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กติตกิรรมประกาศ 

 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาจากศาสตราจารย ์เกียรติคุณ ดร.อารี วบิูลยพ์งศ ์
อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ ผูซ่ึ้งเอาใจใส่ใหค้วามรู้ ค  าแนะน า ค  าปรึกษา และการช่วยเหลือ
จาก ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวสัด์ิ กรรมการท่ีปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ ตลอดจนตรวจสอบการแกไ้ข
การคน้ควา้แบบอิสระจนเสร็จสมบูรณ์ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.อารีย ์เช้ือเมืองพาน ท่ีให้ความกรุณาเป็นประธาน
กรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระในคร้ังน้ี ได้ให้ค  าแนะน าและแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ท าใหก้ารคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีสมบูรณ์ 

ขอบกราบขอบพระคุณ อาจารย ์อิศรพงษ์  พงษ์ศิริกุล อาจารยภ์าควิชาเทคโนโลยีการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ท่ีให้ค  าแนะน า ความรู้ ในเร่ืองขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม ในการ
ท าการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 

ขอบกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดค้อยช่วยเหลือแนะน าวิชาความรู้ ให้กบัผูเ้ขียนท่ี
จะไดน้ าไปปฏิบติัในการท างานต่อไป และจึงขอขอบพระคุณเจา้หน้าท่ีภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
ทุกท่านท่ีไดช่้วยเหลืองการท างาน การด าเนินเร่ือง และความสะดวกตลอดการศึกษาเล่าเรียนและการ
ท าคน้ควา้แบบอิสระในคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณเพื่อนและพี่นักศึกษาปริญญาโททุกท่านท่ีได้ให้ความช่วยเหลือข้อมูลและเป็น
แรงผลกัดนัการสนบัสุนนในการท าคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี 

สุดทา้ยน้ี หากการคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีจะใช้
เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์และวางแผนการตลาดเพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป ผูเ้ขียน
หวงัว่าการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีคงมีประโยชน์บา้งไม่มากก็น้อย หากในการคน้ควา้แบบอิสระ
ฉบบัน้ีมีส่ิงขาดตกบกพร่องหรือขอ้ผิดพลาดประการใด ผูเ้ขียนจึงขออภยัเป็นอยา่งสูงในขอ้บกพร่อง
และความผดิพลาดนั้น 

 

ปัญจพล อุยพานิชย ์
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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ทศันคติและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้านมถัว่เหลือง 
 ผสมขา้วโพดของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ผู้เขียน นายปัญจพล อุยพานิชย ์
ปริญญา วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ธุรกิจเกษตร) 
คณะกรรมการทีป่รึกษา ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.อารี วบิูลยพ์งศ ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 

 ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวสัด์ิ   อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

 

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



 

จ 
 

  การศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด ซ่ึง
ผูว้จิยัไดท้  าการผลิตน ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดบรรจุขวด โดยใหผู้บ้ริโภคไดเ้ป็นผูท้  าการทดลองชิม
ผลิตภณัฑ์ตวัอย่างน้ีโดยสอบถามถึงทศันคติดา้นรสชาติ ลกัษณะผลิตภณัฑ์ ราคา และคุณค่า พบว่า 
ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดโดยมีระดบัความชอบของผลิตภณัฑ์
น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด อยูใ่นระดบัความชอบมาก ไดแ้ก่ ทศันคติดา้นรสชาติ โดยแบ่งลกัษณะ
ของส่วนประกอบรสชาติออกเป็นดงัน้ี ความเขม้ขน้ สัดส่วนของขา้วโพด ความเขม้ขน้ของน ้ านมถัว่
เหลือง  

ทศันคติดา้นลกัษณะผลิตภณัฑ์ ซ่ึงมีลกัษณะของผลิตภณัฑ์ดงัน้ี บรรจุภณัฑ์เก็บรักษา
คุณภาพไดดี้ บรรจุภณัฑ์สะดวกต่อการบริโภค มีรายละเอียดส่วนประกอบอาหาร ปริมาณและความ
เหมาะสมของผลิตภณัฑ ์ 

ทศันคติด้านราคา 15 บาทต่อขวด ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี ราคาเหมาะสมกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ 
ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ ราคาไม่แพงมากเม่ือเทียบกบัยีห่อ้ตามทอ้งตลาด  

ทศันคติดา้นคุณค่า ซ่ึงมีลกัษณะของคุณค่าดงัน้ี ผลิตภณัฑ์ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง 
เหมาะส าหรับทุกเพศทุกวยั ป้องกนัและรักษาโรคหวัใจ โรคมะเร็ง โรคกระดูกพรุน ฯลฯ  

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

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

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

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

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



 

ฌ 

 

สารบัญ 

 

หน้า 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ง 
ABSTRACT ช 
สารบญัตาราง ฎ 
สารบญัภาพ ฏ 

บทที่ 1  บทน า 1 
1.1 ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 1 
1.2 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 3 
1.3 ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดรั้บ 3 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 3 

บทที่ 2  แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวข้อง 4 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้ง 4 
2.2 เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 15 

บทที่ 3  ระเบียบวิธีวิจัย 19 
3.1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 19 
3.2 ขอบเขตประชากรและขนาดตวัอยา่ง 20 
3.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 22 

บทที่ 4  ตลาดน ้านมถั่วเหลอืงพร้อมดื่ม 27 
4.1 ตลาดน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม 27 
4.2 แนวโนม้ผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่เหลืองในอนาคต 36 

บทที่ 5  ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น ้านมถั่วเหลอืงผสมข้าวโพด 38 
5.1 ลกัษณะของตวัยา่ง 38 
5.2 พฤติกรรมการบริโภคน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 40 
5.3 ทศันคติของผูบ้ริโภคที่มีต่อผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม 51 



 

ญ 

 

5.4 ทศันคติต่อตวัอยา่งผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 55 
5.5 ขอ้เสนอแนะการพฒันาผลิตภณัฑน์ ้านมถัว่เหลืองของผูบ้ริโภค 64 

บทที่ 6  การตัดสินใจซ้ือน ้านมถั่วเหลืองผสมข้าวโพด 65 
6.1 ลกัษณะผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดและการทดลองชิม 65 
6.2 การยอมรับตวัอยา่งผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 68 
6.3 การตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด  69 
6.4 ลกัษณะตวัแปรในแบบจ าลองสองทางเลือก (logit model) 70 
6.5 ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 75 

บทที่ 7  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 80 
7.1. สรุปผลการศึกษา 80 
7.2 ขอ้คน้พบงานวจิยั 82 
7.3 ขอ้เสนอแนะทางการตลาดของผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม 83 
7.4 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป 84 

บรรณานุกรม 85 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ผลการวเิคราะห์ logit model ใชโ้ปรแกรม LIMDEP Version 8 90 
ภาคผนวก ข  แบบสอบถาม 94 

ประวัติผู้เขียน 100 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

ฎ 

 

สารบัญตาราง 

                 

หนา้ 

ตารางที่ 4.1 รายช่ือผูป้ระกอบการในตลาดน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม 30 

ตารางที่ 5.1 ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  39 
ตารางที่ 5.2 ลกัษณะสุขภาพและออกก าลงักาย 40 
ตารางที่ 5.3 การเลือกบริโภคน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมยีห่อ้ตามทอ้งตลาด 42 
ตารางที่ 5.4 ลกัษณะผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม 43 
ตารางที่ 5.5 ลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่มีต่อคุณลกัษณะของน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม 46 
ตารางที่ 5.6 ลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่มีต่อแหล่งที่ซ้ือน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมประจ า 47 
ตารางที่ 5.7 ลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่มีต่อความถ่ีการบริโภคน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม 49 
ตารางที่ 5.8 ระดบัความคิดเห็นทศันคติต่อผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม 52 
ตารางที่ 5.9 ความสมัพนัธล์กัษณะของผูบ้ริโภคกบัทศันคติต่างๆ 54 
ตารางที่ 5.10 ทศันคติและปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 57 
ตารางที่ 5.11 ความสมัพนัธล์กัษณะผูบ้ริโภคกบัทศันคติของผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 63 

ตารางที่ 6.1 ค่าสถิติพื้นฐานของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 71 
ตารางที่ 6.2 การท านายของน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 73 
ตารางที่ 6.3 ค่าสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 75 
ตารางที่ 6.4 ลกัษณะทัว่ไปของผูบ้ริโภคต่อรสชาติของน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 77 
ตารางที่ 6.5 การประมาณค่าแบบจ าลองโลจิทของผลิตภณัฑน์ ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด ดว้ยวิธี 79 

marginal effect 

 

 

 
 

 



 

ฏ 

 

สารบัญภาพ 

                  

หนา้ 

ภาพที่ 2.1 แสดงโมเดลองคป์ระกอบทศันคติ 3 องคป์ระกอบ 11 

ภาพที่ 3.1 กรอบการวจิยั 19 

ภาพที่ 4.1 น ้ านมถัว่เหลืองไวตามิลค ์ 31 
ภาพที่ 4.2 น ้ านมถัว่เหลืองแลคตาซอย 32 
ภาพที่ 4.3 น ้ านมถัว่เหลืองโย 33 
ภาพที่ 4.4 น ้ านมถัว่เหลืองดชัมิลล ์ 34 
ภาพที่ 4.5 นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมระดบัพรีเม่ียม 34 
ภาพที่ 4.6 นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมที่เสริมคุณคา่ 35 
ภาพที่ 4.7 นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแบบธรรมดา 35 
ภาพที่ 4.8 นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมส าหรับเด็ก 36 
ภาพที่ 4.9 ปริมาณมูลค่าตลาดนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมในประเทศไทย ปี 2551-2560 36 

ภาพที่ 5.1 สดัส่วนน ้ านมถัว่เหลืองของยีห่อ้ตามทอ้งตลาด 41 
ภาพที่ 5.2 สดัส่วนการบริโภคน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแบบผสมธญัพชืกบัไม่ผสมธญัพชื 45 
ภาพที่ 5.3 สดัส่วนการรับรู้น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 50 
ภาพที่ 5.4 ลกัษณะแบบผลิตภณัฑน์ ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมตวัใหม่ 64 
 
ภาพที่ 6.1 ผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดบรรจุขวด 67 
ภาพที่ 6.2 ฉลากขอ้ความผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดบรรจุขวด 67 
ภาพที่ 6.3 สดัส่วนการยอมรับผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 69 
ภาพที่ 6.4 สดัส่วนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 69 
 



 

1 

 

บทที ่1  

บทน ำ 
1.1 ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำ 

ถัว่เหลืองเป็นพืชท่ีอยู่ในตระกูล Leguminosae มีช่ือภาษาองักฤษว่า Soja Bean หรือ Soybean 
เป็นพืชตระกูลถัว่ (สกินเทคอินเตอร์โปรดกัส์, 2555) เน่ืองจากในตวัถัว่เหลืองมีสารอาหารต่างๆซ่ึง
ประกอบดว้ย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั แคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามิน จึงท าให้ถัว่เหลืองมี
สรรพคุณทางยาและคุณค่าทางอาหาร เช่น ใชใ้ยอาหารท่ีมีในเมล็ดถัว่เหลืองเป็นอาหารของคนท่ีเป็น
โรคเบาหวานแทนการฉีดอินซูลิน นอกจากน้ีในเมล็ดถัว่เหลืองยงัมี เลซิทินซ่ึงเป็นสารบ ารุงสมองช่วย
เพิ่มความทรงจ า และลดคลอเลสเตอรอลในร่างกายอีกดว้ย (Tsang, 2011) คุณค่าทางโภชนาการของ
ถัว่เหลือง ถัว่เหลืองเป็นธญัพืชท่ีใหคุ้ณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ซ่ึงปัจจุบนัอาหาร
และเคร่ืองด่ืมท่ีใชถ้ัว่เหลืองเป็นวตัถุดิบก็สามารถเลือกซ้ือเลือกหาไดง่้ายเป็นแหล่งโปรตีนท่ีเหมาะกบั
ทุกคนในครอบครัว ผูท่ี้ก  าลงัเจริญเติบโต ผูท่ี้รักษาสุขภาพ ผูท่ี้ตอ้งการควบคุมน ้ าหนัก ลดระดับ
คอเลสเตอรอล ป้องกนัโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตนัอาการภูมิแพ ้ป้องกนัโรคมะเร็ง การควบคุม
เบาหวาน ป้องกนัภาวะกระดูกเส่ือมและหากรับประทานเป็นประจ าจะช่วยให้ไตท างานน้อยลง และ
กรองของเสียไดง่้ายข้ึน เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพของร่างกาย การบริโภคถัว่เหลือง
และผลิตภณัฑ์จากถัว่เหลืองจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจอย่างยิ่งในการท่ีน าถัว่เหลืองมาใช้ประโยชน์นั้น
ส่วนใหญ่มกัแปรรูปถัว่เหลืองเป็นผลิตภณัฑ์ทางดา้นอาหาร ได้แก่ น ้ านมถัว่เหลือง เตา้เจ้ียว เตา้หู้ 
เต้าหู้ผง เต้าฮวยผง ซีอ้ิว แป้งถั่วเหลือง ขนมขบเค้ียวมีโปรตีนสูงซ่ึงล้วนแต่เป็นอาหารหรือ
ส่วนประกอบในอาหารท่ีคนส่วนใหญ่รู้จกัเป็นอยา่งดี แต่ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาการแปรรูปถัว่เหลือง
ใหเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความแปลกใหม่มากยิง่ข้ึน เพื่อเป็นอีกหน่ึงทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  

ข้าวโพดหวานมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Zea mays saccharata ชนิดน้ีเป็นข้าวโพดท่ีใช้ปลูกเพื่อ
รับประทานฝักสดโดยเฉพาะ เมล็ดมีลกัษณะอ่อนใสและโปร่งแสง มีรสหวานอร่อย เน่ืองจากใหค้วาม
หวานสูง ไขมนัต ่า ซ่ึงคนไทยนิยมน าข้าวโพดหวานมาเป็นอาหารว่างระหว่างม้ืออาหาร โดยน า
ขา้วโพดหวานมาตม้ น่ึง หรือป้ิงให้สุก ใส่น ้ าเกลือบา้ง ใส่เนยบา้ง เพื่อเพิ่มรสชาติ ส าหรับความนิยม
ในชนิดหรือพนัธ์ุอาจมีแตกต่างกนัไป ขา้วโพดหวานสามารถน ามาแปรรูปเป็นอาหารคาวหวานได้
หลายชนิด ไดแ้ก่ น ้ านมขา้วโพด ขา้วโพดหวานน่ึงอบเนย ขา้วโพดป้ิงทาเนย ฯลฯ ซ่ึงมีสรรพคุณใน
การช่วยบ ารุงสายตา ป้องกนัโรคหวัใจ ตา้นมะเร็ง ช่วยระบบยอ่ยอาหาร  
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ผลิตภณัฑ์ถัว่เหลืองท่ีจ าหน่ายในทอ้งตลาด ไดแ้ก่ นมถัว่เหลือง ซ่ึงนมถัว่เหลืองเป็นผลิตภณัฑ์
นมทางเลือก ท่ีไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก และเป็นผลิตภณัฑ์นมท่ีมีการเติบโตสูง จน
ในปัจจุบนัมูลค่าตลาดนมถัว่เหลืองมีสัดส่วนเพิ่มสูงข้ึนถึงร้อยละ 35 เน่ืองจากกระแสสุขภาพส่งผลให้
ผูบ้ริโภคนิยมเคร่ืองด่ืมท่ีท ามาจากธัญพืชมากข้ึน ประกอบกบัผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณประโยชน์ของ
น ้านมถัว่เหลืองซ่ึงเป็นผลมาจากการท าตลาดอยา่งต่อเน่ืองของผูป้ระกอบการ 

น ้ านมถัว่เหลืองเป็นแหล่งอาหารโปรตีนท่ีส าคญั สามารถใชเ้ป็นแหล่งโปรตีนเพื่อขจดัปัญหา
ภาวะการขาดอาหารของเด็กทารกเน่ืองจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและราคาถูกมาก (Neumann et 
al., 2002) เด็กท่ีด่ืมน ้ านมถัว่เหลืองจะมีการเจริญตามปกติและไดมี้การวิจยัคน้ควา้ พบว่าสามารถใช้
น ้ านมถัว่เหลืองเล้ียงเด็กทารกและเด็กอ่อนแทนนมววัไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะเด็กบางคนท่ีแพน้มววั 
ปัจจุบนัการบริโภคน ้ านมถัว่เหลืองจึงขยายตวัสูงมาก โดยผูป้ระกอบการมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันา
อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมจากถัว่เหลืองทั้งในดา้นกระบวนการผลิตและกระบวนการบรรจุไปจนถึงการ
คิดผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ท้องตลาดโดยค านึงถึงความต้องการของผูบ้ริโภคเป็นหลักเน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการต่างกันออกไป ในส่วนผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองนับเป็นผลิตภณัฑ์นมท่ี
ไดรั้บการกระตุน้ตลาดจากผูป้ระกอบการมาโดยตลอด ตั้งแต่การคิดคน้พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่เขา้สู่
ตลาด ทั้งทางดา้นรสชาติท่ีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อขยายฐานผูบ้ริโภค และการปรับเปล่ียนบรรจุ
ภณัฑ์ให้มีความสะดวกในการบริโภคมากข้ึน รวมทั้ง มีการน ากลยุทธ์ในรูปแบบของการจดักิจกรรม
การตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างการรับรู้ในตวัสินคา้และเป็นการกระตุน้ยอดขายให้
เพิ่มข้ึน (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2554) 

ในปัจจุบนัไดมี้การคิดคน้พฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อความสะดวกในการบริโภคในรูปของผลิตภณัฑ์
ได้คิดคน้และทดลองแปรรูปถัว่เหลือง ซ่ึงจากการส ารวจจะเห็นได้ว่าบริษทัผูผ้ลิตน ้ านมถัว่เหลือง
พร้อมด่ืม (ไวตามิ้ลค,์ แลคตาซอย, ดีน่า, เนสทเ์ล่, โอวลัติน ,ฯลฯ) ไดมี้การผลิตสินคา้น ้ านมถัว่เหลือง
สูตรต่างๆออกมาและจดัจ าหน่ายมีขายทัว่ประเทศ ส่วนน ้ านมถัว่เหลืองรถเข็นทัว่ไปท่ีท าการผลิตวนั
ต่อวนัซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์อีกทางเลือกหน่ึง อาจเป็นเพราะความสดหอม ราคาถูก แต่คุณภาพไม่แน่นอน 
อายุการเก็บรักษาสั้น ดงันั้นถา้หากผูป้ระกอบการสนใจท่ีจะผลิตน ้ านมถัว่เหลืองสูตรใหม่เพื่อเป็นการ
ยกระดบัมูลค่าราคาสินคา้และตวัผลิตภณัฑ์ให้ดูน่ารับประทานและมีประโยชน์ โดยการน าขา้วโพดมา
ผสมกบัน ้ านมถัว่เหลือง ซ่ึงขา้วโพดหวาน เป็นพืชท่ีให้พลงังานสูงและมีโปรตีน  นอกจากน้ียงัคุณค่า
ทางอาหารประกอบไปด้วยธาตุอาหารท่ีสูง   เช่น  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม  และไทอามีน   อุดมด้วย
วิตามินอี และเอ รวมถึงคุณประโยชน์จากขา้วโพด รสชาติหอม หวาน อร่อย จึงไดท้  าผลิตภณัฑน์ ้านม
ถัว่เหลืองผสมขา้วโพด บรรจุใส่ขวด โดยท าใหมี้อายเุก็บรักษา ไดน้านข้ึน ประมาณ 1 เดือน 
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ในการศึกษาถึงทศันคติและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ านมถัว่เหลืองผสม
ขา้วโพดเป็นการศึกษารวมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมในเร่ือง
ต่าง ๆ เช่น ตรายี่ห้อ ความถ่ีในการด่ืม แหล่งท่ีซ้ือ ลกัษณะผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกบริโภค ซ่ึงตลาดน ้ านมถัว่
เหลืองพร้อมด่ืมเป็นตลาดท่ีก าลังเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจ และผูบ้ริโภคมีการตอบสนองต่อ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆในอตัราสูงจึงเป็นส่ิงท่ีน่าศึกษา รวมทั้งเพื่อสามารถน าขอ้มูลไปใช้ในการปรับปรุง 
และพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดของบริษทัผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม และผู ้
ลงทุนท่ีสนใจจะเขา้มาแข่งขนัในตลาด อนัจะน าไปสู่การท่ีผูบ้ริโภคจะได้รับผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ 
และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งสูงสุด 

งานวิจยัน้ีน าถัว่เหลืองซ่ึงเป็นแหล่งของโปรตีนราคาถูกขา้วโพดหวานท่ีมีคุณค่าทางอาหาร 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน มาท าการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดเพื่อเป็น
ทางเลือกใหม่แก่ผูบ้ริโภคท่ีแพน้มววัและผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจในสุขภาพโดยในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการ
ผลิต ผลิตภณัฑน์ ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด และใหผู้บ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่เป็นผูท้ดลองชิมเพื่อ
ศึกษาผูบ้ริโภคจะมีทศันคติต่อผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดต่อการน าไปสู่ในการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑแ์ละวางแผนการตลาดในเชิงการคา้ต่อไป 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1. เพื่อส ารวจตลาดน ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
1.2.2. เพื่อศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑน์ ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 
1.2.3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดของ

ผูบ้ริโภค อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

1.3. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.3.1. ผูป้ระกอบการสามารถทราบทศันคติและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคในการด่ืมน ้านมถัว่เหลืองของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ 
1.3.2. ผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูลไปประกอบธุรกิจและเผยแพร่ใหก้บัผูท่ี้สนใจ 

 
1.4. ขอบเขตกำรศึกษำ 

การศึกษาทศันคติและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดของ
ผูบ้ริโภค คร้ังน้ีจะท าการศึกษาในพื้นท่ี อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากเป็นเขตเมืองท่ีมี
ผูบ้ริโภคเป้าหมายหนาแน่นกวา่ในอ าเภออ่ืนและเป็นตลาดเป้าหมายของผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการเร่ิม
ผลิตภณัฑใ์หม ่
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บทที ่2 

ทฤษฎ ีแนวคดิ และทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาทศันคติและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดของ
ผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ยทฤษฎี แนวคิด และการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวข้อง 

2.1.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจ 

อดุลย ์(2541: 93-94) ได้อธิบายว่า ความรู้ความเขา้ใจ หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีบุคคลรับรู้
เก่ียวกบั ตนเอง พฤติกรรมของเขา และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ รอบตวัเรา 

โครงสร้างของความรู้ความเข้าใจ  

ความรู้ความเขา้ใจของคนเราไดรั้บการจดัการให้เป็นระเบียบให้ความหมายส่ิงต่างๆ อยู่
เป็นหมวดหมู่เป็นเร่ืองๆไป หรือเป็นรูปแบบต่างๆ ของข่าวสาร เม่ือผูบ้ริโภคผูห้น่ึงซ้ือสินค้า 
โครงสร้างของความรู้ความเขา้ใจของเขาจะเป็นวงกรอบท่ีใชอ้า้งอิงท่ีเหมาะสม หรือเป็นแม่พิมพข์อง
การตดัสินใจ ซ่ึงจะท าใหเ้ขาสามารถระบุ ขจดัและตดัสินใจได ้คุณสมบติัเก่ียวกบัโครงสร้างของความ
เขา้ใจท่ีเป็นหลกัอยู ่3 ประการ คือ  

1.การท าให้เกิดความแตกต่าง หมายถึง ความเด่นขององค์ประกอบต่างๆ หรือหน่วย
ต่างๆท่ีรวมอยู่ในชุดความเห็นต่างๆ ซ่ึงบุคคลรักษาไว ้ท าให้บุคคลเป็นผูท่ี้รู้อะไรมากมาย หรือไม่รู้
อะไรเลย 

2.ความเก่ียวพนั หมายถึง  ความเด่นขององค์ประกอบต่างๆ ของความสัมพนัธ์กัน
ระหว่างโครงสร้างต่างๆ ของความรู้ความเขา้ใจ และยงัหมายถึง อิทธิพลขององค์ประกอบอ่ืนๆ อีก
ดว้ย 

