคุณในการช่วยบารุ งกระดูก
และการช่วยชะลอวัย
5. น้ านมถัว่ เหลืองมีสรรพคุณสามารถป้ องกันการเกิด
โรคกระดูกพรุ น โรคหัวใจ- ล้มเหลว โรคท้องผูก
6. โอกาสที่จะแข่งขันในตลาดเป็ นไปได้ยากเนื่องจากมี
ผลิตภัณฑ์ตวั เลือกอื่นๆ ที่สามารถทดแทนได้
7. น้ านมถัว่ เหลืองควรเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สะดวก
ในการบริ โภค และพกพา
8. ผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองยีห่ อ้ ข้างต้น
มีคุณภาพน่าเชื่อถือ
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ระดับความคิดเห็น
ไม่
เห็น ไม่ เห็น
ด้ วย แน่ ใจ ด้ วย

ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ างยิง่

ส่ วนที่ 4 ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อนา้ นมถั่วเหลืองผสมข้ าวโพดของผู้บริโภค
คาอธิบายผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีการแปรรู ปจาก
ถัว่ เหลือง และข้าวโพด ในที่ น้ ี จะขอนาเสนอ น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดบรรจุขวด ดังนั้น
ผูว้ ิจยั ขอความร่ วมมือจากท่านชิมผลิตภัณฑ์และตอบคาถามดังต่อไปนี้ตามความเห็นของท่าน
หลังจาก ที่ท่านชิมแล้ว ท่านมีขอ้ คิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์น้ ีอย่างไร
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่ องทีต่ รงกับความรู้ สึก / ความคิดเห็นของท่ านมากทีส่ ุ ด
ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสินใจซื้อ

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

ระดับความชอบ หรือ ระดับความเห็นด้ วย
มาก ปาน น้ อย น้ อย
ไม่
( 4 ) กลาง ( 2 ) ทีส่ ุ ด
ชอบ
(3)
(1)
(0)

ด้ านรสชาติ
1.ความลงตัวของรสชาติ /ถูกใจ
1.1 ความเข้มข้นของข้าวโพด
1.2 สัดส่วนของข้าวโพดพอดี
1.3 ความเข้มข้นของน้ านมถัว่ เหลือง
ด้ านผลิตภัณฑ์
1. บรรจุภณั ฑ์เก็บรักษาคุณภาพสิ นค้าได้ดี
2. บรรจุภณั ฑ์สวยงาม ทันสมัย
3. บรรจุภณั ฑ์สะดวกต่อการบริ โภค
4. มีรายละเอียดบนฉลาก ส่วนประกอบ
อาหาร และวิธีการใช้ที่ชดั เจน
5. ปริ มาณและความเหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์ มีความมัน่ ใจในสุขอนามัย
ของผลิตภัณฑ์ตวั นี้
6. สี ของน้ านมถัว่ เหลือง
ด้ านราคา 15 บาท/ขวด
1. ราคาเหมาะสมกับคุณค่าที่ได้รับ
2. ราคาเหมาะสมกับปริ มาณ
3. ราคาไม่แพงมากเมื่อเทียบกับยีห่ อ้ อื่น
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หมาย
เหตุ

ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสินใจซื้อ

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

ระดับความชอบ หรือ ระดับความเห็นด้ วย
มาก ปาน น้ อย น้ อย
ไม่
( 4 ) กลาง ( 2 ) ทีส่ ุ ด ชอบ
(3)
(1)
(0)

หมาย
เหตุ

ด้ านคุณค่ า
1.ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง
2. เหมาะสาหรับทุกเพศ ทุกวัย
3. ป้ องกันและรักษาโรค เช่น โรคหัวใจ
โรคมะเร็ง โรคกระดูกพรุ น ฯลฯ

คาชี้แจง : กรุ ณากรอกข้อมูลในแบบสอบถามโดยทาเครื่ องหมาย [ √ ]
1. ข้อเสนอแนะหรื อสิ่ งที่ควรปรับปรุ งเพิ่มเติมแก้ไขผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพด
สี .........................................................................................................................................
รสชาติ ................................................................................................................................
ความเข้มข้น........................................................................................................................
2. ในความคิดเห็นของท่าน หากผูผ้ ลิตน้ านมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มต้องการออกผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่ ท่านคิด
ว่าควรเป็ นไปในลักษณะใดมากที่สุด (ตอบได้ เพียง 1 ข้ อ)
เพิ่มรสชาติให้หลากหลายมากขึ้น
เพิ่มขนาดการบรรจุ
เพิ่มสารอาหารบารุ งสุ ขภาพ/ความสวยงาม

อื่นๆ โปรดระบุ

3. ท่านยอมรับผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดแบรนด์ใหม่น้ ีหรื อไม่
[ ] ยอมรับ โปรดให้คะแนน...................(เต็ม 100 คะแนน)
[ ] ไม่ยอมรับ
หากไม่ยอมรับสาเหตุเพราะ.....................................................................................................
4. หากมีผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดนี้จาหน่าย ในเชียงใหม่โอกาสที่ท่านจะซื้ อผลิตภัณฑ์
นี้มากน้อยเพียงไร
[ ] ซื้ อ โอกาสที่จะซื้ อ โปรดให้คะแนน........................(เต็ม 100 คะแนน) [ ] ไม่ซ้ื อ
หากไม่ซ้ื อ สาเหตุเพราะ ...................................................................................................

ขอขอบพระคุณทุกท่ านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
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ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่อ-สกุล

นายปัญจพล อุยพานิชย์

วัน เดือน ปี เกิด

27 มกราคม 2532

ประวัติการศึกษา

2554 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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