3.การรวมกนัหมายถึง ขอบเขตการดึงดูดเขา้หากนัหรือเช่ือมเขา้ด้วยกนัระหว่างส่วน
ต่างๆ ของโครงสร้างของความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้สามารถใช้ส่ิงท่ีรวมเข้าไปได้แล้วนั้ นเป็น
ประโยชน์ในการเสาะแสวงหา ประเมินค่า และด าเนินกรรมวิธีเก่ียวกบัข่าวสารทั้งหมดตลอดจนถึง
การตดัสินใจดว้ย 
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ระดับความรู้ ความเข้าใจ  

1.ความรู้ เป็นขั้นแรกของพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการจดจ าอาจจะโดยการ
นึกได ้มองเห็น ไดย้นิ หรือไดฟั้ง ความรู้ในชั้นน้ีประกอบดว้ยความจ ากดัความ ความหมายขอ้เท็จจริง 
ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วิธีการแกปั้ญหา มาตรฐาน เป็นตน้ อาจกล่าวไดว้่า ความรู้น้ีเป็นเร่ืองราวของ
การจดจ าไดห้รือระลึกได ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชค้วามคิดท่ีซบัซ้อนและไม่ตอ้งใชส้มองมากนกัดงันั้น
การจ าไดห้รือระลึกไดจึ้งเป็นกระบวนการท่ีส าคญัทางจิตวทิยาและเป็นขั้นตอนท่ีจะน าไปสู่พฤติกรรม
ท่ีก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ การน าความรู้ไปใช ้ในการวเิคราะห์การสังเคราะห์และการประเมินผล ซ่ึงเป็น
ขั้นตอนท่ีไดค้วามคิดและความสามารถดา้นสมองเพิ่มมากข้ึน 

2.ความเขา้ใจ เป็นพฤติกรรมขั้นต่อมาจากความรู้ ขั้นตอนน้ีจะตอ้งใชค้วามสามารถทาง
สมองและทกัษะในขั้นสูงจนถึงระดบัของ “การส่ือความหมาย” ซ่ึงอาจท าไดท้ั้งท่ีเป็นการใชป้ากเปล่า 
ขอ้เขียน ภาษา หรือการใชส้ัญลกัษณ์ มกัเกิดข้ึนหลงัจากท่ีบุคคลไดรั้บทราบข่าวสารต่าง ๆ แลว้ โดย
การฟัง เห็น อ่าน หรือเขียน ความเข้าใจน้ีอาจแสดงออกในรูปของการใช้ทักษะหรือการแปล
ความหมายต่าง ๆ เช่น การบรรยายข่าวสาร โดยใชค้  าพดูของตนเองหรือการแปลความหมายจากภาษา
หน่ึงไปยงัอีกภาษาหน่ึง โดยคงความหมายเดิมไว ้หรืออาจเป็นการแสดงความคิดหรือใชข้อ้สรุปหรือ
การคาดคะเนไดเ้ช่นกนั 

การรับรู้ความรู้ด้วยความรู้สึกจากการสัมผัส หมายถึง ปฏิกิริยาทางกายของมนุษยท่ี์
เกิดข้ึนจากส่ิงกระตุน้ต่างๆ รอบๆตวัเรา ความรู้สึกภายนอกท่ีเกิดจาก การสัมผสั ไดแ้ก่ รูป รส กล่ิน 
เสียง สัมผสั เช่น ไดย้นิ ชิมรสชาติการสัมผสั ไดก้ล่ินและมองเห็น และเกิดความรู้สึกจากภายใน ไดแ้ก่ 
หิว เจ็บปวดและส่ิงเร้าต่างๆ ปัจจุบนัการเรียนการสอนเก่ียวกบัการรับรู้โดยใช้ความรู้สึกจาก การ
สัมผสัรับรู้ ความรู้สึกถูกกระตุน้ดว้ย ขอ้มูลท่ีเป็นความรู้สึก สมองจะแปลขอ้มูลท่ีเป็นความรู้สึกเป็น
การสัมผสัรู้ ท่ีเป็นความรู้สึก ไดแ้ก่ เสียงรสชาติ อุณหภูมิความกดอากาศ กล่ิน และการมองเห็น ดงันั้น 
การไดก้ล่ินอาหาร เราสามารถรับรู้ได้ว่า เป็นขนมประเภทใด ส่ิงท่ีเห็นมีรูปลกัษณ์ สัมผสัรู้ว่า เป็น
ของเหลวร้อน เราสามารถรับรู้ไดว้า่เป็นน ้าร้อน เป็น ตน้ 

ก่อนท่ีจะรู้ระดบัความรู้ ความเขา้ใจของแต่ละบุคคลจะต้องท าการวดัความรู้ในด้าน
วิธีการวดัความรู้ท่ีเป็นท่ีนิยมไวว้า่ วิธีการวดัผลความรู้ กระท าไดห้ลายวิธี ท่ีนิยมปฏิบติักนัโดยทัว่ไป 
คือการวดัโดยการใช้แบบทดสอบ และเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ เป็นส่วนใหญ่เพราะเป็น
แบบทดสอบท่ีวดัได้รอบด้าน สามารถวดัผลของการเรียนรู้ได้หลายอย่าง ตั้งแต่กระบวนการทาง
สติปัญญาชั้นสูง ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าตลอดจนถึงการจดจ าเบ้ืองตน้ 
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2.1.2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัผลติภัณฑ์ 

Kotler (2003) อธิบายว่า การพฒันาผลิตภณัฑ์เป็นขั้นตอนหน่ึงในกระบวนการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ เป็นขั้นตอนท่ีไดมี้การสร้างผลิตภณัฑข้ึ์นมาจ าลองแบบทุกอยา่งเหมือนผลิตภณัฑ์จริง
ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ค  าอธิบายผลิตภณัฑ์หรือรูปภาพ ในขั้นตอนน้ีตอ้งใชเ้งินลงทุนมากกวา่ในขั้นตอนแรก 
ของกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ในการเปล่ียนจากแนวความคิดผลิตภณัฑ์ไปเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ความเป็นไปไดท้างเทคนิคและทางการคา้ การเปล่ียนความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไปเป็น
ผลิตภณัฑต์น้แบบหรือผลิตภณัฑต์วัอยา่งสามารถท าไดโ้ดยการแปลงคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการท่ี
ไดม้าจากการวจิยัตลาดและท าการทดสอบกบัผูบ้ริโภค  

Lehmann and winer (2002) อธิบายว่า เม่ือผ่านขั้นตอนการท าการทดสอบแนวความคิด
แล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการท าผลิตภณัฑ์ข้ึนมา จากนั้นน าไปให้ผูบ้ริโภคท าการทดสอบการใช้
ผลิตภณัฑโ์ดยวตัถุประสงคข์องการทดสอบผลิตภณัฑมี์ดงัน้ี 1) เพื่อท่ีจะหาจุดบกพร่องของผลิตภณัฑ์ 
2) เพื่อประเมินโอกาสทางการคา้หรือทางธุรกิจของผลิตภณัฑ ์3) เพื่อท าการประเมินสูตรหรือรูปแบบ
ต่างๆของผลิตภณัฑ์ 4) เพื่อจะหาจุดท่ีน่าสนใจของผลิตภณัฑ์ในตลาดส่วนต่างๆ 5) เพื่อท่ีจะหา
ความคิดเพิ่มเติมมาประกอบการวางแผนการตลาด 

ศิริวรรณ และคณะ (2543) กล่าววา่ ผลิตภณัฑ ์หมายถึง ส่ิงใดๆท่ีเสนอออกสู่ตลาดเพื่อการ
รู้จกั การเป็นเจา้ของ การใช้หรือการบริโภค และสามารถสนองตอบความจ าเป็นและความตอ้งการ
ตลาดได ้ดงันั้น ผลิตภณัฑ์จึงอาจเป็นส่ิงใดก็ไดท่ี้สามารถตอบสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการ
ของมนุษย ์ซ่ึงถือวา่ทั้งสองฝ่ายอยูใ่นกระบวนการแลกเปล่ียน เช่น สินคา้ บริการ ขอ้มูล และความคิด  

ปัจจยัท่ีตอ้งค านึงถึงในการก าหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์มีดงัน้ี 
1.ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์หรือ ความแตกต่างทางการแข่งขนั 
2.องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์เช่น ประโยชน์พื้นฐานรูปลกัษณ์ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ 

ตราสินคา้ 
3.การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อแสดง

ต าแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย 
4.การพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีลักษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีข้ึนซ่ึงต้อง

ค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 
5.กลยทุธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑแ์ละสายผลิตภณัฑ์ระดบัผลิตภณัฑ ์5 ระดบัเป็น

คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ 5 ระดับ ในแต่ละระดับจะสร้างคุณค่าส าหรับลูกค้า เรียกว่า เป็นล าดับ
ขั้นตอนของคุณค่าส าหรับลูกคา้ 
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1.ประโยชน์หลกั หมายถึง ประโยชน์พื้นฐานของผลิตภณัฑ์ทีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการซ้ือ
สินคา้โดยตรง เช่น บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปมาม่า มีประโยชน์พื้นฐานคือเป็นอาหารส าหรับการบริโภคทีมี
รสชาติอร่อยถูกใจ 

2.รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีผูบ้ริโภคสามารถสัมผสัหรือรับรู้
ได้ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเสริมผลิตภัณฑ์ให้ท าหน้าท่ีสมบูรณ์มากข้ึนหรือเชิญชวนให้ใช้ยิ่งข้ึน ตัวอย่าง 
รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑม์าม่า มีดงัน้ี 

2.1 คุณภาพ มีการผา่นกรรมวิธีการผลิตท่ีพิถีพิถนั ถูกหลกัอนามยั รวมทั้งเพิ่มคุณค่า
ทางโภชนาการโดยใชเ้กลือเสริมไอโอดีน เพิ่มแร่ธาตุเหล็กและวติามินเอ 

2.2 รูปร่างลกัษณะ มีทั้ง ชนิดซอง ถว้ย และชาม 
2.3 รูปแบบทนัสมยั ง่ายต่อการบริโภค และสะดวกในการพกพา 
2.4 การบรรจุภัณฑ์ เก็บอยู่ในภาชนะท่ีมิดชิดปลอดภัยและเก็บไวไ้ด้นานรวมทงั# 

สะดวกในการน ามาบริโภคเพราะน ้าหนกัเบา บริษทัมีการพฒันาการบรรจุภณัฑด์งัน้ี 
2.4.1มีการเปล่ียนแปลงบรรจุภณัฑ์ให้ทนัสมยั สร้างภาพลักษณ์และสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน เช่น เพิ่มการบรรจุแบบถว้ยและแบบชามโดยมีส้อมใส่
ไวด้า้นในเพื่อสะดวกในการรับประทาน 

2.4.2 มีการเปล่ียนแปลงบรรจุภณัฑใ์หส้ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นอ่ืนไดอี้ก 
2.5 ตราสินคา้ ตราสินคา้มาม่า เป็นตราท่ีผูบ้ริโภครู้จกัดีและเป็นช่ือท่ีติดปากลูกคา้ 
2.6 ลกัษณะทางกายภาพอ่ืนๆ มีหลายรสชาติให้เลือก เช่น รสผดัข้ีเมาแห้ง รสขา้วซอย 

รสเป็ดพะโล ้รสตม้ย  ากุง้นา้ขน้ ฯลฯ 

3.ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั หมายถึง กลุ่มของคุณสมบติัและเง่ือนไขท่ีผูซ้ื้อคาดหวงัจะไดรั้บ
และใชเ้ป็นขอ้ตกลงจากการซ้ือสินคา้ การเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงัจะค านึงถึงความพอใจของลูกคา้
เป็นหลกัเช่น มาม่า ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัวา่จะไดรั้บคือความสะดวก รวดเร็ว อ่ิมอร่อย และประหยดั
ค่าใชจ่้าย นอกจากน้ียงัมีรายการชิงโชคท่ีใหก้บัผูบ้ริโภคดว้ย 

4.ผลิตภณัฑค์วบ หมายถึง ผลประโยชน์เพิ่มเติม หรือบริการท่ีผูซ้ื้อจะไดรั้บควบคู่กบัการ
ซ้ือสินคา้ประกอบดว้ย บริการก่อนและหลงัการขาย ส่วนใหญ่บริษทัจะจดัผลิตภณัฑค์วบโดยมอบให้
คนกลางในรูปแบบต่างๆ เช่น การติดตั้ง การขนส่ง การรับประกนั การให้บริการอ่ืนๆ การจดัแสดง
สินคา้ใหก้บัคนกลาง และมีบริการขนส่งผลิตภณัฑโ์ดยรถของทางบริษทั 

5.ศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ หมายถึง คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ตวัอย่าง มาม่ามีการ
พฒันาระบบการผลิตของเคร่ืองปรุงจากแยกซองมาติดกนัเป็น TWIN PACK พร้อมเปล่ียนแปลง
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ระบบการวางเคร่ืองปรุงลงบนก้อนบะหม่ีโดยใช้เคร่ืองป้อนอัตโนมัติ ท าให้ผู ้บริโภคหาซอง
เคร่ืองปรุงไดง่้ายข้ึน ตลอดจนมีรสชาติใหม่ๆเพิ่มข้ึนตลอดเวลา 

2.1.3 แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการในการตัดสินใจ 

กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ เป็นการน าหลกัเกณฑ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ เขา้มาช่วยใน
การการตดัสินใจเพื่อท าให้ ผูต้ดัสินใจมีโอกาสผิดพลาดน้อยลงหรือการตดัสินใจไดถู้กตอ้งมากข้ึน 
การตดัสินใจท่ีจะมีข้ึนภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ ท่ีสามารถท าการประเมินได้ และใช้กฎเกณฑ์หรือ
เคร่ืองมือดงักล่าวพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการตดัสินใจอย่างไรก็ตาม การท าการตดัสินใจได้
น าเอาความน่าจะเป็นเชิงจิตและแบบเง่ือนไขเขา้มาเก่ียวขอ้งเสมอ ทั้งน้ีเพราะบุคคลต่างมีเหตุผลใน
การด าเนินธุรกิจของตนยอ่มตอ้งการเลือกผลลพัธ์หรือผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดแต่ถา้มีทางเลือกเพียงทาง
เดียว ปัญหาการตดัสินใจก็ไม่เกิดข้ึนเพราะถึงอยา่งไรก็ตอ้งเลือกตามวถีิทางเดียวท่ีมีอยูน่ั้น ซ่ึงจะไม่มี
การเปรียบเทียบว่าผลลพัธ์หรือผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดหรือไม่ แต่ถา้มีวิธีให้ผลตอบแทนมากกว่าหน่ึง
ทางแลว้ ก็จะตอ้งมีการตดัสินใจเลือกทางหรือวิธีท่ีจะท าให้ไดผ้ลตอบแทนมากท่ีสุด ซ่ึงการตดัสินใจ
เลือกดงักล่าวน้ีเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากและสลบัซับซ้อนยิ่งข้ึนดงันั้นจึงได้พยายามหาส่ิงท่ีจะช่วยในการ
ตดัสินใจเพื่อใหไ้ดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 

เสรี (2542) กล่าวถึง การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เป็นการท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ใดสินคา้
หน่ึง ซ่ึงจะมีกระบวนการตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ไปจนถึงทศันคติหลงัจากท่ีได้ใช้สินคา้แล้ว ซ่ึงสามารถ
พิจารณาเป็นขั้นตอนได้ดังน้ี การมองเห็นปัญหาการแสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก การ
ประเมินทางเลือก และทศันคติหลงัการซ้ือใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาไปเพื่อสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ในอนาคต  

องคป์ระกอบส าคญัของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
Schiffman and Kanuk (1994 อา้งไวใ้นรายงานของพชัรวลยั, 2551) ไดน้ าเสนอแนวคิดท่ี

เก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ ไดแ้ก่ 

1.ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค คือ ปัจจยัภายนอกหรือส่ิงกระตุน้จาก
ภายนอก เป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัสินคา้นั้น ๆ รวมทั้งส่งผลต่อสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ค่านิยม 
ทศันคติ และพฤติกรรมอีกดว้ย ปัจจยัส่ิงท่ีเขา้มาในระบบการตดัสินใจยอ่มมีผลกระทบต่อพฤติกรรม
การบริโภคของแต่ละบุคคล  

2. กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เก่ียวกับวิธีการท่ีผูบ้ริโภคท าการตัดสินใจ
ประกอบดว้ยปัจจยัภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทศันคติของผูบ้ริโภค ซ่ึง
สะทอ้นถึงความตอ้งการ ความตระหนกัเหล่านั้น 
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3. กระบวนการตัดสินใจ มีล าดับขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนก่อนผู ้บริโภคจะตัดสินใจซ้ือ 3 
ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การตระหนกัในความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
ขั้นตอนท่ี 2 การหาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ 
ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินผลทางเลือกก่อนการตดัสินใจ 

อดุลย ์(2550: 48-49) ได้กล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ส าคญัท่ีน่าจะศึกษาวา่ก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจนั้นมีขั้นตอนการตดัสินใจอยา่งไร ซ่ึงกระบวนการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคจะตดัสินใจนั้นมีขั้นตอนการตดัสินใจอย่างไร ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคอาจแบ่งพิจารณาออกเป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

1.การรับรู้ปัญหา การท่ีผูบ้ริโภคตระหนักถึงความต้องการของตนซ่ึงเกิดจากการท่ี
ผูบ้ริโภคเห็นถึงความแตกต่างของสภาวะท่ีเป็นอยู่กบัสภาวะท่ีเขาปรารถนาจะให้เป็นการเล็งเห็น
ปัญหามกัจะเกิดจากความตอ้งการหรืออาจจูงใจของผูบ้ริโภคในการแสวงหาสินคา้หรือบริการท่ีมี 
ความตอ้งการการซ้ือสินคา้ 

2.การแสวงหาทางเลือก ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอและส่ิงท่ีสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการอยู่ใกลต้วัผูบ้ริโภคจะด าเนินการตอบสนองความตอ้งการของเขาทนัทีแต่ในบางคร้ัง
ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการได ้ความตอ้งการนั้นจะถูกสะสมเอาไวเ้พื่อ
การตอบสนองภายหลงัเม่ือความตอ้งการท่ีถูกกระตุน้ไดส้ะสมไวม้ากจะท าให้เกิดภาวะอยา่งหน่ึง คือ 
ความตั้งใจให้ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ โดยผูบ้ริโภคจะพยายามคน้หาขอ้มูลเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการท่ีสะสมไว  ้ปริมาณของขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคคน้หาข้ึนอยูก่บัความตอ้งการท่ีบุคคลเผชิญอยู่
ในระดบัมากหรือน้อย จ านวนเวลาท่ีใชใ้นการเลือกราคาสินคา้และระดบัความเส่ียงภยัท่ีพึงมีถ้าการ
ตดัสินใจนั้นอาจมีการผดิพลาด 

3.การประเมินผลทางเลือก เม่ือไดข้อ้มูลต่างๆมาแลว้ ผูบ้ริโภคจ าน าทางเลือกแต่ละทาง
มาเปรียบเทียบว่ามีดา้นบวกและดา้นลบอย่างไรในการพิจารณาทางเลือกน้ีผูบ้ริโภคจะดึงเอาเกณฑ์
การประเมินผลความเช่ือทศันคติและความสนใจท่ีจะซ้ือ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถูกปลูกฝังอยูใ่นจิตใจของคนๆ
นั้น อยูก่่อนแลว้มาใชใ้นการตดัสินใจส าหรับแต่ละทางเลือก ท าให้เกิดการเลือกลกัษณะเด่นบางอยา่ง
ของผลิตภณัฑ์มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาหากผลิตภณัฑ์ใดไม่มีลกัษณะดงักล่าวก็จะคดัออกจาก
รายการไป ซ่ึงจะท าใหก้ารประเมินทางเลือกท าไดง่้ายข้ึน 

4.การตดัสินใจซ้ือ เม่ือท าการประเมินแล้ว จะช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถก าหนดความ
พอใจระหวา่งสินคา้ต่างๆท่ีเป็นทางเลือกและในท่ีสุดกระบวนการตดัสินใจก็จะน ามาส้ินสุดท่ีการซ้ือ
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สินค้าโดยพิจารณาจาก 3 ปัจจยั คือ สถานท่ีซ้ือ เง่ือนไขในการซ้ือ และความพร้อมท่ีจะจ าหน่าย 
กล่าวคือในเร่ืองสถานท่ีซ้ืออาจจะซ้ือท่ีร้านจ าหน่าย เน่ืองจากในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมในการ
ซ้ือสินคา้และบริการภายในบา้นสูงข้ึน ส่วนเง่ือนไขในการซ้ือไดแ้ก่ การซ้ือเป็นเงินสด เงินผอ่น ซ้ือ
ทางไปรษณีย ์โดยการช าระผ่านบตัรเครดิต เป็นตน้ ส่วนความพร้อมท่ีจะจ าหน่าย หมายถึงความ
พร้อมการส่งมอบหรือให้บริการ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัสินคา้ว่ามีอยู่ในสต็อกพร้อมเพียงพอท่ีจะส่งสินคา้ให้
ผูบ้ริโภคไดท้นัทีหรือไม่ นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึงความสะดวกในการขนส่งสินคา้ไปยงัสถานท่ีใช้
ดว้ย  

5.พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ หลังการซ้ือหรือการทดลองใช้สินค้าผู ้บริโภคจะมี
ประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจในตวัสินคา้) ซ่ึงความพอใจหรือไม่พอใจ จะมีผลต่อ
ความเช่ือ ทศันคติและความตั้งใจในการซ้ือคร้ังต่อไป กล่าวคือ ถา้ซ้ือมาใชแ้ลว้ดี ความรู้สึกพอใจน้ีจะ
ถูกเก็บเป็นความเช่ือต่อตวัสินคา้ และท าให้เกิดทศันคติท่ีดี ผลท่ีตามก็คือ ความสนใจซ้ือซ ้ าและอาจ
บอกต่อผูอ่ื้น แต่ถา้เกิดความไม่พอใจก็จะเปล่ียนแปลงในระบบความเช่ือ ทศันคติ และท าให้ไม่สนใจ
ซ้ือสินคา้ประเภทน้ีหรือยี่ห้อน้ีอีก การตดัสินใจซ้ือก็จะเร่ิมตน้กลบัไป ท่ีหาขอ้มูลใหม่เก่ียวกบัสินคา้
อ่ืนหรือยีห่อ้อ่ืนๆใหม่อีกคร้ัง ความไม่พอใจหลงัการซ้ือหรือใชสิ้นคา้มีสาเหตุทัว่ไป 4 ประการ คือ 

5.1 ความรู้สึกไม่แน่ใจ เพราะในขั้นการตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภคพบว่าสินคา้มีทั้ง
ขอ้ดีและขอ้เสีย เม่ือซ้ือมาใชแ้ลว้ผูบ้ริโภคก็ยงัมีความรู้สึกไม่แน่ใจติดอยูต่ลอดเวลา 

5.2 ความรู้สึกไม่ดีหลกัการซ้ือ และไดย้ิน ไดฟั้งเร่ืองบกพร่องต่างๆของสินคา้ท่ี
ซ้ือมา  

5.3 ทราบภายหลงัวา่สินคา้อยา่งเดียวกนันั้น สามารถซ้ือไดถู้กกวา่ถา้ซ้ือจากท่ีอ่ืน 
5.4 พบวา่สินคา้นั้นท างานไดไ้ม่เป็นท่ีพอใจ เม่ือเกิดความไม่พอใจ ผูบ้ริโภคมีวิธี

ท่ีจะผ่อนคลายไดโ้ดยการขายสินคา้นั้นให้กบัคนอ่ืนต่อไปหรือคืนสินคา้ไปหรือพยายามหาข่าวสาร
อ่ืนมาเสริมความเช่ือมัน่วา่สินคา้นั้นยงัมีคุณสมบติัเด่นดา้นอ่ืนๆ สนบัสนุนอยู ่และในท่ีสุดก็จะไม่ซ้ือ
และใชสิ้นคา้นั้นอีกต่อไป 

2.1.4 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคติ 

ศิริวรรณ และเสรี (2542) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ ทศันคติ เป็นความรู้สึกนึกคิดของ
บุคคล ท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของหรือความคิด ทศันคติเป็นส่ิงท่ีจะชกัน าบุคคลให้เปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
ซ่ึงนกัการตลาดจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือการตลาดเพื่อก าหนดทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์ หรือชกัน าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติในทางบวกต่อผลิตภณัฑ์ ซ่ึงจะมีผลชกัน าให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้
องคป์ระกอบของทศันคติ  
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โมเดลโครงสร้างทศันคติ 
โมเดลโครงสร้างทศันคติ การท าความเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่าง ทศันคติและพฤติกรรม 

นกัจิตวิทยาไดส้ร้างโมเดลเพื่อศึกษาถึงโครงสร้างของทศันคติ การก าหนดส่วนประกอบของทศันคติ
เพือ่จะอธิบายพฤติกรรมท่ีคาดคะเน ต่อมาจะส ารวจโมเดลทศันคติท่ีส าคญัหลายประการ แต่ละโมเดล
มีทศันคติท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัส่วนประกอบของทศันคติและวิธีการซ่ึงส่วนต่างๆ เหล่าน้ีมีการจดั
หรือมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั โดยรายละเอียดดงั ภาพท่ี 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 แสดงโมเดลองคป์ระกอบทศันคติ 3 องคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบของทศันคติ แบ่งออกเป็น 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นความ
เขา้ใจ องค์ประกอบด้านความรู้สึก และองค์ประกอบทางด้านพฤติกรรมองค์ประกอบแต่ละอย่าง
อธิบายไดด้งัน้ี Hawkins et al. (1998) 

1. องคป์ระกอบทางดา้นความเขา้ใจ 
ประกอบดว้ยความเช่ือของผูบ้ริโภค เก่ียวกบั “วตัถุ” อยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น เรามีความ

เช่ือวา่ “ไดเอทโคก้” เกือบจะไม่มีแคลอร่ี มีคาเฟอีน ราคาถูก และผลิตโดยบริษทัใหญ่ หรือ “มนัฝร่ังมี
แคลอร่ีสูง” ซ่ึงความเช่ือน้ีไม่จ  าเป็นจะตอ้งถูกตอ้งหรือเป็นความจริงเสมอไป 

2. องคป์ระกอบทางดา้นความรู้สึก   
ปฏิกิริยาทางดา้นความรู้สึกหรืออารมณ์ท่ีมีต่อวตัถุอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือกล่าวอีกนยั

หน่ึง คือ เป็นความรู้สึกทั้งในแง่บวกหรือแง่ลบของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อวตัถุอยา่งหน่ึง อนัแสดงถึงระดบั
ความชอบหรือไม่ชอบว่ามีมากน้อยเพียงไร ตวัอยา่งเช่น ผูบ้ริโภคอาจกล่าววา่ “ฉนัชอบไดเอทโคก้” 

ความรู้สึก

ความเขา้ใจ

พฤติกรรม
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“ฉนัชอบโยเกิร์ต” เป็นการแสดงผลของการประเมินทางดา้นอารมณ์หรือความรู้สึกท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์
นั้น บุคคลอาจมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่างกนั จากความเช่ือเหมือนกนั  

3. องคป์ระกอบทางดา้นพฤติกรรม หมายถึง แนวโนม้ท่ีจะตอบสนอง ในลกัษณะอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงต่อวตัถุหรือกิจกรรม เช่น ตดัสินใจท่ีจะซ้ือหรือไม่ซ้ือไดเอทโคก้ หรือแนะน าให้ผูอ่ื้นซ้ือ
หรือเสนอให้ซ้ือตราใหม่ บางคร้ังแม้ว่าผูบ้ริโภคมีทัศนคติในทางบวกต่อผลิตภัณฑ์ แต่ก็มิได้
หมายความวา่ ผูบ้ริโภคจะรีบออกไปซ้ือผลิตภณัฑ์นั้นทนัทีก็หาไม่ เขาอาจจะยงัไม่จ  าเป็นในขณะนั้น 
อาจไม่สามารถซ้ือได้เพราะยงัไม่มีเงินพอ อาจจะตอ้งซ้ือส่ิงอ่ืนก่อนท่ีมีความส าคญัมากกว่า หรือ
อาจจะรอใหส้มาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวเขา้ร่วมพิจารณาดว้ย เป็นตน้ 

ความสัมพนัธ์ของทศันคติและพฤติกรรม 
อดุลย ์(2544: 202) พฤติกรรมผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะสอดคลอ้งกบัทศันคติของบุคคลคน

นั้นโดยทัว่ไปผูบ้ริโภคก่อปฏิกิริยาต่างๆตามความโนม้เอียงของทศันคติเหล่าน้ีไดใ้ห้ 18 แนวทางแก่
การตดัสินใจประเภทต่างๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะตอ้งการท าและด าเนินวิธีการตามประเภทของการตดัสินใจ
น้ีผูบ้ริโภคซ่ึงมีทศันคติของความตระหน่ีย่อมจะใช้จ่ายน้อยและประหยดัผูบ้ริโภคจะชอบพ่อคา้ท่ี
เสนอส่ิงจูงใจให้ซ้ือท่ีสอดคล้องกบัทศันคติหลกัส่วนตวัของเขาแมค้วามจริงจะไม่ปรากฏเช่นนั้นก็
ตามทั้งน้ีมิได้หมายความว่าทศันคติเป็นเคร่ืองช้ีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดยไม่ผิดเลยบางโอกาส
ผูบ้ริโภคอาจตัดสินใจซ้ือโดยขดักับทศันคติท่ีเคยมีมาก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีส่ิงจูงใจท่ีจะ
ก่อให้เกิดความแตกต่างดงักล่าวเช่นราคาพนกังานขายความมีสินคา้มากความตอ้งการลองของใหม่
เป็นตน้ 

คุณค่าของน ้านมถัว่เหลือง 
น ้ านมถัว่เหลือง เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีชาวจีนรู้ซ้ึงถึงคุณค่าทางโภชนาการมานาน เพราะอุดมไป

ด้วยโปรตีนท่ีมีความจ าเป็นต่อร่างกาย เหมาะสมท่ีจะเป็นอาหารเสริมของคนทุกเพศทุกวยั 
สถาบนัวิจยัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล ไดท้  าการวิจยั เพื่อท่ีจะเสริมแคลเซียมลงไปในน ้ านมถัว่
เหลืองไดส้ าเร็จ จนท าให้น ้ านมถัว่เหลืองท่ีมีคุณประโยชน์ท่ีใชท้ดแทนน ้ านมววั คุณค่าระหวา่งนมววั
กบัน ้านมถัว่เหลืองนั้น มีความแตกต่างกนัในหลายๆดา้นดงัน้ี 

โปรตีน ถ้าท าน ้ านมถัว่เหลืองจากสูตร 1 ส่วนต่อน ้ า 8 ส่วน จะได้โปรตีนใกล้เคียงกับ
นมววั คือ ด่ืมน ้านมถัว่เหลือง 1 แกว้ (200 มิลลิลิตร) จะไดโ้ปรตีนประมาณ 6 กรัม (นมววั 1 แกว้จะได้
โปรตีนประมาณ 7 กรัม)  แต่คุณภาพโปรตีนในนมววัมีความสมบูรณ์ ดีกวา่โปรตีนจากถัว่เหลืองท่ีมา
จากพืช แต่คุณภาพของโปรตีนในน ้ านมถัว่เหลือง ก็สามารถเสริมให้ดีข้ึนได ้ดว้ยการเติมเคร่ืองต่างๆ 
อยา่งท่ีนิยมกนัเช่น ลูกเดือย สาคู ถัว่แดง งาด า ลงไปไดท้ั้งความอร่อยแถมคุณค่าของโปรตีนสมบูรณ์
ข้ึน 
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พลงังาน ท่ีไดจ้ากนมววัจะมีไขมนั มากกวา่น ้ านมถัว่เหลืองถึง 2 เท่า แต่คนท่ีด่ืมน ้ านมถัว่
เหลืองเติมน ้าตาลมาก จนมีรสหวานกวา่นมสูตรรสหวาน ก็จะไดพ้ลงังานทั้งหมดพอๆกนั   

แร่ธาตุ ถัว่เหลืองทั้งเมล็ดมีแร่ธาตุแคลเซียมสูงกวา่ถัว่เหลืองชนิดอ่ืนๆ แต่เม่ือน ามาท าเป็น
น ้ านมถัว่เหลือง แคลเซียมถูกสกดัออกมา ท าให้น ้ านมถัว่เหลืองท่ีไดมี้แคลเซียมต ่า ประมาณ 1 ใน 6 
ของนมววัเท่านั้น (ด่ืมนมววั 1 แกว้ ไดแ้คลเซียมประมาณร้อยละ 25 -30 ของปริมาณท่ีแนะน าบริโภค
ต่อวนั) แคลเซียมมีความส าคญัต่อการเจริญเติบโต และความแขง็แรงของกระดูก และฟัน 
 ส่วนคุณค่าท่ีพบในน ้านมถัว่เหลือง เพิ่มเติม 
 วิตามินเอ ช่วยในการมองเห็น รักษาสุขภาพผวิ รักษาสิว ส่งเสริมระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย 
ป้องกนัโรคมะเร็ง ป้องกนัโรคระบบทางเดินหายใจ 
 วติามินบี 1 ป้องกนัโรคอลัไซเมอร์ ช่วยลดความอยากน ้าตาล บ ารุงระบบประสาท 
 วติามินบี 2 ป้องกนัโรคโลหิตจาง ป้องกนัตะคริว 
 วติามินบี 3 รักษาระดบัคอเลสเตอรอล  
 วติามีนบี 6 รักษาอาการอ่อนเพลีย  บรรเทาอาการไม่สบายก่อนมีประจ าเดือน 
 วติามินซี ช่วยป้องกนัโรคมะเร็ง ช่วยดูดซึมธาตุเหล็ก  
 วติามินดี ป้องกนัโรคกระดูกพรุน  

2.1.5 แบบจ าลองโลจิท 

การใชว้ิธีเชิงปริมาณในการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระมี
หลากหลายวิธี การวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลองท่ีมีตวัแปรจ ากดัหรือมีค่าไม่ต่อเน่ือง ท่ีตอ้งอาศยัขอ้มูล
จากบุคคล ซ่ึงผูศึ้กษาใช้แบบจ าลองโลจิทในการศึกษาคร้ังน้ี (อารี, 2552) แบบจ าลองโลจิท (logit 
model) 

𝐸(𝑦𝑖|𝑥𝑖) = 𝐹(𝑤) = L(𝑤) =  
𝑒𝑥𝑝𝑤

1 + 𝑒𝑥𝑝𝑤
 

=
1

1+𝑒𝑥𝑝−𝑥𝑖
′𝛽

   (1) 

รูปแบบท่ีเห็นกนัทัว่ไปขอแบบจ าลองโลจิทจะอยู่ในรูปลอกาลิทึมของสัดส่วนความน่าจะ
เป็นนัน่คือ log of the odd 

     ln [
𝑝𝑖

1−𝑝𝑖
]  =  𝑥𝑖 

′ 𝛽       (2) 

มีความเป็นไปไดใ้นการสร้างแบบจ าลองสองทางเลือก (binary choice) คือ การน าเอาตวัแปร
แฝง มาเป็นตวัแทนของ y ในแบบจ าลองวธีิการประมาณค่าแบบจ าลองโลจิทจะไดรั้บการประมาณค่า
ดว้ยวิธีความน่าจะเป็นสูงสุด(maximum likelihood) โดยทัว่ไปความน่าจะเป็นท่ีสังเกตได ้iใดๆท่ีมี yi 
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= 1 จะเป็นความน่าจะเป็น P(yi=1|𝑥i)ท่ีเป็นสมการพารามิเตอร์𝛽  ท่ีไม่รู้ค่าในท านองเดียวกบัท่ี yi= 0 
ดงันั้นสมการควรจะเป็น (likelihood function) ส าหรับทุกหน่วยสังเกตหรือส าหรับตวัเองอยา่งท่ีมีอยู่ 
n ค่า จะเขียนไดด้งัน้ี  

 

ln 𝐿 (𝛽) = 𝐼𝐼p (𝑦𝑖 = 1|𝑥 𝑖 
 ′ ; 𝛽)𝑦𝑖p (𝑦𝑖 = 0|𝑥 𝑖 

 ′ ; 𝛽)1−𝑦𝑖  (3) 

 

ถ้ารวม 𝛽 เข้าไวจ้ะเป็นส่วนหน่ึงของความน่าจะเป็น P yi=1| 𝑥𝑖 ;𝛽= F(𝑥 𝑖 
 ′ ) (probability) จะเขียน

likelihood function ใหม่โดยแทนค่าจะได ้ 

ln 𝐿 (𝛽) = ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

ln 𝐹 ( 𝑥 𝑖 
 ′ 𝛽)𝑦𝑖

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

 

เม่ือแทนค่า F ดว้ยรูปแบบการแจกแจงท่ีเหมาะสม (standard normal หรือ standardlogit) จะไดส้มการ 
loglikelihood ท่ีพร้อมจะไปหาค่าพารามิเตอร์ โดยการหาค่าอนุพนัธ์ของสมการท่ี (4) โดยพิจารณา 𝛽 
จะได ้

 
∂ ln 𝐿 (𝛽)

∂𝛽
 =  ∑ [

𝑦𝑖 − 𝐹( 𝑥 𝑖 
 ′ 𝛽)

𝐹(𝑥 𝑖 
 ′ 𝛽)(1 − 𝐹 (𝑥 𝑖 

 ′ 𝛽)
 𝑓(𝑥 𝑖 

 ′ 𝛽)]

𝑛𝑖

𝑖=1

𝑥𝑖 = 0 

  

ในสมการท่ี (5)  แสดงถึงเ ง่ือนไขขั้ นแรกของการหาสูตรส าหรับ loglikelihood function ซ่ึ ง
ตีความหมายวา่ ตวัแปรแต่ละตวัจะตอ้งเป็นอิสระจากค่าส่วนท่ีเหลือและคุณสมบติัน้ีตรงกบัขอ้ตกลง
ดว้ยวธีิ OLS ส าหรับแบบจ าลองโลจิทเขียนไดว้า่  

 
∂ ln 𝐿 (𝛽)

∂𝛽
 =  ∑ [𝑦𝑖 −

exp(𝑥 𝑖 
 ′ )

1 + exp (𝑥 𝑖 
 ′ 𝛽)

] 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

= 0 

 

และผลลพัธ์ของสมการท่ี (6) ก็คือค่า �̃�จากการประมาณดว้ย maximum likelihood เม่ือไดค้่า�̃�แลว้จะ
สามารถประมาณค่าความน่าจะเป็นท่ี 𝑦𝑖= 1 ไดเ้ม่ือก าหนดค่า 𝑥 𝑖 คือ 
 

𝑛 

 

i = 1 

(5) 

(4) 

(6) 
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𝑝 �̃� =
exp(𝑥

 𝑖

′ )

1 + exp (𝑥
 𝑖 

 ′ 𝛽)
=

1

1 + 𝑒𝑥𝑝
−𝑥

 𝑖

′ �̃�
 

สมการท่ี (7) ก็คือผลต่างการประมาณค่าแต่สมการท่ี (1) ด้วยวิธี maximum likelihood นั่นเอง และ
เง่ือนไขหน่ึงส าหรับแบบจ าลองโลจิทหมายความวา่  
 

∑ 𝑝�̃�

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖 =  ∑ 𝑦𝑖𝑥 𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

ดงันั้นถา้ 𝑥 𝑖 มีค่าตดัแกนหรือคงท่ี (ซ่ึงมีอยูแ่ลว้โดยปกติ) ดงันั้นผลรวมค่าความน่าจะเป็นท่ีไดจ้ากการ
ประมาณย่อมเท่ากบัผลรวมของ𝑦𝑖หรือจ านวนของ 𝑦𝑖 ท่ีมีค่าเท่ากบั 1 หรืออีกนัยหน่ึงคือความถ่ีท่ี
พยากรณ์ได ้มีค่าเท่ากบัความถ่ีท่ีเป็นจริงท่ี yi= 1 และในกรณีท่ีตวัแปรอธิบายตวัใดตวัหน่ึงมีลกัษณะ
เป็นตวัแปรหุ่น (dummy variable) เช่น หญิง = 1, ชาย = 0 แลว้ความถ่ีท่ีพยากรณ์จะเท่ากบัความถ่ีท่ี
เกิดข้ึนจริงในกลุ่มชาย/หญิง 

2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัเร่ืองที่ศึกษา 

2.2.1 งานวจัิยทีเ่กี่ยวกบัทัศนคติ พฤติกรรม 

งานวจิยัท่ีมีการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติและพฤติกรรมนั้นมีผูศึ้กษาไวห้ลายงานดว้ยกนั เช่น 
งานวจิยัของเสาวลกัษณ์ (2548) ไดส้รุปปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคในการซ้ือน ้านมถัว่เหลือง
จากร้านบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย ซ่ึงยงัไดศึ้กษาเพิ่มเติมรูปแบบ
และลกัษณะการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในการด่ืมน ้ านมถัว่เหลือง ความถ่ีในการด่ืมน ้ านมถัว่เหลือง 
ปริมาณท่ีซ้ือ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจนัทปัปภา (2555) ท่ีท าการศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑ์นมกระบือ โดยมีการศึกษาท่ีเพิ่มปัจจยัด้านการส่งเสริมทางการตลาด พร้อมได้ศึกษาถึง
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑน์มกระบือ ความชอบและการยอมรับผลิตภณัฑ์ท่ีน าแปรรูปและรวม
ไปถึงสาเหตุหลักในการบริโภคนมกระบือ คล้ายกับงานวิจยัของกรกกมล (2551) ทศันคติของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อน ้ าส ารองในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ไดท้  าการสอบถามผูบ้ริโภคท่ีเคยบริโภคน ้ าส ารอง
เคยบริโภคน ้ าส ารองในบรรจุภณัฑ์ประเภทบรรจุสดในขวดพลาสติก เหตุผลท่ีบริโภคน ้ าส ารองว่า
อยากทดลองด่ืม โดยซ้ือน ้าส ารองจากตลาดสด ส่วนผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยบริโภคน ้าส ารอง ใหเ้หตุผลวา่ท่ี
ไม่เลือกด่ืมน ้ าส ารองเพราะหาซ้ือยากโดยคิดวา่หากมีโอกาสทดลองบริโภคน ้ าส ารองอยากบริโภคน ้า
ส ารองท่ีบรรจุสดในขณะท่ีงานวิจยัของกญัจนา (2551) ศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อชาสมุนไพร
เจียวกู่หลาน ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความส าคญัเป็นเคร่ืองด่ืมสมุนไพรตอ้งมีประโยชน์

(7) 

 

(8) 
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หรือรักษาโรคไดแ้ละควรมีความปลอดภยัและไม่มีโทษ พร้อมใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์พิ่มเติม 
เช่น รูปแบบบรรจุภณัฑ์ควรมีรูปแบบชาชงบรรจุซองและควรมีการปรุงแต่งกล่ินเพิ่มเติม ดา้นการจดั
จ าหน่าย พบวา่ควรท าการจ าหน่ายท่ีร้านคา้/ร้านสะดวกซ้ือ เช่น 7-eleven ซ่ึงในส่วนงานวิจยัของ  ภา
วณีิ (2546) พฤติกรรมการบริโภคน ้านมขา้วโพดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภค
ไดใ้ห้เหตุผลในการบริโภคน ้ านมขา้วโพดเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชน์ ชอบในรสชาติและใชบ้ริโภค
แทนเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืน และผูบ้ริโภคมีแนวโน้มว่าจะบริโภคต่อไปในอนาคตในส่วนงานวิจยัของ
ปรารถนา (2548) การทดสอบผลิตภณัฑ์ชาล าไยของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท าการ
สอบถามเก่ียวกบัความชอบทศันคติของผูบ้ริโภคและสอบถามไปถึงพฤติกรรมการบริโภคและการซ้ือ
เคร่ืองด่ืมชาร้อนโดยทัว่ไป โดยให้ผูบ้ริโภคท าการทดสอบทางประสาทสัมผสักบัผลิตภณัฑ์ชาล าไย
และใหดู้รูปภาพบรรจุภณัฑ ์โดยวธีิการทดสอบท่ีใชคื้อ hedonic scales และ just-about-right scales คือ 
การวดัระดบัความเขม้ในแต่คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ชาล าไย ยงัพบว่า ผูบ้ริโภคชอบลกัษณะของ
บรรจุภณัฑ์ท่ีมีความสวยงามมีความแปลกใหม่ สะดวกต่อการบริโภค ส่วนระดบัความเขม้ของชาอยู่
ในระดับพอดีแต่ความเข้มของกล่ินรสล าไยต้องมีการปรับเพิ่มเติม นอกจากนั้นพบว่าราคาของ
ผลิตภณัฑ์ชาล าไย 40 บาทต่อถุงมีความเหมาะสมมีแนวโน้มท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์เน่ืองจากผลิตภณัฑ์มี
ความแปลกใหม่ และน่าซ้ือมาทดลองบริโภค ซ่ึงคล้ายกบังานวิจยัของรชนิภาส (2552) ได้ท าการ
ทดสอบผลิตภณัฑ์ชามะม่วงผงส าเร็จในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และท าการสอบถามผูบ้ริโภคท่ีด่ืม
เคร่ืองด่ืมชาประเภทชาบรรจุขวดพร้อมด่ืม ผูบ้ริโภคมีความชอบสีของผลิตภณัฑ์ราคา 15 บาทต่อซอง 
ให้การยอมรับและมีแนวโน้มในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ชามะม่วงผงส าเร็จ ส่วนงานวิจยัของ 
Beatriz et al. (2008) ศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคในการตอบสนองต่อ เคร่ืองด่ืมนมวานิลลา ถัว่เหลือง 
และผลของขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์พบวา่ลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์สามารถมีอิทธิพลต่อ ความคิดของ
ผูบ้ริโภค และเก่ียวกบัการยอมรับผลิตภณัฑ์ และความตั้งใจท่ีจะซ้ือบรรจุภณัฑ์ท่ีออกแบบมา ไม่ดี 
หรือ ไม่สวย สามารถท าให้ผูบ้ริโภคคิดวา่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพต ่า และลดความสนใจในการซ้ือ
ลงได ้

2.2.2 งานทีเ่กีย่วข้องแบบจ าลองโลจิท 
ในงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคในหลายๆงานวิจยัมีการใช้

แบบจ าลองโลจิทในการศึกษาโดยยกตวัอย่าง เช่น งานวิจยัของ เนติวุฒิ (2548) ได้สรุปปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการบริโภคชาเขียวพร้อมด่ืมท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยท าการท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิ maximum likelihood estimation  จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการบริโภคชาเขียวพร้อมด่ืม คือ ราคา ยี่ห้อของผลิตภณัฑ์ชาเขียวพร้อมด่ืม ท าเลท่ีตั้งของร้านคา้ท่ี
จ  าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และในงานวิจยัของศิรินพรรณ (2554) ท่ีท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
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การตดัสินใจเลือกซ้ือส้มพนัธ์ุสายน ้ าผึ้งของผูบ้ริโภค โดยพบวา่ รสชาติ สีผิว ขนาดของส้ม ความสด 
ราคา การซ้ือในแหล่งจ าหน่ายต่างๆ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคลา้ยกบังานวจิยัของอารีและคณะ (2552) 
ท าการศึกษาทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคสายน ้ าผึ้ง ในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอรอบนอก 
พบวา่ ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองและอ าเภอนอกรอบมีพฤติกรรมและทศันคติต่อส้มสายน ้าผึ้งไม่แตกต่าง
กนั แหล่งซ้ือท่ีผูบ้ริโภคนิยมมากท่ีสุด คือ ตลาดสดและตลาดนดัทัว่ไป ลกัษณะของส้มตอ้งการมีผิว
สวย ผิวสีเหลืองปนเขียว ผลขนาดกลาง ในขณะท่ีงานวิจยัของณัฐนนัท ์(2554) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการยอมรับผลิตภณัฑ์จากผกัเชียงดา โดยมีการเพิ่มปัจจยัในการวิเคราะห์ คือ ปัญหาดา้นสุขภาพ
ของผูบ้ริโภคซ่ึงส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคให้ความสนใจในด้านสรรพคุณ รวมทั้ งความน่าเช่ือถือของ
ผลิตภณัฑ ์ในขณะท่ีงานวจิยัของ Bonilla (2010) ท่ีท าศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อน ้าผลไม้
บรรจุภณัฑ์ พบวา่ ผลิตภณัฑ์น ้ าผลไมอ้อร์แกรนิคบรรจุภณัฑ์ใส่ขวด ไม่มีน ้ าตาล มีวิตามินซี มีฉลาก
สินคา้ โดยผูบ้ริโภคให้ความส าคญั ฉลากสินคา้ บรรจุภณัฑ์ สุขภาพและโภชนาการ โดยจะพิจารณาดู
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลสินคา้ในการซ้ือสินคา้ และยงัไดท้  าการศึกษาความเต็มใจจะจ่ายของผูบ้ริโภคซ่ึง
ผูบ้ริโภคยินดีท่ีจะจ่ายในราคา 1.04 ดอลลาร์ ในส่วนงานวิจยัของ Shijiu et al.(2010) ท่ีท าการศึกษา
ความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคอาหารอินทรียใ์นประเทศจีน ซ่ึงมีส่วนคล้ายกบังานวิจยัของณัฐนันท์ 
(2554) คือ ผูบ้ริโภคจะให้ความส าคญัของปัญหาสุขภาพ ความปลอดภยั ระดบัความน่าเช่ือถือของ
อาหาร ซ่ึงจะเป็นเหตุผลหลกัท่ีดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ 

นอกจากน้ีในงานวจิยัแบบจ าลองโลจิทยงัศึกษาถึงเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก
ซ้ือในหลายๆงานวิจยัโดยยกตวัอยา่ง เช่น งานวจิยัของวทญัญา (2556) ไดท้  าการศึกษาความเหมาะสม
ในการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไดน้ าแบบจ าลองโลจิทมาวิเคราะห์
ของความน่าจะเป็นท่ีผูเ้ดินทางจะตดัสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางท่ีผา่นมานิยมใชว้ธีิการทางสถิติท่ี
เรียกวา่วธีิ maximum likelihood ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี โดยการสุ่มตวัอยา่งผูเ้ดินทางมากลุ่มหน่ึงมี
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมดก่ีคน และในบรรดาผูเ้ดินทางท่ีสุ่มมานั้นจะทราบถึงรูปแบบการเดินทางท่ีผู ้
เดินทางแต่ละคนตัดสินใจเลือก พบว่าการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางจะสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง 

การศึกษาผลกระทบของอตัราดอกเบ้ียต่อการเลือกประกนัชีวิตของครัวเรือน โดยศึกษา
ถึงความสัมพนัธ์ของประกนัชีวิตและการออมแบบอ่ืนๆ เพื่ออธิบายรสนิยมของครัวเรือนท่ีมีต่อการ
ออม พบวา่ อายุ สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกควัเรือนเงินไดแ้ละภูมิภาคท่ีครัวเรือนอาศยัอยู่มีผล
ต่อการออม ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ครัวเรือนท่ีอาศยัอยูภ่าคเหนือให้ความส าคญักบัการออมมากกวา่ภาค
อ่ืนๆ โดยการประกนัชีวิตสะสมทรัพยเ์ป็นการออมดงันั้นจึงท าให้โอกาสท่ีครัวเรือนจะเลือกประกนั
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ชีวติสะสมทรัพยเ์พื่อการออมมากข้ึนดงันั้นหากแต่ละครัวเรือนมีการออมหลงัจากใชจ่้ายในการสะสม
ทรัพย ์เช่น ผอ่นบา้นหรือท่ีดิน เลือกแบบการออมสินทรัพยท์างการเงินทุกแบบซ่ึงแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
การประกนัชีวิตและการออมแบบอ่ืนๆ เช่น การฝากเงิน ซ่ึงการตดัสินใจเลือกบริโภคนั้นข้ึนอยู่กบั
รสนิยมของแต่ละครัวเรือนนอกจากน้ียงัมีปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภค เช่น อตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝาก (สุพตัรา, 2555) 

การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสุขภณัฑ์ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอ
เมืองจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผูบ้ริโภคจะนิยมซ้ือเคร่ืองสุขภณัฑ์ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูบิ้โภคจะนิยมเลือกซ้ือเคร่ืองสุขภณัฑ์จากร้านท่ีจ าหน่ายสินคา้ท่ีหลากหลาย 
ให้เลือกทั้งรูปแบบและชนิด โดยในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจะท าการตดัสินใจเลือกซ้ือดว้ย
ตวัเอง โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคได้แก่ คุณภาพสินคา้ ราคาของ
สินคา้ และรูปแบบสีสันของผลิตภณัฑ ์(เทิดฉตัร, 2544) 

การศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดการตดัสินใจปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์แบบมีและไม่มีพนัธะ
สัญญาในอ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่  เกษตรกรเป็นเจ้าของท่ีดินเอง และท่ีดินอยู่นอกเขต
ชลประทาน พบว่า ตน้ทุนในการผลิตขา้วโพดในพนัธะสัญญา สูงกว่าตน้ทุนการผลิตนอกพนัธะ
สัญญาและก าไรจากการผลิตในพนัธะสัญญาสุงกวา่ก าไรจากการผลผลิตนอกพนัธะสัญญา ส่วนปัจจยั
ท่ีก าหนดการตดัสินใจปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์บบมีพนัธะ และไม่มีพนัธะสัญญา ไดแ้ก่ จ  านวนพื้นท่ี
ในการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ความตอ้งการมีเงินทุนและสินเช่ือ ความตอ้งการการประกันราคา
ผลผลิต คือปัจจยัท่ีเกษตรกรท าการตดัสินใจ (พิมพชิ์ชชา, 2555) 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับทศันคติของผูบ้ริโภค และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ยอมรับและตดัสินใจซ้ือท าให้ได้ตวัแปรท่ีมีผลต่อทศันคติและการยอมรับตดัสินใจ และเคร่ืองมือ
วิเคราะห์ท่ีสามารถน ามาใช้กบังานวิจยัน้ี โดยตวัแปรควรจะมีลกัษณะของผูบ้ริโภค เช่น อายุ เพศ 
อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้สุขภาพ และทางดา้นพฤติกรรมตวัแปรท่ีใช ้เช่น ความถ่ีในการบริโภค 
ลกัษณะการบริโภค แหล่งซ้ือ ส่วนดา้นทศันคติตวัแปรท่ีใช้ เช่น ราคา ผลิตภณัฑ์ คุณค่า รวมถึงการ
ส่งเสริมให้ความรู้ความเขา้ใจ เป็นตน้ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเคร่ืองมือท่ีใชพ้บว่ามีการใช้
เคร่ืองมือ logit model เป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมส าหรับงานวจิยัน้ี 
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เกิดข้ึนนอกกรอบวจิยั 

ความสมัพนัธ์เชิงเหตุผล 

บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 บทน้ีเสนอระเบียบวิธีวิจยัขอบเขตประชากรและขนาดตวัอย่างการเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลและแบบจ าลองท่ีใช้ในการศึกษา การรายงานผลการศึกษา สถานท่ีศึกษาและ
ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาซ่ึงมี รายละเอียดดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

การศึกษาได้ก าหนดกรอบวิธีการศึกษาคือทัศนคติการบริโภคและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือน ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดท่ีจะน าไปสู่การตดัสินใจดงัภาพท่ี 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 กรอบการวจิยั 

กรอบแนวคิดขา้งตน้ แสดงว่า ผลิตภณัฑ์ไดรั้บการออกแบบไวแ้ลว้ ทั้งสัดส่วนของน ้ านมถัว่เหลือง
และน ้ าขา้วโพด การศึกษาน้ีออกแบบให้ผูบ้ริโภคตวัอยา่งเลือกท่ีจะชิมหรือไม่ชิม ผูท่ี้ชิมจะไดรั้บการ

รสชาติ ราคา 

รูปแบบบรรจุภณัฑ ์

ไม่ชิม 
น ้านมถัว่
เหลืองผสม
ขา้วโพด 

ในสัดส่วนท่ี
เลือกแลว้ 

ชิม คิด
อยา่ง

ทศันคติ (ความชอบ) ต่อผลิตภณัฑ์
น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 

พฤติกรรมการบริโภค 
น ้านมถัว่เหลืองในปัจจุบนั 
-  ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์
-  แหล่งท่ีซ้ือเป็นประจ า 
-  ความถ่ีในการบริโภค 

ฯลฯ 
 

ตดัสินใจ 
ซ้ือ / ไม่ซ้ือ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ

- การศึกษา 
- รายได ้

ออกแบบใหเ้ป็น
ผลิตภณัฑพ์ร้อม
ด่ืมบรรจุขวด 

 

คุณค่า 
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ขอสัมภาษณ์ต่อถึงทศันคติต่อผลิตภณัฑ์ในดา้นรสชาติ รูปแบบบรรจุภณัฑ์ ราคาและคุณค่า จากนั้น 
ผูบ้ริโภคตวัอย่าง จะไดรั้บการขอให้ตดัสินใจวา่จะซ้ือหรือไม่ซ้ือ ขั้นต่อไปเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงมีปัจจยัท่ีพิจารณา คือ ทศันคติ ลกัษณะส่วนบุคคล และพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั เคร่ืองมือทางสถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ แบบจ าลองสองทางเลือก ผลการวิเคราะห์
ช่วยให้ในการวิเคราะห์ การจ าแนกผลขอ้มูลของการทราบปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ของผลิตภณัฑ์น ้ านมถั่วเหลืองผสมข้าวโพด พร้อมทั้งระบุลูกค้าเป้าหมาย ซ่ึงจะช่วยให้สามารถ
เสนอแนะแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และตลาดต่อไป 

3.2 ขอบเขตประชากรและขนาดตัวอย่าง  
3.2.1 ขนาดของตัวอย่าง 
ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคน ้ านมถัว่เหลือง ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ในการศึกษาตวัอยา่งวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีการค านวณโดยใช้
สูตร W.G. Cochran (กลัยา,  2545)  โดยยอมรับค่าความผิดพลาดท่ีร้อยละ 5 และระดบัความเช่ือมัน่ท่ี
ร้อยละ 95 

  สูตร  n  =       
𝑃(1−𝑃)(𝑍2)

𝑒2  
  เม่ือ n  แทน  จ านวนสมาชิกตวัอยา่ง 
   P  แทน  สัดส่วนประชากรท่ีผูว้จิยัก าหนดจะสุ่ม = 50% 
   Z  แทน  ค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยัก าหนดไว ้มีค่าเท่ากบั 95 % 
    ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95 %  Z  มีค่าเท่ากบั 1.96 
   E  แทน  ค่าความคาดเคล่ือนท่ีจะยอมใหเ้กิดข้ึนได ้
    โดยก าหนดใหค้่าความคาดเคล่ือน 5 % เท่ากบั 0.005 

 โดยแทนค่าจะได ้

   n =     
(0.5)(1−0.5)(1.962)

0.052  

   n =     384.16 หรือ 385 คน 

 จากการค านวณจะไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพื่อให้การเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม
ครอบคลุมสมบูรณ์ ในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการเก็บตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน 

 

 



 

21 
 

3.2.2 สถานทีใ่นการเกบ็รวบรวมข้อมูลและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
สถานทีใ่นการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. สถานศึกษาในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ

มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่  
2. สถานท่ีแหล่งจ าหน่ายในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ได้แก่  ตลาดธานินทร์ ตลาด

ชา้งเผอืก  และเซเวน่อีเลฟเวน่ 
3. สวนสุขภาพในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่  สวนสุขภาพสวนบวกหาด  และ

สวนสุขภาพหอประชุมมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 
4. โรงพยาบาลในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 

3.2.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) จากการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามจากประชากรใน 

อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยไดอ้อกแบบการเก็บขอ้มูลเป็นขั้นตอน ดงัน้ี  
ขั้นตอนท่ี 1 ออกแบบผลิตภณัฑน์ ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดมีลกัษณะบรรจุขวด 
ขั้นตอนท่ี 2 ขอใหต้วัอยา่งชิมผลิตภณัฑแ์ละสังเกตลกัษณะผลิตภณัฑซ่ึ์งบรรจุขวด 

ในลกัษณะท่ีจะวางขาย 
ขั้นตอนท่ี 3 ขอใหต้วัอยา่งตอบแบบสอบถาม 

โดยแบบสอบถามท่ีจะใชส้อบถามขอ้มูลทศันคติของผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผูบ้ริโภคทัว่ไป ซ่ึงจะท าการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริโภคใน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ประกอบดว้ย 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เพื่อทราบลกัษณะของประชากร 

เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม สุขภาพของตวัอยา่ง การรับขอ้มูลข่าวสาร 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคนมถั่วเหลืองพร้อมด่ืม เพื่อทราบถึง

พฤติกรรมการบริโภคน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมเป็นประจ า เช่น ลกัษณะการบริโภคน ้ านมถัว่เหลือง
พร้อมด่ืมในรูปแบบ กล่อง ขวด หรือถุง รวมไปถึงแหล่งท่ีซ้ือน ้านมถัว่เหลืองของผูบ้ริโภค 

ส่วนท่ี 3 ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑน์ ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม เพื่อทราบความ
ตอ้งการดา้นทศันคติของน ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์
น ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม  การทดสอบผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดทางประสาทสัมผสั 
และแนวโนม้พฤติกรรมการบริโภคน ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม 
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ส่วนท่ี 4 ปัจจยัอ่ืนท่ีคาดว่ามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด
ของผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด โดยวดั
ขอ้มูลดา้นรสชาติ สี ราคา รูปแบบบรรจุภณัฑ์ แหล่งจ าหน่าย โดยน าขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์ปัจจยั
ท่ีสร้างความแตกต่างในทศันคติการยอมรับการบริโภคน ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
3.3.1 เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ 1 การศึกษาและส ารวจตลาดน ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมในอ าเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชข้อ้มูลปฐมภูมิ ท าการส ารวจขอ้มูลดา้นการตลาด สถานท่ีแหล่งจ าหน่าย 
ในพื้นท่ีอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 

3.3.2 เพื่อตอบวตัถุประสงค์ขอ้ 2 ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสม
ขา้วโพด โดยจะท าการแบ่งขอ้มูลเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 ท าการส ารวจขอ้มูลทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
น ้ านมถั่วเหลืองพร้อมด่ืมยี่ห้อตามท้องตลาดจะท าการตอบโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive 
statistics) อธิบายลกัษณะของขอ้มูลทัว่ไปน าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (frequency)  ค่าร้อยละ 
(percentage)  ค่าเฉล่ีย (mean) และแสดงเป็นตารางในการอธิบายเชิงพรรณนา ลกัษณะของขอ้มูลเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ใชม้าตรวดัของ likert  scale โดยแบ่งระดบัทศันคติออกเป็น 
5 ระดบั 
 โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนนในแต่ละระดบัดงัน้ี 

ระดับความความคิดเห็น      ระดับคะแนน 
      เห็นดว้ยอยา่งยิง่   5 
          เห็นดว้ย    4 
         ไม่แน่ใจ    3 
         ไม่เห็นดว้ย    2 
     ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่   1 

 โดยการใช้การวดัตามแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบ likert scale question โดยใช้สูตร
ค านวณช่วงความกวา้งของชั้นของขอ้มูล (มลัลิกา, 2548)  ดงัต่อไปน้ี 

ช่วงความกวา้งของขอ้มูล   =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 

  จ  านวนชั้น 
     = 5 – 1   =    0.8  
      5 
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เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถาม ดงัน้ี 
คะแนนเฉลีย่ ระดับความคิดเห็น 

4.21 – 5.00 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
3.41 – 4.20 เห็นดว้ย 
2.61 – 3.40 ไม่แน่ใจ 
1.81 – 2.60 ไม่เห็นดว้ย 
1 .00– 1.80 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ส่วนท่ี 2 ผูศึ้กษาไดท้  าการออกแบบผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดบรรจุขวด 
และให้ผูบ้ริโภคเป็นผูท้ดลองในการชิมผลิตภณัฑ์พร้อมทั้งให้คะแนนความชอบโดยแบ่งความชอบ
ออกเป็น 6 ระดบัดงัน้ี 

โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนนในแต่ละระดบัดงัน้ี 

ระดับความความคิดเห็น      ระดับคะแนน 
  ชอบมากท่ีสุด   5 
      ชอบ    4 
  ปานกลาง   3 
     นอ้ย    2 
  นอ้ยท่ีสุด   1 
   ไม่ชอบ    0 

โดยการใชก้ารวดัตามแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบ likert scale question โดยแบ่งการแปรผลตาม
หลกัของการแบ่งอนัตรภาคชั้น (class interval)โดยใช้สูตรค านวณช่วงความกวา้งของชั้นของขอ้มูล  
ดงัต่อไปน้ี 

 
ช่วงความกวา้งของขอ้มูล   =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 

            จ านวนชั้น 
     = 5 – 0   =    0.83   
      6 
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เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถาม ดงัน้ี 
คะแนนเฉลีย่ ระดับความชอบ 

4.17 - 4.99 มีความชอบมากท่ีสุด 
3.34 – 4.16 มีความชอบมาก 
2.50 – 3.33 มีความชอบปานกลาง 
1.67 – 2.49 มีความชอบนอ้ย 
0.84 – 1.66 มีความชอบนอ้ยท่ีสุด 
0.00 – 0.83 ไม่มีความชอบ 

ท าการศึกษาความคิดเห็นต่อผลิตภณัฑน์ ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดน้ี ใน 4 ดา้นคือ ดา้น
รสชาติ ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา และคุณค่า โดยมีรายละเอียดในการศึกษาดงัน้ี 

1. ดา้นรสชาติ ประกอบดว้ย ความเขม้ขน้พอดี สัดส่วนของขา้วโพด ความเขม้ขน้ของ
น ้านมถัว่เหลือง สัดส่วนของขา้วโพด ความเขม้ขน้ของน ้านมถัว่เหลือง 

2. ด้านผลิตภณัฑ์ ประกอบด้วย บรรจุภณัฑ์เก็บรักษาคุณภาพสินค้าได้ดี บรรจุภณัฑ์
สวยงามทนัสมยั บรรจุภณัฑส์ะดวกต่อการบริโภค รายละเอียดบนฉลากส่วนประกอบอาหาร ปริมาณ
และความเหมาะสมของผลิตภณัฑ ์ความมัน่ใจในสุขอนามยั ของผลิตภณัฑ ์สีของน ้านมถัว่เหลือง 

3.ด้านราคา 15 บาทต่อขวด  ประกอบด้วย ราคาเหมาะสมกับคุณค่าท่ีได้รับ ราคา
เหมาะสมกบัปริมาณ ราคาไม่แพงมากเม่ือเทียบกบัยีห่อ้อ่ืน 

4.ดา้นคุณค่า ประกอบดว้ย คุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะส าหรับทุกเพศทุกวยั ป้องกนั
และรักษาโรค เช่น โรคหวัใจ โรคมะเร็ง โรคกระดูกพรุน ฯลฯ 

3.3.3. เพื่อตอบวตัถุประสงข้อ 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ านมถัว่เหลืองผสม
ขา้วโพดของผูบ้ริโภค อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ การวิเคราะห์โดยใช้วิธีเชิงปริมาณ คือ การใช้
แบบจ าลองโลจิท (logit model) ) เพื่อประมาณโอกาสความน่าจะเป็นท่ีผูบ้ริโภคตวัอย่างจะตดัสินใจ
ซ้ือหรือไม่ซ้ือผลิตภณัฑน์ ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดท่ีมีคุณลกัษณะแตกต่างกนั (ตวัแปรตาม) โดยตวั
แปรตามเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ 2 ทางเลือก (binary response) คือ ซ้ือและไม่ซ้ือ ซ่ึงค่าประมาณของ
ตวัแปรตามจากแบบจ าลองจะเป็นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์โดยจะมีค่าในช่วง 1-0 ทั้ งน้ีการ
ประมาณแบบจ าลองจะใชว้ธีิความน่าจะเป็นสูงสุด  
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 เน่ืองจากแบบจ าลองจะไม่เป็นเส้นตรง และเทคนิควิเคราะห์โดยวิธี marginal effects สามารถ
เขียนแบบจ าลองไดด้งัน้ี 

ln [
𝑝𝑖

1 − 𝑝𝑖

] =  𝑥′𝑖  𝛽 

โดยก าหนดให ้ u = ค่าความคาดเคล่ือน 
  bi = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปร i โดยท่ี  i  1,2,…… 
  𝛽0 = ค่าคงท่ี 

ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือน ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด ก าหนดดงัน้ี 

 Y = 1 คือ เม่ือตวัอยา่งตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 
 Y = 0 คือ เม่ือตวัอยา่งตดัสินใจไม่ซ้ือผลิตภณัฑน์ ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 
และไดก้ าหนดตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นการตลาดและลกัษณะความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคดงัน้ี 
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ตัวแปรอสิระด้านอืน่ๆทีใ่ช้การศึกษา 
𝐗𝟏  = เพศ เพศชาย = 1  เพศหญงิ = 0 
𝐗𝟐  = อายุ ระดบัอาย ุ (ปี) 
𝐗𝟑  = การศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี = 1  ปริญญาตรี = 2 ปริญญาโท =3  ปริญญาเอก = 4 
𝐗𝟒  = อาชีพ 
 
 
𝐗𝟓  = รายได้ 

อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา, พนกังานรัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการ,  
พนกังานบริษทัเอกชน , ประกอบธุรกิจส่วนตวั =1  
อาชีพรับจา้งทัว่ไป = 0 
รายไดส่้วนบุคคล (บาทต่อเดือน) 

𝐗𝟔 = ด้านสุขภาพ ปัญหาดา้นสุขภาพ   1   =  มีปัญหาสุขภาพ 
       0   =  ไม่มีปัญหาสุขภาพ 

𝐗𝟕 = ลกัษณะบรรจุภัณฑ์ 
น า้นมถั่วเหลอืงที่

ซ้ือ 
เป็นประจ า 

X7a = ซ้ือน ้านมถัว่เหลืองแบบขวดเป็นประจ า  ใช่ = 1 , ไม่ใช่ = 0 
X7b = ซ้ือน ้านมถัว่เหลืองแบบกล่องเป็นประจ า ใช่ = 1 , ไม่ใช่ = 0 

ซ้ือน ้านมถัว่เหลืองแบบถุงเป็นประจ า เม่ือ X7a=0 และ X7b = 0 

𝐗𝟖 = ความถีใ่นการบริโภค จ านวนคร้ังท่ีบริโภค (คร้ัง/สัปดาห์) 
𝑿𝟗 = แหล่งทีซ้ื่อน า้นมถั่ว 

เหลอืงเป็นประจ า 
 
 
 

𝑿𝟏𝟎 = รสชาติ 

𝐗𝟏𝟏 = ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

𝐗𝟏𝟐 = ราคา 

𝐗𝟏𝟑 = คุณค่า 

𝑋9𝑎 =  ซ้ือน ้านมถัว่เหลืองจากซุปเปอร์มาร์เก็ตและหา้งสรรพสินคา้ 
เป็นประจ าใช่ = 1 ,  ไม่ใช่ = 0 

𝑋9𝑏 =  ซ้ือน ้านมถัว่เหลืองจากตวัแทนจ าหน่ายเป็นประจ า ใช่ = 1 , ไม่ใช่ = 0 
𝑋9𝑐 =  ซ้ือน ้านมถัว่เหลืองจากร้านคา้ทัว่ไปเป็นประจ า  ใช่ = 1 , ไม่ใช่ = 0   

ซ้ือน ้านมถัว่เหลืองจากตลาดสดเป็นประจ า เม่ือ X9a= 0 X9b= 0 และ X9c= 0 
ทศันคติต่อรสชาติของน ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด (คะแนนเฉล่ีย) 
ทศันคติต่อลกัษณะผลิตภณัฑข์องน ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด (คะแนนเฉล่ีย) 
ทศันคติต่อราคาของน ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด (คะแนนเฉล่ีย) 
ทศันคติต่อคุณค่าของน ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด (คะแนนเฉล่ีย) 
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บทที ่4  

ตลาดน า้นมถัว่เหลอืงพร้อมดืม่ 

4.1 ตลาดน า้นมถั่วเหลอืงพร้อมดื่ม 

 ตลาดน ้ านมถัว่เหลืองในประเทศไทยนับว่าเป็นตลาดท่ีมีความน่าสนใจ ถึงแมว้่าเศรษฐกิจ
น ้านมถัว่เหลืองของประเทศโดยรวมจะอยูใ่นช่วงค่อยเป็นค่อยไป แต่ก็ส่งผลกระทบต่อตลาดน ้านมถัว่
เหลืองไม่มากนกั เน่ืองจากปัจจยัของกระแสการรักษาสุขภาพ ท าให้ผูบ้ริโภคยงัคงมีความเช่ือว่าการ
บริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพเป็นปัจจยัหน่ึงในการท าให้ร่างกายแขง็แรง  รวมทั้งการด าเนิน
ชีวิตมีการเปล่ียนแปลงไป ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัยงัคงให้ความส าคญัต่อการดูแลรักษาสุขภาพมากข้ึน 
และมีความพอใจในส่ิงท่ีจ่ายไปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสุขภาพท่ีดีต่อร่างกาย 

 จากขอ้มูล ศูนยอ์จัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัอาหาร  ในช่วงปี 2551-2556  ท่ีผา่น
มา ตลาดนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมมีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
กระแสความสนใจในเร่ืองการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากน้ี ในช่วงท่ีผา่นมาผูป้ระกอบการได้
มีการพฒันาผลิตภณัฑ์นมถัว่เหลืองโดยเน้นการเติมสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลาย
ชนิด ทั้ งยงัเพิ่มพืชสมุนไพรท่ีส าคัญ ได้แก่  งาด า มาเป็นส่วนผสมส าคัญ มีการเติมคุณค่าด้วย
สารอาหารต่างๆ เช่น คอลลาเจน และสารสกดัจากเมล็ดองุ่น และพฒันาสูตรไขมนัต ่า / หวานน้อย
เพื่อให้เหมาะกบัผูบ้ริโภคท่ีรักสุขภาพ นอกจากน้ี ยงัมีการพฒันาบรรจุภณัฑ์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อง่าย
ต่อการพกพาและสามารถด่ืมไดห้มดในคร้ังเดียวซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดี  

 น ้ านมถัว่เหลืองเป็นเคร่ืองด่ืมจากธัญพืชท่ีได้รับความนิยมมานานโดยประเทศไทยมีการ
บริโภคน ้ านมถั่วเหลืองพร้อมด่ืมด้วยปริมาณ 12 ลิตรต่อคนต่อปี  ส่วนหน่ึงเป็นผลเน่ืองมาจาก
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายมุากข้ึนจะลดการบริโภคนมโค หนัมาบริโภคนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแทน ประกอบกบั
ความนิยมในการบริโภคอาหารหรืออาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ท าใหต้ลาดน ้านมถัว่เหลืองพร้อม
ด่ืมมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน ทั้งในดา้นการตลาด การน านวตักรรมมาพฒันาผลิตภณัฑ์ของตนเองโดยเติม
ส่วนผสมท่ีดีต่อร่างกาย และส่วนผสมท่ีส่งต่อความสวยงาม ทั้งยงัมีการสร้างผลิตภณัฑ์รสชาติใหม่
เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีหลากหลายซ่ึงมีผูป้ระกอบการได้
ท าผลิตภณัฑน์ ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมออกมาสู่ทอ้งตลาด  

 

 



 

28 
 

4.1.1 ตลาดน า้นมถั่วเหลอืงพร้อมดื่มในอ าเภอเมืองจังหวดัเชียงใหม่ 
ตลาดน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมในจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงมีแหล่งจดัจ าหน่ายท่ีเป็นร้านค้า

ขนาดใหญ่ ได้แก่ ห้างสรรพสินคา้โลตสั บ๊ิกซี แม็คโคร  ส่วนแหล่งจดัจ าหน่ายร้านคา้ขนาดกลาง 
ไดแ้ก่  โลตสั เอ็กเพรส  ท๊อปซุปเปอร์มาเก็ต  ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต ส่วนแหล่งจ าหน่ายร้านคา้ขนาด
เล็ก ไดแ้ก่ 7-ELEVEN  ร้านคา้ทัว่ไป เป็นตน้   

ในปัจจุบนัตลาดน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมในจงัหวดัเชียงใหม่จากการส ารวจจะเห็นไดว้่า
บริษทัผูผ้ลิตน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม (ไวตามิ้ลค์, แลคตาซอย, ดีน่า, เนสท์เล่,ฯลฯ)ได้ผลิตสินค้า
น ้ านมถัว่เหลืองสูตรต่างๆออกมาจดัจ าหน่ายให้ผูบ้ริโภค  ผูบ้ริโภคจึงนิยมเลือกซ้ือน ้ านมถัว่เหลือง
พร้อมด่ืม เน่ืองจากมีอายุการเก็บรักษาไดน้านและหาซ้ือไดง่้ายตามห้างสรรพสินคา้หรือตามตวัแทน
จ าหน่าย 7-ELEVEN ซ่ึงเป็นร้านค้าปลีกสมยัใหม่จะพบว่ามีให้เลือกซ้ือมากมายหลายตราสินค้า 
เน่ืองจากจงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดใหญ่ มีประชากรอาศยัอยูม่าก โดยเฉพาะในเขตเทศบาล
ท่ีเป็นแหล่งศูนยก์ลางความเจริญในทุกดา้น ท าใหมี้การเปิดบริการของซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านคา้ จ  านวน
มาก ซ่ึงท าให้ผูป้ระกอบการสามารถมีช่องทางในการจดัจ าหน่ายน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมให้กับ
ผูบ้ริโภคท่ีสามารถบริโภคไดท้ัว่ถึง จะเห็นไดว้่า ร้านตวัแทนจ าหน่าย (7-ELEVEN) ในอ าเภอเมือง
จงัหวดัเชียงใหม่มี 66 สาขา ซ่ึงผูป้ระกอบสามารถเห็นโอกาสช่องทางจัดจ าหน่ายมากข้ึน ส่วน
ห้างสรรพสินคา้ อาทิเช่น เทสโกโ้ลตสั  บ๊ิกซี แม็คโคร ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือสินคา้ไดป้ริมาณมาก ซ่ึง
เป็นช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีผูป้ระกอบการสามารถขายสินคา้ไดป้ริมาณมาก ในส่วนของน ้านมถัว่เหลือง
รถเขน็ทัว่ไปนั้นเป็นคู่แข่งขนัของผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมดว้ยวธีิการท่ีวา่ น ้านมถัว่เหลือง
รถเข็นทัว่ไปนั้นสามารถท าการผลิตวนัต่อวนัซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ทางเลือกหน่ึงอาจเป็นเพราะความสด
หอม ราคาถูก สามารถสั่งน ้ าตาลตามใจชอบ แต่อายุการเก็บรักษาสั้น ซ่ึงมีขายไดต้ามทอ้งตลาดทั้ง
ตอนเชา้และตอนกลางคืน น ้ านมถัว่เหลืองรถเข็นทัว่ไปของอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่มีร้านรถเข็น
ทัว่ไปทั้งหมด 29 ร้าน  ซ่ึงเป็นทางเลือกหน่ึงของผูบ้ริโภคท่ีจะเลือกซ้ือไดง่้าย  

เม่ือพิจารณาส่วนแบ่งตลาดในตลาดคา้ปลีกพบวา่ ผูน้  าตลาด 2 ตราสินคา้แรกของตลาดคือ 
ไวตามิลค ์แลคตาซอย ซ่ึงมีสัดส่วนท่ีในตลาดคา้ปลีกท่ีใกลเ้คียงกนัสัดส่วนท่ีเหลือนั้นจะเป็นน ้านมถัว่
เหลืองในตราสินคา้อ่ืน เช่น ดีน่า โย โฮมซอย เป็นตน้ นอกจากน้ีน ้ านมถัว่เหลืองตามรถเข็นทัว่ไปซ่ึง
เป็นน ้ านมถัว่เหลืองท่ีไม่มีตราสินคา้เป็นร้านคา้ท่ีมีมากมายตามทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ถือเป็นสัดส่วน
ตลาดท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึนและถือไดว้่าเป็นคู่แข่งส าคญัทางการตลาด ส่วนในการแข่งขนักบัคู่แข่งใน
กลุ่มธุรกิจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้ าเตา้หู้ ซ่ึงมีราคาจ าหน่ายถูกรวมทั้งสามารถหาซ้ือได้ง่าย และเคร่ืองด่ืม
ธญัพืช เช่น น ้าขา้วกลอ้ง น ้านมขา้ว หรือน ้าขา้วโพด เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกบันม
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ถั่วเหลืองท่ีก าลังได้รับความนิยมจากผูบ้ริโภคเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมีคุณค่าทางโภชนาการท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการ ท าใหโ้อกาสท่ีนมถัว่เหลืองจะถูกชิงส่วนแบ่งตลาดมีมากข้ึน 

ช่องทางการจัดจ าหน่ายของน า้นมถั่วเหลอืงพร้อมดื่มในจังหวดัเชียงใหม่ 
1. ชาวนาผูป้ลูกถั่วเหลืองจะปลูกถั่วเหลืองส่งโรงสีในแต่ละปีการปลูกของจังหวดั

เชียงใหม่ซ่ึงถัว่เหลืองจะปลูกหลงัจากการเก็บเก่ียวขา้วเสร็จโดยจะปลูกพืชหมุนเวียนในแต่ละฤดู 
โดยเฉพาะพืชราคาสูงกวา่ไดแ้ก่ ขา้ว พืชผกั หอม กระเทียม จงัหวดัเชียงใหม่ยงัคงตอ้งน าเขา้ถัว่เหลือง
มาใชใ้นปลูก หรือ บริโภคจากจงัหวดัใกลเ้คียงจ านวนมาก ผา่นโรงสี ร้านคา้ คนกลางท่ีมีทั้งโรงสีและ
โกดงัเก็บถัว่เหลืองของตนเอง และอีกส่วนหน่ึงผา่นร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ เช่น เทสโกโลตสั แมค็โคร 
ซ่ึงน ามารวบรวมท าตราสินคา้และขายในราคาสูง  

2. ผูป้ระกอบการจะรับถัว่เหลืองจากเกษตรกร หรือ ผูร้วบรวมสินคา้ เพื่อน าถัว่เหลืองมา
ผลิตน ้ านมถั่วเหลืองพร้อมด่ืมจะจดัจ าหน่ายสินค้าส่งเข้าตามห้างสรรพสินค้า /ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ตวัแทนจ าหน่าย (7-ELEVEN) และร้านคา้ทัว่ไป ซ่ึงทางห้างสรรพสินคา้หรือตวัแทนจ าหน่ายจะมี
มาตรการในการรับสินคา้เขา้ในวนัต่อวนัแล้วแต่รายการสินคา้ซ่ึงเม่ือสินคา้ท่ีผ่านช่องทางการจดั
จ าหน่ายไดจ้ะตอ้งไดรั้บการยินยอมจากตวัแทนจ าหน่าย เช่น ตรารับรองสินคา้ วนัผลิตวนัหมดอายุ 
เน่ืองจากเม่ือเห็นตรารับรองสินค้าผูบ้ริโภคจะได้มีความมัน่ใจในสินค้าว่าบริโภคสินค้า แล้วจะ
ปลอดภยั  

ปัจจัยเส่ียงหลกัในอุตสาหกรรมนมถั่วเหลอืง 
ตลาดน ้ านมถัว่เหลืองจะมีแนวโนม้การเติบโตท่ีดี แต่ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการผลิตนม

ถัว่เหลืองของไทยยงัประสบกบัปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัอนัเป็นอุปสรรคต่อการขยายตวัของตลาด คือ ปัจจยั
เส่ียงในเร่ืองวตัถุดิบท่ียงัไม่เพียงพอกับความต้องการ และปัจจัยเส่ียงทางด้านการแข่งขัน ซ่ึงมี
รายละเอียด ดงัน้ี ปริมาณเมล็ดถัว่เหลืองท่ีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการจึงตอ้งมีการน าเขา้เมล็ดถัว่
เหลืองจากต่างประเทศ อาทิเช่นบราซิล อาร์เจนตินา และสหรัฐฯ เป็นตน้ ถัว่เหลืองท่ีน าเขา้นบัไดว้่ามี
คุณภาพดีเหมาะแก่การแปรรูปเป็นเคร่ืองด่ืมนมถัว่เหลือง ในขณะท่ีเมล็ดถัว่เหลืองของไทยอาจมี
ขอ้จ ากดัในเร่ืองของคุณภาพ แต่มีความได้เปรียบในเร่ืองของราคาถูก ดงันั้น ในอนาคตการแก้ไข
ปัญหาเร่ืองผลผลิตไม่เพียงพอ อาจท าไดโ้ดยการท าสัญญาในลกัษณะตลาดขอ้ตกลงกบักลุ่มเกษตรกร
ไทย เป็นการรองรับปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบไดใ้นระดบัหน่ึง เพื่อสร้างความมัน่ใจในปริมาณ
วตัถุดิบ ซ่ึงในระยะยาวจะเป็นการลดสัดส่วนการน าเขา้เมล็ดถัว่เหลืองจากต่างประเทศ รวมทั้งยงัเป็น
การสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรไทย และเป็นการส่งเสริมพื้นท่ีเพาะปลูก และพฒันาเมล็ดถั่ว
เหลืองใหมี้คุณภาพตามท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการ แต่อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัผูป้ระกอบการส่วนใหญ่
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ยงัคงตอ้งมีการน าเขา้เมล็ดถัว่เหลืองจากต่างประเทศ เน่ืองจากคุณภาพและปริมาณของเมล็ดถัว่เหลือง
ไทย ยงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการไทย 

4.1.2 ผู้ประกอบการน า้นมถั่วเหลอืง 
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมน ้านมถัว่เหลืองในประเทศไทยท่ีส าคญัๆ ประกอบดว้ย บริษทั 

กรีนสปอต (ประเทศไทย) บริษทั แลคตาซอย จ ากดั บริษทั เสริมสุข วายเอชเอส เบเวอเรจ จ ากดั 
บริษทั ดชัมิลค ์จ  ากดั และบริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จ ากดั ซ่ึงผูป้ระกอบการแต่ละรายเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืม
น ้านมถัว่เหลืองท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจและนิยมบริโภคท่ีส าคญั เช่น ไวตามิ้ลค ์แลคตาซอย เป็นตน้ 
ทั้งน้ี ในปัจจุบนัมีเคร่ืองด่ืมน ้านมถัว่เหลืองท่ีผูบ้ริโภคนิยมด่ืมจ าแนกตามตราสินคา้ท่ีส าคญัๆ อาทิเช่น 
ตามตารางท่ี 4.1  

ตารางที ่4.1  รายช่ือผู้ประกอบการในตลาดน า้นมถั่วเหลอืง 
รายช่ือผูป้ระกอบการในตลาดน ้านมถัว่เหลือง 

บริษทั ตราสินคา้ 
บริษทั กรีนสปอต (ประเทศไทย) จ ากดั ไวตามิ้ลค,์ วซีอย 
บริษทั แลคตาซอย จ ากดั แลคตาซอย 
บริษทั เสริมสุข วายเอชเอส เบเวอเรจ จ ากดั โย 
บริษทั ดชัมิลค ์จ  ากดั ดีน่า 

ท่ีมา: Marketinfo , 2549 

1. ไวตามิลค ์

ไวตามิลค์มีการผลิต และจ าหน่าย เคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณภาพให้แก่ผูบ้ริโภค ปัจจุบนัมีเคร่ืองด่ืมท่ี
ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย ภายใตย้ี่ห้อ ไวตามิลค ์วีซอย และไฮ-มาร์ค โดยไวตามิลคเ์ป็นนมถัว่
เหลืองพร้อมด่ืมยี่ห้อแรกในประเทศไทยท่ีมีการบรรจุขวด และเป็นนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมท่ีจ าหน่าย
มากท่ีสุด ตั้งแต่เร่ิมวางจ าหน่ายจนถึงปัจจุบนัในฐานะผูน้ าตลาดนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม ไวตามิลคไ์ดมี้
การแนะน าใหม่ๆ ให้แก่ผูบ้ริโภคมาตลอดเวลา เช่น ไวตามิลค์สูตรเจ เสริมวิตามิน ส าหรับผูท่ี้ทาน
อาหารมงัสวิรัติและอาหารเจ และไวตามิลค์แชมป์ นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมสูตรเสริมวิตามินและแค
ลเซ่ียมชนิดแรกท่ีพฒันาข้ึนใหต้รงกบัความตอ้งการของเด็กวยัเจริญเติบโต วซีอยไฮแคลเซ่ียม เป็นนม
ถัว่เหลืองพร้อมด่ืมท่ีมีแคลเซ่ียมสูงส าหรับผูท่ี้ใส่ใจในสุขภาพของตน ในปี พ.ศ.2548 มีส านกังาน
ใหญ่และโรงงานตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร และมีโรงงานผลิตอีก 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงงานรังสิตท่ีจงัหวดั
ปทุมธานี โรงงานสมุทรปราการท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ และโรงงานสุราษฎร์ธานีท่ีจงัหวดัสุราษฎร์
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ธานี โดยไวตามิลคป์ระกอบดว้ยสายผลิตภณัฑ์ประเภทรสดั้งเดิม เจ น ้ าตาลนอ้ย ไม่ผสมน ้ าตาล และ
แคลเซียมสูง ส่วนวีซอยซ่ึงเป็นตรายี่ห้อย่อยของไวตามิลค์ประกอบด้วยสายผลิตภณัฑ์ประเภทเจ ไม่
ผสมน ้าตาล และแคลเซียมสูง (บริษทัมาร์เก็ตอินโฟ แอนด ์คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั, 2556) 

 

ภาพท่ี 4.1 น ้านมถัว่เหลืองไวตามิลค ์

2. แลคตาซอย 

ผลิตภณัฑ์สินค้าตรา “แลคตาซอย” มีส่วนแบ่งในตลาดเป็นอนัดับท่ี 2 ของตลาดน ้ านมถัว่
เหลือง แต่จากการแข่งขนัในตลาดท่ีไม่รุนแรงมากนัก ท าให้ความเคล่ือนไหวทางการตลาดของ
ผลิตภณัฑ์แลคตาซอยมีไม่มากนัก อีกทั้งผลิตภณัฑ์แลคตาซอยเป็นสินค้าท่ีเน้นในกลุ่มเป้าหมาย
ระดับบนและกลุ่มผูสู้งอายุเป็นหลัก ซ่ึงในตลาดน ้ านมถั่วเหลืองจะได้รับการกระตุ้นให้มีความ
เคล่ือนไหวมากข้ึน โดยแนวทางการตลาดโดยไดข้ยายสายผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองแบบไม่ตอ้งคืน
ขวดหรือวนัเวยข์นาด 300 ซีซี ออกมาจ าหน่ายในราคา 10 บาท พร้อมกบัเพิ่มปริมาณน ้ านมถัว่เหลือง
ร้อยละ 20 ในกล่องยเูอชที หลงัจากนั้นผลิตภณัฑไ์วตามิลคไ์ดอ้อกสินคา้ทูโก เพื่อขยายฐานลูกคา้ใหม่
ท่ีตอ้งการความทนัสมยัโดยไม่ตอ้งลงทุนเอง เน่ืองจากผูน้ าทางการตลาดอยา่งผลิตภณัฑไ์วตามิลคไ์ด้
บุกเบิกตลาดขวดวนัเวยก่์อนแลว้ ปรากฎวา่ยอดขายของไวตามิลคใ์นร้านคา้ปลีกสมยัใหม่มีค่อนขา้ง
สูง ดงันั้น ผลิตภณัฑ์แลคตาซอยจึงใช้กลยุทธ์เดียวกนัน้ีเขา้มาส่งเสริมเชิงรุกในตลาด เพื่อผลกัดนั
ยอดขายใหเ้จริญเติบโตยิง่ข้ึนดงันั้น การผลิตสินคา้ชนิดขวดวนัเวยข์องผลิตภณัฑ์แลคตาซอย จึงไม่ใช่
ว ัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตเหมือนกับท่ีผลิตภัณฑ์ไวตามิลค์ท า แต่ต้องการท่ีจะให้
เจริญเติบโตตามผูน้ าดา้น การตลาดในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหน่ึงให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
ฉะนั้นงบประมาณสนบัสนุนจึงมีไม่ค่อยมากนกั เม่ือเทียบกบัคู่แข่งในตลาดจึงเป็นเร่ืองยากท่ีหากไม่มี
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งบประมาณในการสนบัสนุนมากพอ เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้ผูบ้ริโภคเห็นถึงความแตกต่างระหว่าง
สินคา้ของผูน้ าดา้นการตลาด (บริษทัมาร์เก็ตอินโฟ แอนด ์คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั, 2556) 

 

ภาพท่ี 4.2 น ้านมถัว่เหลืองแลคตาซอย 

3. โย 

ผลิตภณัฑ์สินคา้ตรา “โย” เป็นน ้ านมถัว่เหลืองน าเขา้จากประเทศสิงคโปร์ซ่ึงเป็นประเทศท่ี
ตลาดน ้ านมถัว่เหลืองเป็นตลาดท่ีใหญ่และมีการแข่งขนัสูงมาก และผลิตภณัฑ์ “โย” ก็เป็นตราสินคา้
หลกัของตลาดสิงคโปร์ ส าหรับผลิตภณัฑ ์“โย” ในประเทศไทยเป็นเคร่ืองหมายการคา้ภายใตก้ารร่วม
ทุนระหวา่งบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมเป๊ปซ่ี และบริษทั โย เฮียบ 
เส็ง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัผูผ้ลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเก่าแก่จากสิงคโปร์ โดยจดัตั้งเป็นบริษทั เสริมสุข 
วายเอชเอส เบเวอเรจ จ ากดั โดยหน้าท่ีหลกัของบริษทั เสริมสุขในประเทศไทยคือการท าหน้าท่ีจดั
จ าหน่าย ส่วนบริษทั โย เฮียบ เส็ง จ  ากดั (วายเอชเอส) จะท าหน้าท่ีให้การสนบัสนุนเทคโนโลยีการ
ผลิตเคร่ืองด่ืมประเภท “เอเช่ียนดร้ิงค”์ (Asian Drink) เช่น น ้ านมถัว่เหลือง น ้ าเฉาก๊วย และน ้ าเก๊กฮวย 
แต่สินค้าชนิดแรกท่ีเ ร่ิมออกวางจ าหน่ายก่อน  คือ น ้ านมถั่ว เหลือง 100 เปอร์เซ็นต์  ส่วนอีก
กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผูรั้กสุขภาพ เน่ืองจากน ้ านมถัว่เหลืองของโยเป็นเคร่ืองด่ืมน ้ านมถัว่เหลืองแท ้
100% โยจึงเปิดตวัในประเทศไทยดว้ยการออกสินคา้ในสองบรรจุภณัฑ์คือขวดแกว้ชนิดคืนขาด ซ่ึงมี
ขนาดบรรจุ 250 ซีซี และกล่องยูเอชที ทรงสลิม ขนาดบรรรจุ 250 ซีซี กล่องยูเอชทีทรงสลิมของ
ผลิตภณัฑ์โยมุ่งสู่กลุ่มเป้าหมายวยัรุ่นเป็นหลกั เน่ืองจากขนาดท่ีเป็นทรงสูง มีสีสันสดใสคลา้ยกบั
บรรจุภณัฑ์ของนมเปร้ียวดูทนัสมยักว่าผลิตภณัฑ์ไวตามิลค์และแลคตาซอย อีกทั้งโยยงัเน้นการจดั
กิจกรรมในสถานศึกษาเป็นอย่างมากในช่วงท่ีผ่านมา (บริษทัมาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น 
จ  ากดั, 2556) 
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ภาพท่ี 4.3 น ้านมถัว่เหลืองโย 

4. ดชัมิลล ์

หลงัจากผลิตภณัฑ์ตราสินคา้อ่ืนๆครองส่วนแบ่งตลาดน ้ านมถัว่เหลืองมานาน ผลิตภณัฑ์ดชั
มิลลไ์ดริ้เร่ิมตั้งเป้าหมายท่ีจะเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายนมพร้อมด่ืมในทุกกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีโอกาสเติบโต 
โดยเฉพาะสินคา้ท่ีใช้วตัถุดิบในประเทศ ดชัมิลล์จึงท าการวิจยัตลาดน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมใน
ปัจจุบนัพบวา่ เป็นตลาดท่ีมีอตัราการเติบโตสูงกวา่นมโค น ้านมถัว่เหลืองเจริญเติบโต ในขณะท่ีนมววั
ซ่ึงขนาดใหญ่กว่ามีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความสนใจ กบัสุขภาพมากข้ึน จึง
นิยมด่ืมน ้ านมถั่วเหลืองเพิ่มข้ึน เพราะเป็นนมไม่มีไขมนัและคลอเรสเตอรอล  ประกอบกับตลาด
ดงักล่าวมีคู่แข่งขนัน้อยราย คือ ไวตามิลค ์ของบริษทั กรีนสปอต และโย ของบริษทั เสริมสุข ผูผ้ลิต
จ าหน่ายเป๊ปซ่ี และเป็นตลาดท่ีมีผูน้ าชัดเจนเพียงรายเดียวคือ ไวตามิ้ลค์ท  าให้ยงัมีช่องว่างทาง
การตลาดท่ีบริษทัจะสามารถเขา้ไปท าตลาดได ้และจะใชค้วามแขง็แกร่งในระบบขายตรงของดชัมิลล์
และแดร่ี พลสัส์ เป็นแนวทางหลกัในการท าตลาด ประกอบกบัจุดเด่นของผลิตภณัฑคื์อ เป็นนมท่ีไม่มี
กล่ินเหม็นอบัของถัว่เหลือง มีจุดขายตรงท่ีรสชาติอร่อยและเขม้ขน้และยงัเพิ่มคุณค่าดว้ยไฟเบอร์เขา้
มาในกลุ่มผูบ้ริโภคนมยูเอชที ซ่ึงเป็นตลาดท่ียงัสามารถบุกได้ไม่ยากมากนัก หากเทียบกับกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ชนิดคืนขวด และรูปแบบวนัเวยท่ี์ผลิตภณัฑ์ไวตามิลค ์ครองส่วนแบ่งการตลาดอยู่ และยงั
เป็นตลาดท่ีมีอตัราการขยายตวัสูง (บริษทัมาร์เก็ตอินโฟ แอนด ์คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั, 2556) 
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ภาพท่ี 4.4 น ้านมถัว่เหลืองดชัมิลล ์

4.1.3 กลุ่มผลติภัณฑ์น ำ้นมถั่วเหลอืง 
ในปัจจุบนัผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมในตลาดสามารถจ าแนกส่วนแบ่งตลาดได้

เป็น 4 กลุ่มหลกั ประกอบดว้ย นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมระดบัพรีเม่ียม นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมท่ีเสริม
คุณค่า นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมธรรมดา และนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมส าหรับเด็ก โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมระดบัพรีเม่ียม  
กลุ่มผลิตภณัฑ์นมถัว่เหลืองท่ีเน้นตลาดระดบับน เป็นผลิตภณัฑ์นมถัว่เหลืองพร้อม

ด่ืมจากถัว่เหลืองออร์แกนิค  มีการแต่งกล่ินรสท่ีพิเศษกว่าผลิตภณัฑ์ทัว่ไป ทั้งอลัมอนด์ ช็อกโกแลต 
วานิลลา และชาเขียว ผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑก์ารน าเขา้จากต่างประเทศ  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.5 นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมระดบัพรีเม่ียม 

2. นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมท่ีเสริมคุณค่า 
กลุ่มผลิตภณัฑ์นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมท่ีเน้นตลาดเพื่อสุขภาพ เป็นผลิตภณัฑ์นมถัว่

เหลืองพร้อมด่ืมท่ีมีการเสริมคุณค่าทางโภชนาการดว้ยผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ทั้งงาดา ฟองเตา้หู้ จมูกขา้ว 
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ขา้วสีนิล ขา้วบาร์เลยม์อลล์ รวมทั้งการเพิ่มคุณค่าดว้ยสารอาหารต่างๆ เช่น คอลลาเจน และสารสกดั
จากเมล็ดองุ่นนอกจากน้ี ยงัมีการปรับลดสูตรใหเ้หมาะกบัผูท่ี้รักสุขภาพ เช่น ไขมนัต ่า นา้ตาลนอ้ย 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.6 นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมท่ีเสริมคุณค่า 

3. นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแบบธรรมดา  

กลุ่มผลิตภณัฑ์นมถั่วเหลืองพร้อมด่ืมทัว่ไปแบบรสชาติดั้ งเดิม เหมาะกับผูบ้ริโภค
ทั่วไปท่ีช่ืนชอบการด่ืมนมถั่วเหลืองพร้อมด่ืมและไม่ได้ให้ความส าคัญกับการเพิ่มคุณค่าทาง
สารอาหารอะไรเป็นพิเศษ แต่มีจะการแต่งกล่ินรสชาติเพิ่มเติม เช่น รสช็อกโกแลต รสวานิลลา และ
รสชาเขียว 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.7 นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแบบธรรมดา 

4. นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมส าหรับเด็ก 
กลุ่มผลิตภณัฑ์นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมท่ีมุ่งเน้นตลาดเด็ก ซ่ึงถือวา่เป็นตลาดท่ีมีความ

น่าสนใจ เน่ืองจากดว้ยมีผูบ้ริโภคกลุ่มหน่ึงท่ีไม่นิยมใหบุ้ตรหลานบริโภคนมววั เน่ืองจากบุตรหลานมี
อาการแพโ้ปรตีนจากนมววั ท าให้นมถัว่เหลืองเป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับเด็ก (ศูนยอ์จัฉริยะเพื่อ
อุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัอาหาร, 2557) 
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ภาพท่ี 4.8 นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมส าหรับเด็ก 

4.2 แนวโน้มผลติภัณฑ์น า้นมถั่วเหลอืงในอนาคต 

ภาพท่ี 4.9 ปริมาณมูลค่าตลาดนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมในประเทศไทย ปี 2551-2560 
หมายเหตุ : f =ตวัเลขประมาณการณ์ 
ท่ีมา: ศูนยอ์จัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัอาหาร, 2557 

อนาคตธุรกิจผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมน ้ านมถั่วเหลืองในประเทศไทยยงัคงขยายตัวได้อีก 
เน่ืองจากคนไทยก าลงัหนัมาให้ความใส่ใจดา้นสุขภาพอนามยัมากข้ึน เช่น รับประทานอาหารปลอด
สารพิษ ด่ืมนมววั นมถัว่เหลือง  ออกก าลงักาย เป็นตน้ ท าให้คนไทยมีการใช้จ่ายเพิ่มข้ึนในเร่ือง
เก่ียวกบัการป้องกนัและรักษาสุขภาพมากข้ึน โดยคนไทยส่วนใหญ่เช่ือว่าการบริโภคอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพเป็นส่วนหน่ึงในปัจจยัท่ีช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ดงันั้น ตลาดผลิตภณัฑ์อาหาร
และเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพจะมีการขยายตวัท าใหบ้ริษทัรายใหม่ทยอยเขา้มาในตลาดมากข้ึน ซ่ึงนบัเป็น
ผลดีกบัผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการ ในส่วนของผูบ้ริโภคผูบ้ริโภคจะไดรั้บการบริโภคสินคา้ท่ีมีความ



 

37 
 

หลากหลายของรสชาติ และจะท าใหผู้ป้ระกอบการมีการพฒันาตนเองมากข้ึน โดยเฉพาะดา้นคุณภาพ 
มาตรฐานของสินคา้ พฒันาวจิยัผลิตภณัฑ ์และราคาอยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม 

แนวโน้มผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมในประเทศไทยจะกระตุน้การขยายตวัอย่าง
รวดเร็วยิ่งข้ึน เน่ืองจากเป็นเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพต่อร่างกายยงัสามารถบริโภคไดทุ้กเพศทุกวยั  นบัวา่
เป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีฐานศกัยภาพดา้นการผลิต  รวมทั้งยงัมีการท าวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อ
สุขภาพใหม่ตลอดเวลา โดยผลจากการศึกษาถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของประชากร และ
การศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และภาวะเศรษฐกิจ จากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจท าให้
ผูบ้ริโภคบางส่วนหันมาด่ืมน ้ านมถัว่เหลืองแทนเน่ืองจากมีระดบัราคาท่ีถูกกว่านมววั การกระตุน้
ตลาดของผูป้ระกอบการรายใหญ่ในตลาดอยา่งไวตามิลค ์ท าใหมี้การแข่งขนัเพื่อปกป้องตลาดจึงมีการ
ทุ่มโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขายมากข้ึน รวมถึงการออกสินคา้ใหม่ๆเพื่อรองรับความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นการขยายตลาดทางออ้มเช่นกนั นอกจากน้ียงัมีแนวโนม้การผลิตน ้ านมถัว่เหลือง
สูตรอ่ืนๆ ออกมาเพิ่มอีกนอกจาก 3 สูตรท่ีมีอยูใ่นตลาดปัจจุบนัน้ีแลว้ แมว้า่อดีตท่ีผา่นมาไวตามิลคจ์ะ
ไม่ประสบความส าเร็จกบัสูตรน ้ านมถัว่เหลือง รสสตรอเบอร่ี โกโก ้วานิลา และเลมอนมาแลว้ก็ตาม 
แต่แนวโน้มการเติบโตของตลาดน ้ านมถัว่เหลืองในต่างประเทศประกอบกบัการขยายฐาน ผูบ้ริโภค
มายงักลุ่มเด็กและวยัรุ่นมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัดของผลิตภณัฑ์โย การออกน ้ านมถัว่เหลืองผสมน ้ า
ผลไม ้น ้ านมถัว่เหลืองไฮแคลเซียม หรือ น ้ านมถัว่เหลืองผสมกาแฟเพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถเลือก
บริโภคไดห้ลากหลายรสชาติ  

โดยสรุปแลว้ธุรกิจน ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม เน่ืองจากธุรกิจยงัคงมีโอกาสในการขยายตวัได้
อย่างต่อเน่ืองโดยมีปัจจยัส าคญั คือ กระแสการรักษาสุขภาพ รวมทั้งยงัมีการขยายฐานลูกคา้มากข้ึน  
โดยการท่ีผูป้ระกอบการไดท้  าการตลาดอยา่งต่อเน่ือง เช่น การใหข้อ้มูล การแจกแถมช่วงเทศกาล การ
ประชาสัมพนัธ์ และยงัมีการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดงันั้นการ
จะประกอบธุรกิจผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม ให้ไดผ้ลส าเร็จหรือไม่ข้ึนอยูก่บัความสามารถ
ของผูป้ระกอบการแต่ละรายท่ีจะท ามาตรการทางการตลาดท่ีดี ซ่ึงจะสามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบราย
อ่ืนๆไดน้ั้น ในเร่ืองของราคาและสินคา้ท่ีไม่แพงมีคุณภาพดี  และมีความปลอดภยัในการบริโภค ซ่ึง
ปัจจยัเหล่าน้ีนับว่าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีผูบ้ริโภคจะพิจารณาเลือกซ้ือเป็นอนัดบัแรกของผูบ้ริโภคใน
อนาคต 
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บทที ่5  

ทัศนคตแิละพฤตกิรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลติภณัฑ์น ำ้นมถัว่เหลอืง 
ผสมข้ำวโพด 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัเร่ือง ทศันคติและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ รวมไปถึง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคน ้ านมถัว่เหลืองทัว่ไป โดยท าการสัมภาษณ์และท าการทดสอบผลิตภณัฑ์กบั
ผูบ้ริโภคจ านวน 400 ตวัอยา่ง ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลือง
ทัว่ไป และทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด  ดา้นรสชาติ ผลิตภณัฑ์ ราคา 
แหล่งจ าหน่าย  และความต้องการท่ีจะบริโภคน ้ านมถั่วเหลืองผสมข้าวโพด เพื่อให้ทราบถึงการ
ยอมรับผลิตภณัฑ ์ 
 จากการเก็บข้อมูล การศึกษา ทศันคติและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ านมถัว่
เหลืองผสมขา้วโพดไดท้  าการเลือกสถานท่ีเก็บขอ้มูลท่ีเลือกไวแ้ลว้ ไดแ้ก่ สถานศึกษา สถานท่ีออก
ก าลงักาย สถานท่ีจดัจ าหน่าย สถานพยาบาล เป็นตน้ โดยผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไดด้งัน้ี 
 1. ลกัษณะของตวัอยา่งซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการระบุตลาดเป้าหมาย 
 2. พฤติกรรมการบริโภคน ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมทัว่ไป และท สนคติท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. การทดสอบผลิตภณัฑน์ ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 

โดยผูท้  าการวิจยัไดท้  าผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดบรรจุขวด ให้ผูบ้ริโภคไดชิ้ม
รสชาติ น ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 

โดยน าขอ้มูลท าการวเิคราะห์และแปลผล น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย ดงัน้ี 

5.1 ลกัษณะของตัวอย่ำง 
 ผลการส ารวจลักษณะทั่วไปของผู ้บริโภคโดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจากตัวอย่าง
ผูบ้ริโภคจ านวน 400 ราย สามารถจ าแนกตวัอยา่งเป็นเพศหญิง 218 รายคิดเป็นร้อยละ 54.5 และเป็น
เพศชาย 182 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.5 โดยมีอายเุฉล่ียท่ี 33 ปี ผูบ้ริโภคตวัอยา่งมีอาย ุ21- 35 ปี ซ่ึงอยูใ่น
วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ ส่วนระดบัการศึกษาผูบ้ริโภคตวัอยา่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อย
ละ 53.5  รองลง คือ มีการศึกษาระดบัมธัยมปลาย ร้อยละ 28.5  และอีกร้อยละ 16.5 มีการศึกษาระดบั
ปริญญาโท 
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 อาชีพและรายได ้พบว่าผูบ้ริโภคตวัอยา่งประกอบอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ/ขา้ราชการคิด
เป็นร้อยละ 27.3 รองลงมาไดแ้ก่ อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนร้อยละ 24.8 ตามล าดบั ส่วนระดบัรายได้
พบว่า ผูบ้ริโภคตวัอย่างมีรายได้เฉล่ียอยู่ท่ี 18,648 บาท/เดือน ซ่ึงมีรายไดสู้งสุดอยู่ท่ี 174,000 บาท/
เดือน และมีรายไดต้  ่าสุดอยูท่ี่ 4,000 บาท/เดือน ผูบ้ริโภคตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 10,001 – 
20,000 บาท/เดือนคิดเป็นร้อยละ 36.8 ตามตารางท่ี 5.1 

ตำรำงที ่5.1 ลกัษณะข้อมูลทัว่ไปของผู้บริโภค จ ำแนกตำม เพศ  ระดับกำรศึกษำ  อำชีพ 
ลกัษณะข้อมูลทัว่ไป จ ำนวน (400 คน) ร้อยละ 
เพศ 

หญิง 
ชาย 

 
218 
182 

 
54.5 
45.5 

อำยุ (ปี)    
อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 
อายรุะหวา่ง 21 - 35 ปี 
อายตุั้งแต่ 36 ปี ข้ึนไป 

30 
234 
136 

7.5 
58.5 
34 

อำยุต ำ่สุด 16 ปี สูงสุด 60 ปี เฉลีย่อยู่ที ่33 ปี 
ระดบักำรศึกษำ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
114 
214 
66 
6 

 
28.5 
53.5 
16.5 
1.5 

อำชีพ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการ          
พนกังานบริษทัเอกชน 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
รับจา้งทัว่ไป  

 
78 
109 
99 
68 
46 

 
19.5 
27.3 
24.8 
17.0 
11.5 

ระดบัรำยได้ (เดอืน) 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 20,000 บาท 
20,0001 – 30,000 บาท 
30,001 บาทข้ึนไป 

 
134 
147 
66 
50 

 
34.3 
36.8 
16.5 
12.5 

รำยได้ต ำ่สุดอยู่ที ่4,000  บำท รำยได้สูงสุดที ่174,000 บำท รำนได้เฉลีย่ 18,648 บำท 
ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2557 
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 การสอบถามผูบ้ริโภคตวัอย่างจ านวน 400 ราย พบว่า ปัญหาเร่ืองของสุขภาพของผูบ้ริโภค
ตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ จ านวน 369 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.3 และอีกร้อยละ 7.8 มี
ปัญหาด้านสุขภาพ โดยปัญหาสุขภาพท่ีพบส่วนใหญ่จะมีปัญหาโรค ความดนั ไทรอยด์ เบาหวาน 
หอบหืด เป็นตน้ ในส่วนปัญหาดา้นโรคภูมิแพน้ ้ านมถัว่เหลือง พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา
ดา้นโรคภูมิแพน้ ้ านมถัว่เหลือง  ส่วนปัญหาดา้นการอออกก าลงักาย โดยส่วนมากผูบ้ริโภคตวัอยา่งจะ
ออกก าลงักาย 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 64.8 รองลงมา 3-4 คร้ัง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 20.8 
และไม่ไดอ้อกก าลงักาย คิดเป็นร้อยละ 16.3 ตามตารางท่ี 5.2  
ตำรำงที ่5.2 ลกัษณะสุขภำพและออกก ำลงักำย 

โรคประจ ำตัว  จ ำนวน (400 คน) ร้อยละ 
ไม่มีโรคประจ าตวั 
มีโรคประจ าตวั 

369 
31 

92.3 
7.8 

โรคภูมิแพ้น ำ้นมถั่วเหลอืง 
ไม่มีโรคภูมิแพ ้  

 
400 

 
100 

ควำมถี่ออกก ำลงักำย 
ไม่ไดอ้อกก าลงักาย  
1-2 คร้ัง/สัปดาห์  
3-4 คร้ัง/สัปดาห์ 
มากกวา่ 4 คร้ัง/สัปดาห์ 

 
65 
194 
83 
58 

 
16.3 
64.8 
20.8 
14.5 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2557 

5.2 พฤติกรรมกำรบริโภคน ำ้นมถั่วเหลอืงพร้อมดื่มของผู้บริโภค 
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค ไดท้  าการศึกษาในเร่ือง การรับรู้การเลือกบริโภคน ้านมถัว่เหลือง

พร้อมด่ืมยี่ห้อตามทอ้งตลาดไดแ้ก่ ไวตามิลค์ แลคตาซอย ดีน่า โฮมซอย โดยมีรายละเอียดของผล
การศึกษาดงัน้ี 

5.2.1 กำรรับรู้ของน ำ้นมถั่วเหลอืงพร้อมดื่ม 
ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค จ านวน 400 ราย 

พบวา่ ผูบ้ริโภคตวัอยา่งส่วนใหญ่รู้จกัผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมยี่ห้อ ไวตามิลคแ์ละแลคตา
ซอย ร้อยละ 98.3 รองลงมาคือ ดีน่า ร้อยละ 80.5 โฮมซอย ร้อยละ 43.8 และอ่ืนๆ เช่น โทฟุซงั ดอยค า  
ร้อยละ 3.8 ตามรูปภาพท่ี 5.1 
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ภาพท่ี 5.1  สัดส่วนน ้านมถัว่เหลืองของยีห่้อตามทอ้งตลาด 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ  
ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2557 

5.2.2 กำรเลอืกบริโภคน ำ้นมถั่วเหลอืงพร้อมดื่มยีห้่อตำมท้องตลำด 

การเลือกบริโภคน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมยี่ห้อตามทอ้งตลาดสามารถอธิบายการศึกษาได ้
ดงัน้ียี่ห้อน ้ านมถัว่เหลือตามทอ้งตลาด ไดแ้ก่ ไวตามิลค์/แลคตาซอย/ดีน่า/โฮมซอย/น ้ าเตา้หู้รถเข็น 
จากการศึกษาโดยให้ผูบ้ริโภคตวัอยา่งจดัอนัดบัยี่ห้อน ้ านมถัว่เหลืองท่ีเลือกบริโภคมากท่ีสุด (อนัดบัท่ี 
1 – อนัดบัท่ี5) พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ 21 – 35 ปี รายได ้10,000 - 20,000 บาท/
เดือน นิยมบริโภคน ้านมถัว่เหลืองแบบไม่ผสมธญัพืช และเลือกบริโภคน ้านมถัว่เหลืองยีห่้อไวตามิลค์
เป็นอนัดบัท่ี 1 เน่ืองจากน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมยี่ห้อไวตามิลค์นั้นมีการท าตลาดมานานเป็นท่ีรู้จกั
ของผูบ้ริโภค รสชาติถูกใจ จึงเลือกบริโภคน ้ านมถั่วเหลืองพร้อมด่ืมยี่ห้อไวตามิลค์เป็นอันดับแรก 
รองลงมาคือ น ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมพร้อมด่ืมยี่หอ้แลคตาซอยเป็นอนัดบัท่ี 2 ผูบ้ริโภคซ่ึงให้เหตุผล
ว่า น ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมยี่ห้อแลคตาซอยท าผลิตภณัฑ์ออกมาช้ากว่าของไวตามิลค์  ซ่ึงท าให้
ผูบ้ริโภคยงัไม่เป็นท่ีรู้จกักนัมากนกั ส่วนอนัดบัท่ี 3 น ้ าเตา้หู้รถเข็น ผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความส าคญัเหตุผล
ในการเลือก เน่ืองจากน ้ าเตา้หู้รถเข็นหาซ้ือไดง่้าย มีความสดหอม สามารถใส่น ้ าตาลไดต้ามใจชอบ 
ราคาถูก แต่อายุการเก็บรักษาไดน้อ้ย จึงไม่นิยมบริโภคมากเท่าท่ีควร ส่วนอนัดบัท่ี 4 น ้ านมถัว่เหลือง
พร้อมด่ืมยี่ห้อดีน่า  เน่ืองจากน ้ านมถั่วเหลืองพร้อมด่ืมยี่ห้อดีน่านั้ นรสชาติยงัไม่ถูกใจผูบ้ริโภค
เท่าท่ีควรยงัตอ้งมีการปรับเปล่ียน  ส่วนอนัดบัท่ี 5 น ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมยี่ห้อโฮมซอย  รสชาติยงั
ไม่ถูกใจ ลกัษณะผลิตภณัฑ์ปริมาณต่อขวดเยอะเกินไป ไม่มีผลิตภณัฑ์แบบกล่อง ท าให้ผูบ้ริโภคไม่
ค่อยบริโภคมากเท่าไหร่ตามตารางท่ี 5.3 
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ตำรำงที ่5.3 กำรเลอืกบริโภคน ำ้นมถั่วเหลอืงพร้อมดื่มยีห้่อตำมท้องตลำด 
ลกัษณะของผู้บริโภค อนัดบัที ่1 อนัดบัที ่2 อนัดบัที ่3 อนัดบัที4่ อนัดบัที5่ 

เพศ ไวตามิลค ์ แลคตาซอย น ้าเตา้หูร้ถเขน็ ดีน่า โฮมซอย 

หญิง 73 (18.2) 71 (17.8) 55 (13.8) 63 (15.8) 142 (35.5) 
ชาย 87 (21.8) 72 (18) 67 (16.8) 83 (20.8) 117 (29.3) 
รวม 160 (40) 143 (35.8) 122 (30.5) 146 (36.5) 259 (64.8) 

อำยุ/ปี 
ต ่ากวา่ 20 ปี 11 (2.8) 11 (2.8) 8 (2) 7 (1.8) 14 (3.5) 
21-35 ปี 94 (23.5) 84 (21) 64 (16) 85 (21.3) 143 (35.8) 
36-60 ปี 55 (13.8) 48 (12) 50 (12.5) 54 (13.5) 102 (25.5) 
รวม 160 (40) 143 (35.8) 122 (30.5) 146 (36.5) 259 (64.8) 

รำยได้ 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 58 (14.5) 52 (13) 37 (9.3) 45 (11.3) 84 (21) 
10,000 - 20,000 บาท 60 (15) 52 (13) 51 (12.8) 58 (14.5) 91 (22.8) 
20,000 – 30,000 บาท 24 (6) 23 (5.8) 19 (4.8) 22 (5.5) 47(11.8) 
30,001 บาทข้ึนไป 18 (4.5) 16 (4) 15 (3.8) 21 (5.3) 37 (9.3) 
รวม 160 (40) 143 (35.8) 122 (30.5) 146 (36.5) 259 (64.8) 

ระดบักำรศึกษำ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 47 (11.8) 47 (11.8) 45 (11.3) 48 (12) 85 (21.3) 
ปริญญาตรี 84 (21) 71 (17.8) 58 (14.5) 68 (17) 125 (31.3) 
ปริญญาโท 25 (6.3) 21 (5.3) 18 (4.5) 27 (6.8) 44 (11) 
ปริญญาเอก 4 (1) 4 (1) 1 (0.3) 3 (0.8) 5 (1.3) 
รวม 160 (40) 143 (35.8) 122 (30.5) 146 (36.5) 259 (64.8) 

อำชีพ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 27 (6.8) 25 (6.3) 21 (5.3) 24 (6) 39 (9.8) 
พนกังารัฐวสิาหกิจ/ 
ขา้ราชการ 

38 (9.5) 36 (9) 30 (7.5) 38 (9.5) 74 (18.5) 

พนกังานบริษทัเอกชน 43 (10.8) 34 (8.5) 28 (7) 39 (9.8) 64 (46) 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 29 (7.3) 22 (5.5) 23 (5.8) 25 (6.3) 46 (11.5) 
รับจา้งทัว่ไป 23 (6.8) 26 (6.5) 20 (5) 20 (5) 36 (9) 
รวม 160 (40) 143 (35.8) 122 (30.5) 146 (36.5) 259 (64.8) 

หมายเหต:ุ ตวัเลขในวงเลบ็ ( ) คือ ค่าร้อยละ  
ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2557 
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 2) ลกัษณะบรรจุภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองท่ีซ้ือเป็นประจ า โดยบรรจุภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองท่ี
ศึกษา ไดแ้ก่ แบบขวด แบบกล่อง และแบบถุงจากผลการศึกษา ช้ีให้เห็นว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยม
บริโภคน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแบบกล่อง เม่ือพิจารณาลกัษณะของผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือแบบกล่อง
พบวา่เป็นเพศหญิง วยัท างาน และมีรายได ้10,000 - 20,000 บาท/เดือน มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จะนิยมบริโภคน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแบบกล่องคิดเป็นร้อย
ละ 83.3 และแบบขวดคิดเป็นร้อยละ 11 ซ่ึงผูบ้ริโภคไดใ้ห้เหตุผลท่ีเลือกบริโภคน ้ านมถัว่เหลืองแบบ
กล่อง เน่ืองจากผลิตภณัฑ์น ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแบบกล่องดูสะอาดกวา่ขวด รับประทานง่าย ขนาด
ปริมาณ 200 มิลลิกรัม เหมาะส าหรับด่ืมหมดวนัต่อวนั ไม่แตกหกัง่ายเหมือนขวด ขนาดพกพาง่าย อายุ
การเก็บรักษายาวนานกวา่ การท่ีไม่เลือกผลิตภณัฑ์น ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแบบขวดนั้น ผูบ้ริโภคให้
เหตุผลว่า ผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแบบขวดหนัก รับประทานยาก ไม่เหมาะส าหรับด่ืม
หมดภายในวนัเดียว ขนาดใหญ่ ปริมาณ 300 มิลลิกรัม ส่วนผลิตภัณฑ์น ้ านมถั่วเหลืองแบบถุง 
เน่ืองจากผลิตภัณฑ์แบบถุงรับประทานยาก มีอายุการเก็บรักษาได้สั้ นกว่าแบบกล่อง แบบขวด 
ผูบ้ริโภคจึงเลือกบริโภคเป็นอนัดบัสุดทา้ย ตามตารางท่ี 5.4 

ตำรำงที ่5.4 ลกัษณะของผู้บริโภคจ ำแนกตำมลกัษณะผลิตภัณฑ์น ำ้นมถั่วเหลอืงพร้อมดื่ม 
เพศ ขวด กล่อง ถุง รวม (ร้อยละ) 

หญิง 22 (5.5) 183 (45.8) 13 (3.3) 218 (54.5) 
ชาย 22 (5.5) 150 (37.5) 10 (2.5) 182 (45.5) 
รวม 44 (11) 333 (83.3) 23 (5.8) 400 (100) 

อำยุ 
ต ่ากวา่ 20 ปี 3 (0.8) 24 (6) 3 (0.8) 90 (7.5) 
21-35 ปี 25 (6.3) 196 (49) 13 (3.3) 234 (58.5) 
36-60 ปี 16 (4.0) 113 (28.3) 7 (1.8) 136 (34) 
รวม 44 (11) 333 (83.3) 23 (5.8) 400 (100) 

รำยได้ 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 14 (3.5) 112 (28) 11 (2.8) 137 (34.3) 
10,000 - 20,000 บาท 16 (4) 127 (31.8) 4 (1) 147 (36.8) 
20,000 – 30,000 บาท 9 (2.3) 53 (13.3) 4 (1) 66 (16.5) 
30,001 บาทข้ึนไป 5 (1.3) 41 (10.3) 4 (1) 50 (12.5) 
รวม 44 (11) 333 (83.3) 23 (5.8) 400 (100) 

 
 
 

    



 

44 

 

ตำรำงที ่5.4 ลกัษณะของผู้บริโภคจ ำแนกตำมลกัษณะผลิตภัณฑ์น ำ้นมถั่วเหลอืงพร้อมดื่ม (ต่อ) 
ระดบักำรศึกษำ ขวด กล่อง ถุง รวม (ร้อยละ) 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 12 (3.0) 97 (24.3) 5 (1.3) 114 (28.5) 
ปริญญาตรี 22 (5.5) 183 (45.8) 9 (2.3) 214 (53.5) 
ปริญญาโท 10 (2.5) 47 (11.8) 9 (2.3) 66 (16.5) 
ปริญญาเอก - 6 (1.5) - 6 (1.5) 
รวม 44 (11) 333 (83.3) 23 (5.8) 400 (100) 

อำชีพ     
นกัเรียน/นกัศึกษา 10 (2.5) 60 (15) 8 (2) 78 (19.5) 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ/ 
ขา้ราชการ 

11 (2.8) 91 (22.8) 7 (1.8) 109(27.3) 

พนกังานบริษทัเอกชน 7 (1.8) 89 (22.3) 3 (0.8) 99 (24.8) 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 13 (3.3) 51 (12.8) 4 (1) 68 (17) 
รับจา้งทัว่ไป 3 (0.8) 42 (10.5) 1 (0.3) 46 (11.5) 
รวม 44 (11) 333 (83.3) 23 (5.8) 400 (100) 

หมายเหต:ุ ตวัเลขในวงเลบ็ ( ) คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2557 

 3) การผสมธัญพืชในน ้ านมถัว่เหลืองจากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมบริโภค
น ้ านมถัว่เหลืองแบบไม่ผสมธัญพืชถึงร้อยละ 63.3 เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีบริโภคน ้ านมถัว่เหลือง
พร้อมด่ืมท่ีแบบไม่ผสมธัญพืช ได้ให้เหตุผลว่า น ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแบบไม่มีการผสมธัญพืช 
รสชาติอร่อยและถูกใจ น ้ านมถัว่เหลืองยงัคงเป็นน ้ านมถัว่เหลือง 100 เปอร์เซ็นต์ ผูบ้ริโภคจึงชอบ
บริโภคน ้านมถัว่เหลืองแบบไม่ผสมธญัพืช ส่วนน ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแบบผสมธญัพืชร้อยละ 36.7 
ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะนิยมน ้ านมถัว่เหลืองท่ีมีรสชาติผสมธญัพืช ไม่มีกล่ินน ้ านมถัว่เหลือง มีประโยชน์
ไดรั้บสารอาหารมาก ตามรูปภาพท่ี 5.2 
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ภาพท่ี 5.2  สัดส่วนการบริโภคน ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแบบผสมธญัพืชกบัไม่ผสมธญัพืช 
ท่ีมา: จาการส ารวจ, 2557 

 จากสัดส่วนการบริโภคน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแบบผสมธญัพืชและไม่ผสมธญัพืชช้ีให้เห็น
วา่ผูบ้ริโภคจะนิยมบริโภคน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแบบไม่ผสมธญัพืชมากกวา่น ้ านมถัว่เหลืองแบบ
ผสมธญัพืช โดยพิจารณาจากกลุ่มผูบ้ริโภคน ้านมถัว่เหลืองจ าแนกตามคุณลกัษณะพบวา่ เป็นเพศหญิง
อยูใ่นช่วงวยัท างาน ร้อยละ 36.8  รายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท จบระดบัการศึกษาปริญญาตรี เน่ืองจาก
เพศหญิงจะใหค้วามส าคญักบัสุขภาพร่ายกาย ผวิพรรณและสัดส่วนของรูปร่างดี จึงเลือกบริโภคน ้านม
ถัว่เหลืองเพราะน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมจะช่วยให้อ่ิมทอ้ง ส่วนเพศชายจะบริโภคน ้ านมถัว่เหลือง
แบบผสม เพราะลกัษณะทัว่ไปของเพศชายจะชอบความทา้ทายลองของแปลกใหม่ นอกจากน้ีเพศชาย
จะชอบออกก าลงักายและเพิ่มความแข็งแรงทางกลา้มเน้ือซ่ึงน ้ านมถัว่เหลืองสามารถทดแทนโปรตีน
จากการกินเน้ือสัตวไ์ด ้รายะละเอียดตามตารางท่ี 5.5  
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ตำรำงที ่5.5 ลกัษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคทีม่ีต่อคุณลกัษณะของน ำ้นมถั่วเหลอืงพร้อมดื่ม 
เพศ แบบผสมธัญพชื แบบไม่ผสมธัญพชื รวม (ร้อยละ) 

หญิง 88 (22) 130 (32.5) 218 (54.5) 
ชาย 59 (14.8) 123 (30.8) 182 (45.5) 
รวม 147 (36.8) 253 (63.3) 400 (100) 

อำยุ    
ต ่ากวา่ 20 ปี 14 (3.5) 16 (4) 30 (7.5) 
21-35 ปี 86 (21.5) 148 (37) 234 (58.5) 
36-60 ปี 47 (11.8) 89 (22.3) 136 (34) 
รวม 147 (36.8) 253 (63.3) 400 (100) 

รำยได้    
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 55 (13.8) 82 (20.5) 137 (34.3) 
10,000 - 20,000 บาท 44 (11) 103 (25.8) 147 (36.8) 
20,000 – 30,000 บาท 32 (8) 34 (8.5) 66 (16.5) 
30,001 บาทข้ึนไป 16 (4) 34 (8.5) 50 (12.5) 
รวม 147 (36.8) 253 (63.3) 400 (100) 

ระดบักำรศึกษำ    
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 37 (9.3) 77 (19.3) 114 (28.5) 
ปริญญาตรี 78 (19.5) 136 (34) 214 (53.5) 
ปริญญาโท 27 (6.8) 39 (9.8) 66 (16.5) 
ปริญญาเอก 5 (1.3) 1 (0.3) 6 (1.5) 
รวม 147 (36.8) 253 (63.3) 400 (100) 

หมายเหต:ุ ตวัเลขในวงเลบ็ ( ) คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2557 

 4) แหล่งท่ีซ้ือน ้ านมถั่วเหลืองพร้อมด่ืม ท าการศึกษาแหล่งท่ีผูบ้ริโภคซ้ือน ้ านมถั่วเหลือง 
ไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้/ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตวัแทนจ าหน่าย ร้านคา้ทัว่ไป และตลาด พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ซ้ือน ้ านมถัว่เหลืองจากตวัแทนจ าหน่าย (7-eleven) เม่ือพิจารณาลกัษณะผูบ้ริโภคท่ีซ้ือน ้ านมถัว่
เหลือง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุเร่ิมต้นวยัท างานเร่ิมมีรายได้ ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชนเน่ืองจากเพศหญิงชอบซ้ือท่ีมีความสะดวกและรวดเร็วหาซ้ือไดง่้าย ส่วนแหล่งซ้ือน ้ านม
ถั่วเหลืองท่ีส าคัญรองลงมาคือ ร้านค้าทั่วไป ให้เหตุผลว่าเป็นแหล่งซ้ือใกล้บ้าน ส่วนแหล่ง
หา้งสรรพสินคา้ เป็นผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้ง ชอบซ้ือของท่ีมีคุณภาพดีไดป้ริมาณเยอะ อายกุารเก็บรักษา
ไดน้าน รายละเอียดตามตารางท่ี 5.6 
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ตำรำงที ่5.6 ลกัษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคทีม่ีต่อแหล่งทีซ้ื่อน ำ้นมถั่วเหลอืงพร้อมดื่มเป็นประจ ำ 
เพศ ห้ำงสรรพสินค้ำ

ซุปเปอร์มำรเกต็ 
ตวัแทนจ ำหน่ำย 
(7-ELEVEN) 

ร้ำนค้ำ
ทัว่ไป 

ตลำดสด รวม (ร้อยละ) 

หญิง 43 (10.8) 117 (29.3) 48 (12) 10 (2.5) 218 (54.5) 
ชาย 46 (11.5) 83 (20.8) 45 (11.3) 8 (2) 182 (45.5) 
รวม 89 (22.3) 200 (50) 93 (23.3) 18 (4.5) 400 (100) 

อำยุ      
ต ่ากวา่ 20 ปี 6 (1.5) 11 (2.8) 10 (2.5) 3 (0.8) 30 (7.5) 
21-35 ปี 33 (8.3) 149 (37.3) 42 (10.5) 10 (2.5) 234 (58.5) 
36-60 ปี 50 (12.5) 40 (100) 41 (10.3) 5 (1.3) 136 (34) 
รวม 89 (22.3) 200 (50) 93 (23.3) 18 (4.5) 400 (100) 

รำยได้      
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 16 (4) 67 (16.8) 47 (11.8) 7 (1.8) 137 (34.3) 
10,000 - 20,000 บาท 23 (5.8) 84 (21) 35 (8.8) 5 (1.3) 147 (36.8) 
20,000 – 30,000 บาท 25 (6.3) 32 (8) 6 (1.5) 3 (0.8) 66 (16.5) 
30,001 บาทข้ึนไป 25 (6.3) 17 (4.3) 5 (1.3) 3 (0.8) 50 (12.5) 
รวม 89 (22.3) 200 (50) 93 (23.3) 18 (4.5) 400 (100) 

ระดบักำรศึกษำ      
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 31 (7.8) 27 (6.8) 52 (13) 4 (1) 114 (28.5) 
ปริญญาตรี 47 (11.8) 127 (31.8) 33 (8.3) 7 (1.8) 214 (53.5) 
ปริญญาโท 9 (2.3) 42 (10.5) 8 (2) 7 (1.8) 66 (16.5) 
ปริญญาเอก 2 (0.5) 4 (1) - - 6 (1.5) 
รวม 89 (22.3) 200 (50) 93 (23.3) 18 (4.5) 400 (100) 

อำชีพ      
นกัเรียน/นกัศึกษา 10 (2.5) 43 (10.8) 20 (5) 5 (1.3) 78 (19.5) 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ/ 
ขา้ราชการ 

33 (8.3) 54 (13.5) 18 (4.5) 4 (1) 109 (27.3) 

พนกังาบริษทัเอกชน 17 (4.3) 69 (17.3) 10 (2.5) 3 (0.8) 99 (24.8) 
ประกอบธุรกิส่วนตวั 27 (6.8) 24 (6) 13 (3.3) 4 (1) 68 (17) 
รับจา้งทัว่ไป 2 (0.5) 10 (2.5) 32 (8) 2 (0.5) 46 (11.5) 
รวม 89 (22.3) 200 (50) 93 (23.3) 18 (4.5) 400 (100) 

หมายเหต:ุ ตวัเลขในวงเลบ็ ( ) คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2557 
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5.2.3 ควำมถี่ในกำรบริโภคน ำ้นมถั่วเหลอืงพร้อมดื่ม จ ำแนกตำมลกัษณะทัว่ไปของผู้บริโภค 
พฤติกรรมการบริโภคน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคมีการบริโภคท่ีไม่แน่นอนต่อ

การบริโภคน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแต่ละคร้ัง/สัปดาห์ สถานท่ีซ้ือ ลกัษณะผลิตภณัฑท่ี์บริโภค จึงได้
ท าการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคในแต่ละคร้ังต่อสัปดาห์ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการบริโภค     
1 - 2  คร้ัง/สัปดาห์ ร้อยละ 44.5  รองลงมาคือ 3 - 4 คร้ัง/สัปดาห์ ร้อยละ  37 ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีถือวา่เป็น
กลุ่มท่ีนิยมบริโภคน ้านมถัว่เหลือง  และไม่ใหค้วามส าคญัในการบริโภคมากนกั ผูบ้ริโภคใหเ้หตุผลวา่  
บริโภคน ้ านมถัว่เหลืองเพื่อให้ทอ้งอ่ิมหรือก็ต่อเม่ือแพน้มววั  ในกลุ่มท่ีมีความถ่ีในการบริโภค 5 - 6 คร้ัง/
สัปดาห์ ร้อยละ 10  และ 7-8 คร้ัง/สัปดาห์  ร้อยละ 8  ผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีมีความถ่ีมากในการบริโภค
น ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมและนิยมให้ความส าคญัของสุขภาพร่างกาย ซ่ึงช้ีให้เห็นว่า ความถ่ีในการ
บริโภคน ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ีในการบริโภคสูง ไดแ้ก่ 5 - 6 คร้ัง/สัปดาห์
, 7 - 8 คร้ัง/สัปดาห์ และ 9 – 10 คร้ัง/สัปดาห์ โดยผูบ้ริโภคไดใ้หเ้หตุผลวา่ หลงัจากท่ีไดอ้อกก าลงักาย
เสร็จผูบ้ริโภคจะเลือกมาด่ืมน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแบบกล่อง และรสชาติถูกใจ แหล่งท่ีซ้ือตวัแทน
จ าหน่าย  พบวา่ ผูบ้ริโภคตวัอยา่งจดัอยูใ่นระดบัการศึกษาจบระดบัปริญญาตรีวยัผูใ้หญ่ตอนกลาง เป็น
ผูมี้รายไดม้ัน่คงจึงหนัมาใส่ใจสุขภาพมากข้ึน โดยเลือกบริโภคของท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย และหนั
ไปออกก าลงักายมากข้ึน ส่วนกลุ่มท่ีมีความถ่ีต ่าในการบริโภคไดแ้ก่  การบริโภค   1 – 2 คร้ัง/สัปดาห์ 
3-4 คร้ัง/สัปดาห์ เป็นกลุ่มท่ีมีผูบ้ริโภคมากอยูใ่นวยัเร่ิมตน้ท างาน ระดบัการศึกษาจบปริญญาตรี เลือก
บริโภคน ้านมถัว่เหลืองแบบกล่อง แหล่งท่ีซ้ือเป็นประจ าร้านตวัแทนจ าหน่าย รายละเอียดตามตารางท่ี  
5.7 
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ตำรำงที ่5.7 ลกัษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคทีม่ีต่อควำมถี่กำรบริโภคน ำ้นมถั่วเหลอืงพร้อมดื่ม 

เพศ 
1-2 คร้ัง/
สัปดำห์ 

3-4 คร้ัง/
สัปดำห์ 

5-6 คร้ัง/
สัปดำห์ 

7-8 คร้ัง/
สัปดำห์ 

9-10 คร้ัง/
สัปดำห์ 

รวม (ร้อยละ) 

หญิง 109 (27.3) 70 (17.5) 19 (4.8) 20 (5) - 218 (54.5) 
ชาย 69 (17.3) 78 (19.5) 21 (5.3) 12 (3) 2 (0.5) 182 (45.5) 
รวม 178 (44.5) 148 (37)) 40 (10) 32 (8) 2 (0.5) 400 (100) 

อำยุ       
ต ่ากวา่ 20 ปี 14 (3.5) 13 (3.3) 1 (0.3) 2 (0.5) - 30 (7.5) 
21-35 ปี 111 (27.8) 83 (20.8) 25 (6.3) 13 (3.3) 2 (0.5) 234 (58.5) 
36-60 ปี 53 (13.3) 52 (13) 14 (3.5) 17 (4.3) - 136 (34) 
รวม 178 (44.5) 148 (37) 40 (10) 32 (8) 2 (0.5) 400 (100) 

รำยได้       
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 67 (16.8) 52 (13) 7 (1.8) 9 (2.3) 2 (0.5) 137 (34.3) 
10,000 - 20,000 บาท 63 (15.8) 51 (12.8) 19 (4.8) 14 (3.5) - 147 (36.8) 
20,000 – 30,000 บาท 25 (5.8) 27 (6.8) 7 (1.8) 7 (1.8) - 66 (16.5) 
30,001 บาทข้ึนไป 23 (5.8) 18 (4.5) 7 (1.8) 2 (0.5) - 50 (12.5) 
รวม 178 (44.5) 148 (37) 40 (10) 32 (8) 2 (0.5) 400 (100) 

ระดบักำรศึกษำ       
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 42 (10.5) 41 (10.3) 12 (3) 18 (4.5) 1 (0.3) 114 (28.5) 
ปริญญาตรี 98 (24.5) 82 (20.5) 22 (5.5) 12 (3) - 214 (53.5) 
ปริญญาโท 33 (8.3) 25 (6.3) 5 (1.3) 2 (0.5) 1 (0.3) 66 (16.5) 
ปริญญาเอก 5 (1.3) - 1 (0.3) - - 6 (1.5) 
รวม 178 (44.5) 148 (37) 40 (10) 32 (8) 2 (0.5) 400 (100) 

ลกัษณะผลติภัณฑ์       
ขวด 24 (6) 9 (2.3) 7 (1.8) 3 (0.8) 1 (0.3) 44 (11) 
กล่อง 147 (36.8) 126 (31.5) 33 (8.3) 26 (6.5) 1 (0.3) 333 (83.3) 
ถุง 7 (1.8) 13 (3.3) - 3 (0.8) - 23 (5.8) 
รวม 178 (44.5) 148 (37) 40 (100) 32 (8) 2 (0.5) 400 (100) 
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ตำรำงที ่5.7 ลกัษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคทีม่ีต่อควำมถี่กำรบริโภคน ำ้นมถั่วเหลอืงพร้อมดื่ม(ต่อ) 
แหล่งทีซ้ื่อ 1-2 คร้ัง/

สัปดำห์ 
3-4 คร้ัง/
สัปดำห์ 

5-6 คร้ัง/
สัปดำห์ 

7-8 คร้ัง/
สัปดำห์ 

9-10 คร้ัง/
สัปดำห์ 

รวม (ร้อยละ) 

หา้งสรรพสินคา้ 33 (8.3) 32 (8.0) 13 (3.3) 11 (2.8) - 89 (22.3) 
ตวัแทนจ าหน่าย 106 (26.5) 68 (17) 16 (4) 8 (2) 2 (0.5) 200 (50) 
ร้านคา้ทัว่ไป 34 (8.5) 37 (9.3) 10 (2.5) 12 (3) - 93(23.3) 
ตลาดสด 5 (1.3) 11 (2.8) 1 (0.3) 1 (0.3) - 18 (4.5) 
รวม 178 (44.5) 148 (37) 40 (100) 32 (8.0) 2 (0.5) 400 (100) 

หมายเหต:ุ ตวัเลขในวงเลบ็ ( ) คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2557 

5.2.4 กำรรับรู้ผลติภัณฑ์น ำ้นมถั่วเหลอืงผสมข้ำวโพด 
พฤติกรรมการบริโภคและการรับรู้ของน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม เม่ือกล่าวถึง น ้ านมถัว่

เหลืองพร้อมด่ืม ผูบ้ริโภคนึกถึงเคร่ืองด่ืมท่ีอุดมดว้ยคุณประโยชน์ สามารถบริโภคแทนอาหารเชา้ เป็น
เคร่ืองด่ืมทางเลือกส าหรับผูท่ี้ไม่ด่ืมนมววั มีแคลเซียมบ ารุงกระดูก สามารถบริโภคเป็นอาหารวา่งได้
ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต และเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีจ าเป็นส าหรับคนทุกวยั เน่ืองจากน ้ านมถัว่เหลือง
พร้อมด่ืมไดมี้การผลิตภณัฑ์ออกมาจ าหน่ายเพื่อตอบสนองความตอ้งของผูบ้ริโภคซ่ึงอยากตอ้งทราบ
วา่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีการติดตามข่าวสารและรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัน ้ านมถัว่เหลืองพร้อม
ด่ืมท่ีออกมาจ าหน่ายหรือไม่ ซ่ึงจากการส ารวจพบว่า ผูบ้ริโภคไม่ทราบว่ามีน ้ านมถัว่เหลืองผสม
ขา้วโพดพร้อมจ าหน่าย เป็นร้อยละ 55.8 และอีกร้อยละ 44.2 ทราบวา่มีน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด
จ าหน่าย ตามภาพท่ี 5.3 

 
ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2557 

จากสัดส่วนการรู้น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด ซ่ึงช้ีให้เห็นวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จดัอยูใ่น
วยัก าลงัท างาน เป็นผูเ้ร่ิมมีรายได้ จะไม่ทราบว่ามีผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดจ าหน่าย 

44.2

55.8

ภาพท่ี 5.3 สัดส่วนการรับรู้น ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด

ทรำบ
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เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนมากจะท างานนอกบา้นจึงไม่มีเวลามาติดตามข่าวสาร พอเวลาเลิกงานก็ไปรับ
ลูก และรับประทานอาหาร ตอ้งการนอนพกัผอ่น ส่วนกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีทราบวา่มีน ้ านมถัว่เหลืองผสม
ขา้วโพดจ าหน่ายจดัอยูใ่นวยัท างานโดยผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีไดใ้ห้เหตุผลวา่ ผูบ้ริโภคเป็นคนท างานพาร์ท
ไทมจึ์งมีเวลาในการติดตามข่าวสารจากส่ือต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี  

5.3 ทศันคติของผู้บริโภคทีม่ีต่อผลติภัณฑ์น ำ้นมถั่วเหลอืงพร้อมดื่ม 
 ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อน ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมน้ี ผูศึ้กษาท าการส ารวจ ซ่ึงในการส ารวจ
ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อน ้ านมถัว่เหลืองพร้อม
ด่ืมโดยการก าหนดค าถามเพื่อตอ้งการทราบวา่ผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
น ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม จากการส ารวจพบว่าผูบ้ริโภคร้อยละ 65 เห็นดว้ยกบัผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่
เหลืองพร้อมด่ืม ได้แก่ น ้ านมถั่วเหลืองยี่ห้อตามท้องตลาดมีคุณภาพน่าเช่ือถือ น ้ านมถั่วเหลืองมี
สรรพคุณช่วยในการบ ารุงกระดูกและป้องกนัการเกิดโรคหวัใจ โรคกระดูกพรุน และสามารถทดแทน
ผลิตภณัฑ์น ้ านมววัท่ีมีวางจ าหน่ายในทอ้งตลาด  ซ่ึงอยูใ่นช่วงวยัท างาน มีระดบัการศึกษาจบปริญญา
ตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน ซ่ึงได้ให้ความเห็นว่า ผลิตภณัฑ์น ้ านมถั่วเหลืองพร้อมด่ืม ซ่ึงมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย  อีกทั้งยงัสามารถทดแทนผูบ้ริโภคท่ีแพน้มววั ส่วนผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลือง
ของผูผ้ลิตมีความน่าเช่ือถือ เน่ืองจากแบรนดข์องสินคา้ก็เป็นท่ีรู้จกักนัมาก ส่วนผูบ้ริโภคร้อยละ 35 ท่ี
เห็นดว้ยอยา่งยิ่งเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม  ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองพร้อม
ด่ืมรับประทานง่ายและมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ซ่ึงจดัอยูใ่นวยัท างาน อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ/
ขา้ราชการ ซ่ึงไดใ้ห้ความคิดเห็นวา่ ผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีรับประทาน
ได้ง่ายหรือผูบ้ริโภคท่ีคิดว่าผลิตน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมท่ีรับประทานได้ยาก เน่ืองจากผูบ้ริโภค
อาจจะแพก้ล่ินถัว่เหลือง ตามรางท่ี 5.8
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ตำรำงที ่5.8 ทัศนคติต่อผลติภัณฑ์น ำ้นมถั่วเหลอืงพร้อมดื่ม 

ทศันคตต่ิอผลติภัณฑ์ 
น ำ้นมถั่วเหลอืงพร้อมดืม่ 

ระดบัควำมคดิเห็น 

เห็นด้วย
อย่ำงยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย 
อย่ำงยิ่ง 

รวม เฉลีย่ แปลผล 

1.ผลิตภณัฑรั์บประทานง่าย 
144 
(36) 

245 
(61.3) 

11 
(2.8) 

- 
- 

- 
- 

400 
(100) 

4.33 
(0.52) 

เห็นดว้ย
อยา่ยิ่ง 

2.ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย 
153 
(38.3) 

238 
(59.5) 

9 
(2.3) 

- 
- 

- 
- 

400 
(100) 

4.36 
(0.52) 

เห็นดว้ย
อยา่ยิ่ง 

3.สามารถทดแทนผลิตภณัฑน์ ้ านมววัท่ีมีวางจ าหน่ายใน 
    ทอ้งตลาดได ้

52 
(13) 

250 
(62.5) 

85 
(21.3) 

13 
(3.3) 

- 
- 

400 
(100) 

3.85 
(0.67) 

เห็นดว้ย 

4.น ้ านมถัว่เหลืองมีสรรพคุณในการช่วยบ ารุงกระดูก  
   และการช่วยชะลอวยั 

60 
(15) 

211 
(52.8) 

127 
(31.8) 

2 
(0.5) 

- 
- 

400 
(100) 

3.82 
(0.67) 

เห็นดว้ย 

5.น ้ านมถัว่เหลืองมีสรรพคุณสามารถป้องกนัการเกิดโรค 
     กระดูกพรุน โรคหวัใจลม้เหลว  โรคทอ้งผกู 

57 
(14.3) 

176 
(44) 

163 
(40.8) 

4 
(1) 

-- 
- 

400 
(100) 

3.72 
(0.71) 

เห็นดว้ย 

6.โอกาสท่ีจะแขง่ขนัในตลาดเป็นไปไดย้ากเน่ืองจากมี 
     ผลิตภณัฑต์วัเลือกอ่ืนๆท่ี สามารถทดแทนได ้

53 
(13.3) 

184 
(46.0) 

149 
(37.3) 

14 
(3.5) 

- 
- 

400 
(100) 

3.69 
(0.74) 

เห็นดว้ย 

7.น ้ านมถัว่เหลืองควรเป็นผลิตภณัฑท่ี์สะดวกในการบริโภค  
   และพกพา 

84 
(21) 

296 
(74) 

18 
(4.5) 

2 
(0.5) 

- 
- 

400 
(100) 

4.16 
(0.50) 

เห็นดว้ย 

8.ผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่เหลืองยีห่อ้ตามทอ้งตลาดมีคุณภาพน่าเช่ือถือ  60 
  (15) 

307 
(76.8) 

32 
(8) 

1 
(0.3) 

- 
- 

400 
(100) 

4.07 
(0.48) 

เห็นดว้ย 

หมายเหตุ: ระดบัคะแนน1-1.80 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1.81-2.60 ไม่เห็นดว้ย 2.61-3.40 ไม่แน่ใจ 3.41-4.20    เห็นดว้ย 4.21-5.00 เห็นดว้ยอยา่งยิง่  
ท่ีมา: จากการส ารวจ,2557
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5.3.1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์น ้ำนมถั่วเหลืองกับลักษณะทั่วไปของ
ผู้บริโภค 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองกบัลกัษณะทัว่ไป
ของผูบ้ริโภคเพื่อตอ้งการทราบความสัมพนัธ์ลกัษณะของผูบ้ริโภคกบัทศันคติต่างๆของผลิตภณัฑ์
น ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม จากการส ารวจพบวา่ ทศันคติท่ีวา่ผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองมีคุณประโยชน์
และสรรพคุณช่วยบ ารุงกระดูกมีความสัมพนัธ์กบั รายไดแ้ละระดบัการศึกษา ระดบันยัส าคญั 0.05 
และ ระดบันยัส าคญั 0.1 โดยมีค่าไคสแควร์เท่ากบั 13.650 และ 11.908  สามารถอธิบายได้ว่า เม่ือ
ผูบ้ริโภคเม่ือมีรายได้เพิ่มข้ึนก็เลือกบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายส าหรับ ส่วนระดับ
การศึกษานั้นเป็นไปได้ว่าเม่ือผูบ้ริโภคมีความรู้มากข้ึนก็มีโอกาสท่ีจะท าการตัดสินใจท่ีจะซ้ือ
ผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่เหลืองมากข้ึน  

 ส่วนทศันคติท่ีว่าน ้ านมถั่วเหลืองสามารถทดแทนผลิตภณัฑ์น ้ านมววัท่ีมีวางจ าหน่ายใน
ทอ้งตลาดไดน้ั้นมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการศึกษาท่ีระดบันยัส าคญั 0.05โดยมีค่าไคสแควร์เท่ากบั 
19.597 ไดใ้ห้ความหมายวา่ เม่ือผูบ้ริโภคมีระดบัการศึกษามากข้ึนจะท าให้ผูบ้ริโภคมีความคิดความ
อ่านก่อนท่ีจะท าการเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์ต่าง ยกตวัอยา่ง เม่ือผูบ้ริโภคไม่สามารถบริโภคนมววัได ้
แต่ยงัมีผลิตภณัฑต์วัอ่ืนท่ีสามารถทดแทนคุณประโยชน์แทนน ้ านมววัไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น นมถัว่เหลือง 
นมขา้วโพด นมแพะ เป็นตน้ 

 ส่วนทศันคติท่ีมีต่อลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะทัว่ไป
ของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ทศันคติวา่ผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองรับประทานง่ายสะดวกต่อการพกพา เห็นวา่
น ้ านมถัว่เหลืองสามารถแข่งขนัในตลาดเป็นไปได้ยากเน่ืองจากมีผลิตภณัฑ์ตวัเลือกอ่ืนท่ีสามารถ
ทดแทนได้ และทศันคติท่ีว่าน ้ านมถัว่เหลืองยี่ห้อในทอ้งตลาดมีคุณภาพน่าเช่ือถือ พบว่า ผูบ้ริโภค
ไม่ไดใ้หค้วามส าคญัมากนกัเก่ียวกบัทศันคติของน ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม ซ่ึงไดใ้หเ้หตุผลวา่ ลกัษณะ
น ้ านมถั่วเหลืองพร้อมด่ืมในปัจจุบันควรเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีรับประทานง่ายสะดวกต่อการพกพา 
รายละเอียดตามตารางท่ี 5.9
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ตำรำงที ่5.9 สรุปควำมสัมพนัธ์ลกัษณะของผู้บริโภคกบัทัศนคติต่ำงๆ 

ตวัแปรของผู้บริโภค 
ผลติภัณฑ์น ำ้นมถั่ว
เหลอืงรับประทำนง่ำย
สะดวกต่อกำรพกพำ 

ผลติภัณฑ์น ำ้นมถั่วเหลอืงมี
คุณประโยชน์และสรรพคุณ
ช่วยบ ำรุงกระดูก 

สำมำรถทดแทน
ผลติภัณฑ์น ำ้นมววัทีม่ี
วำงจ ำหน่ำยในท้องตลำด 

โอกำสในกำรแข่งขันในตลำดเป็นไป
ได้ยำกเนื่องจำกมีผลิตภัณฑ์ตัวเลือก
อืน่ทีส่ำมำรถทดแทนได้ 

น ้ำนมถั่วเหลืองยี่ห้อใน
ท้องตลำดมี คุณภำพ
น่ำเช่ือถือ 

เพศ      
อาย ุ      
รายได ้      
ระดบัการศึกษา      
อาชีพ      

หมายเหต:ุ  มีความสมัพนัธ์กนั  ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
ท่ีมา: จากการค านวณ
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5.4 ทศันคติต่อตัวอย่ำงผลติภัณฑ์น ำ้นมถั่วเหลอืงผสมข้ำวโพด 
 ผูว้ิจยัท าการออกแบบผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดบรรจุขวด เพื่อตอ้งการทราบวา่
เม่ือผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดผลิตออกมาจ าหน่าย ผูบ้ริโภคจะมีทศันคติต่อผลิตภณัฑ์
น ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดอยา่งไร โดยผูว้จิยัไดใ้หผู้บ้ริโภคเป็นผูท้ดลองในการชิมผลิตภณัฑ์น ้ านม
ถั่วเหลืองผสมข้าวโพดบรรจุขวด และให้แสดงความคิดเห็นต่อผลิตภณัฑ์น ้ านมถั่วเหลืองผสม
ขา้วโพดซ่ึงไดแ้บ่งประเด็นความคิดเห็นออกเป็น 4 ดา้นคือ ดา้นรสชาติ ลกัษณะผลิตภณัฑ์ ราคา และ
คุณค่าโดยท าการสุ่มเก็บตัวอย่างผูบ้ริโภคแบบบงัเอิญในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 400 ราย  
สถานท่ีเก็บตวัอยา่ง ไดแ้ก่ สถานท่ีศึกษา สถานพยาบาล สนามกีฬา สถานท่ีจดัจ าหน่าย จากการส ารวจ
พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความชอบมากเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์น ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด ดา้นรสชาติ 
ลกัษณะผลิตภณัฑ ์ราคา และคุณค่า ซ่ึงผูบ้ริโภคไดแ้สดงความคิดเห็นแต่ละดา้นดงัน้ี  
 รสชาติ ไดแ้ก่ ความเขม้ขน้สัดส่วนของขา้วโพด และความเขม้ขน้ของน ้านมถัว่เหลือง 
 ลกัษณะผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ปริมาณและความเหมาะสมของผลิตภณัฑ์สวยงาม สามารถอธิบาย
ได้ว่า ลกัษณะของผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองมีลักษณะสวยงามปริมาณ 200 มิลลิลิตรซ่ึงสามารถ
บริโภคหมดไดภ้ายในวนัต่อวนั ซ่ึงน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมยี่ตามทอ้งตลาดนั้นไม่สามารถบริโภค
หมดไดภ้ายในวนัต่อวนั เน่ืองปริมาณท่ีบรรจุมีปริมาณเยอะเกินไป ซ่ึงสะดวกต่อการบริโภคในการ
เก็บรักษาคุณภาพไดดี้ สีของน ้านมถัว่เหลืองน่ารับประทาน  
 ราคา 15 บาทต่อขวด  ราคาและปริมาณมีความเหมาะสม สามารถอธิบายได้ว่า ราคาของ
ผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 15 บาทต่อขวด ปริมาณ 200 มิลลิลิตร ซ่ึงน ้ านมถัว่เหลืองยี่
ตามทอ้งตลาดนั้น มีราคา 13 -16 บาทต่อขวด ปริมาณ 300 -500 มิลลิลิตร ผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลือง
ผสมขา้วโพดสามารถบริโภคไดห้มด ส่วนของน ้ านมถัว่เหลืองยี่ห้อตามทอ้งตลาดมีปริมาณเยอะไม่
สามารถบริโภคไดห้มดในวนัต่อวนั ซ่ึงถา้ไม่สามารถบริโภคไดห้มดวนัต่อวนัจะท าให้รสชาติของ
น ้านมถัว่เหลืองจืดจางหายไปได ้ 
 ส่วนราคาไม่แพงมากเม่ือเทียบกบัยี่ห้อตามทอ้งตลาด สามารถบอกไดว้า่ ราคาของผลิตภณัฑ์
น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดมีราคาไม่แพงมากจนเกินไปเม่ือเทียบกบัราคายี่ห้อตามทอ้งตลาดระดบั
ราคาอยูท่ี่ 13 – 16 บาท  
 ส่วนราคาเหมาะสมกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ สามารถอธิบายไดว้า่  ราคาของผลิภณัฑน์ ้านมถัว่เหลือง
ผสมขา้วโพดในราคา 15 บาทต่อขวด สามารถรับคุณค่าของน ้ านมถัว่เหลืองและน ้ านมขา้วโพดทั้ง 2 
ชนิด ในตวัผลิตภณัฑเ์ดียวกนั  
 คุณค่า เหมาะสมกับทุกเพศทุวยัและให้คุณค่าโภชนาการสูงแก่ผูบ้ริโภคและยงัสามารถ
ป้องกนัโรคหวัใจ โรคมะเร็ง โรคกระดูกพรุน 



 

56 

 

 ผลการศึกษาช้ีให้เห็นวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีชอบผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดเป็นได้
ทั้งเพศหญิงและชาย ท่ีอยูใ่นวยัท างาน มีระดบัรายไดม้ัน่คง อาชีพขา้ราชการ โดยใหค้ะแนนความชอบ
ในผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดมาก เน่ืองจากให้เหตุผลวา่ รสชาติของความเขน้ของน ้านม
ถัว่เหลืองผสมขา้วโพดมีความอร่อย ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ สวยงามปริมาณ 200 มิลลิลิตร สะดวก
และง่ายต่อการบริโภคและเก็บรักษาคุณภาพไดดี้ และราคาไม่แพงมากจนเกินไปเม่ือเทียบกบัน ้านมถัว่
เหลืองพร้อมด่ืมยี่ห้อตามทอ้งตลาด และคุณค่า สามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวยั และให้คุณค่าทาง
โภชนาการสูง ยงัช่วยป้องกนัและรักษาโรค เช่น โรคทอ้งผกู กระดูพรุน มะเร็ง ฯลฯ รายละเอียดตาม
ตารางท่ี 5.10
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ตำรำงที ่5.10 ทัศนคติต่อตัวอย่ำงผลติภัณฑ์น ำ้นมถั่วเหลืองผสมข้ำวโพด 

ทศันคตต่ิอผลติภัณฑ์ต่อ 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรตดัสินใจซ้ือ 

ระดบัควำมชอบ 

 มำก
ทีสุ่ด 

มำก ปำนกลำง น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ไม่ชอบ รวม ค่ำเฉลีย่ แปลผล 

ด้ำนรสชำต ิ                                                                                                                                                                                          3.89        ชอบมาก 

1.ความเขม้ขน้พอดี 
64 
(16) 

263 
(65.8) 

70 
(17.5) 

1 
(0.3) 

1 
(0.3) 

1 
(0.3) 

400 
(100) 

3.96 
(0.63) 

ชอบมาก 

2.สดัส่วนของขา้วโพด 
63 

(15.8) 
231 
(57.8) 

93 
(23.3) 

12 
(3) 

1 
(0.3) 

- 
- 

400 
(100) 

3.86 
(0.71) 

ชอบมาก 

3.ความเขม้ขน้ของน ้ านมถัว่เหลือง 
52 
(13) 

251 
(62.8) 

84 
(21.0) 

13 
(3.3) 

- 
- 

- 
- 

400 
(100) 

3.86 
(0.67) 

ชอบมาก 

ด้ำนผลติภณัฑ์                                                                                                                                                                                      3.81        ชอบมาก 
1.บรรจุภณัฑเ์ก็บรักษาคุณภาพ 
   สินคา้ไดดี้ 

58 
(14.5) 

264 
(66) 

75 
(18.8) 

3 
(0.8) 

- 
- 

- 
- 

400 
(100) 

3.94 
(0.60) 

ชอบมาก 

2.บรรจุภณัฑส์วยงามทนัสมยั 
65 

(16.3) 
248 
(62) 

81 
(20.3) 

5 
(1.3) 

1 
(0.3) 

- 
- 

400 
(100) 

3.93 
(0.65) 

ชอบมาก 

3.บรรจุภณัฑส์ะดวกต่อการบริโภค 
57 

(14.3) 
260 
(65) 

79 
(19.8) 

4 
(1) 

- 
- 

- 
- 

400 
(100) 

3.93 
(0.61) 

ชอบมาก 

4.มีรายละเอียดบนฉลากส่วนประกอบ 
   อาหาร และวธีิการใชท่ี้ชดัเจน 

46 
(11.5) 

178 
(44.5) 

135 
(33.8)  

36 
(9) 

3 
(0.8) 

2 
(0.5) 

400 
(100) 

3.56 
(0.87) 

ชอบมาก 
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ตำรำงที ่5.10 ทัศนคติและปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อกำรตัดสินใจซ้ือน ำ้นมถั่วเหลอืงผสมข้ำวโพด (ต่อ) 

ทศันคตต่ิอผลติภัณฑ์ต่อ 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรตดัสินใจซ้ือ 

ระดบัควำมชอบ หรือระดบัควำมเห็นด้วย 

 มำก
ทีสุ่ด 

มำก ปำนกลำง น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ไม่ชอบ รวม ค่ำเฉลีย่ แปลผล 

5.ปริมาณและความเหมาะสมของ 
   ผลิตภณัฑ ์มีความมัน่ใจใน 
   สุขอนามยั ของผลิตภณัฑต์วัน้ี 

39 
(9.8) 

215 
(53.8) 

125 
(31.3) 

18 
(4.5) 

3 
(0.8) 

- 
- 

400 
(100) 

3.67 
(0.74) 

ชอบมาก 

6.สีของน ้ านมถัว่เหลือง 
48 
(12) 

252 
(63) 

93 
(23.3) 

5 
(1.3) 

1 
(0.3) 

1 
(0.3) 

400 
(100) 

3.85 
(0.66) 

ชอบมาก 

ด้ำนรำคำ  15  บำท/ขวด                                                                                                                                                         3.58            ชอบมาก 

1.ราคาเหมาะสมกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ 
64 
(16) 

181 
(45.3) 

119 
(29.8) 

29 
(7.3) 

4 
(1) 

3 
(8) 

400 
(100) 

3.66 
(0.91) 

ชอบมาก 

2.ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ 
52 
(13) 

169 
(42.3) 

135 
(33.8) 

37 
(9.3) 

4 
(1) 

3 
(0.8) 

400 
(100) 

3.55 
(0.91) 

ชอบมาก 

3.ราคาไม่แพงมากเม่ือเทียบกบัยีห่อ้อ่ืน 49 
(12.3) 

173 
(43.3) 

129 
(32.3) 

39 
(9.8) 

8 
(2.0) 

2 
(0.5) 

400 
(100) 

3.53 
(0.93) 

ชอบมาก 
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ตำรำงที ่5.10 ทัศนคติและปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อกำรตัดสินใจซ้ือน ำ้นมถั่วเหลอืงผสมข้ำวโพด (ต่อ) 

ทศันคตต่ิอผลติภัณฑ์ต่อ 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรตดัสินใจซ้ือ 

ระดบัควำมชอบ หรือระดบัควำมเห็นด้วย 

 มำก
ทีสุ่ด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
 น้อย
ทีสุ่ด 

ไม่ชอบ รวม ค่ำเฉลีย่ แปรผล 

ด้ำนคุณค่ำ                                                                                                                                                                                         4.02        ชอบมาก 

1.ใหคุ้ณค่าทางโภชนาการสูง 
70 

(17.5) 
291 
(72.8) 

37 
(9.3) 

2 
(0.5) 

- 
- 

- 
- 

400 
(100) 

4.07 
(0.55) 

ชอบมาก 

2.เหมาะส าหรับทุกเพศทุกวยั 
116 
(29) 

253 
(63.3) 

31 
(7.8) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

400 
(100) 

4.21 
(0.56) 

ชอบมาก
ท่ีสุด 

3.ป้องกนัและรักษาโรค  
   เช่น โรคหวัใจ โรคมะเร็ง  
   โรคกระดูกพรุน ฯลฯ 

58 
(14.5) 

211 
(52.8) 

123 
(30.8) 

8 
(2) 

- 
- 

- 
- 

400 
(100) 

3.80 
(0.70) 

ชอบมาก 

 

หมายเหต:ุ ระดบัความชอบ 0.00-0.83 ไม่ชอบ 0.84-1.66 ชอบนอ้ยท่ีสุด 1.67-2.49 ชอบนอ้ย 2.50-3.33  ชอบปานกลาง 3.34-4.16 ชอบมาก 4.17-4.99 ชอบมากท่ีสุด 
ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2557
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5.4.1 สรุปควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงทศันคติทีม่ีต่อตัวอย่ำงผลติภัณฑ์น ำ้นมถั่วเหลอืงผสมข้ำวโพด
กบัลกัษณะทัว่ไปของผู้บริโภค 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติท่ีมีต่อตวัอย่างผลิตภณัฑ์น ้ านมถั่วเหลืองผสม
ขา้วโพดกบัลกัษณะทัว่ไปของผูบ้ริโภคเพื่อต้องการทราบว่าลกัษณะผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กับ
ทศันคติของผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดหรือไม่ ซ่ึงจากการส ารวจพบว่า ทศันคติด้าน
รสชาติของผลิตภณัฑ์ตวัอย่าง มีความสัมพนัธ์กบัรายได้ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 โดยมีค่าไคสแควร์ 
เท่ากบั19.446 สามารถอธิบายความหมายวา่ เม่ือผูบ้ริโภคมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจะท าใหผู้บ้ริโภคยอมจ่ายเงิน
เพื่อซ้ือรสชาติความอร่อยของผลิตภณัฑน้ี์  

ส่วนของความเขม้ขน้ของน ้ านมถัว่เหลืองของผลิตภณัฑ์ตวัอย่างมีความสัมพนัธ์กบั อายุ
และรายได ้ท่ีระดบันยัส าคญั 0.1 และระดบันยัส าคญั 0.01 โดยมีค่าไคสแควร์ เท่ากบั 14.721 และ 
21.986 สามารถอธิบายได้ว่า เม่ือผูบ้ริโภคมีอายุมากข้ึนจะท าให้ผูบ้ริโภคมีความใส่ใจในฉลาก
ข้อความส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์มากข้ึน ส่วนรายได้นั้ นเม่ือผูบ้ริโภคมีรายได้เพิ่มจะท าให้
ผูบ้ริโภคยนิยอมท่ีจ่ายเงินเพื่อซ้ือน ้านมถัว่เหลือง 

ส่วนทศันคติดา้นผลิตภณัฑข์องผลิตภณัฑ์ตวัอยา่งมีความสัมพนัธ์กบัอายท่ีุระดบันยัส าคญั 
0.1 โดยมีค่าไคสแควร์ เท่ากับ 16.010 สามารถอธิบายได้ว่า เม่ือผูบ้ริโภคมีอายุมากข้ึนจะท าให้
ผูบ้ริโภคมีความใส่ใจลกัษณะผลิตภณัฑ์มากข้ึนดว้ย เน่ืองจากถา้ผลิตภณัฑ์มีความสวยงามและพกพา
ไดง่้ายจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหผู้บ้ริโภคท่ีมีอายมุากในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์

ส่วนของบรรจุภณัฑ์สวยงามสะดวกต่อการบริโภคและเก็บรักษาคุณภาพมีความสัมพนัธ์
กบัเพศ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยมีค่าไคสแควร์ เท่ากบั 9.086 สามารถอธิบายไดว้่า ผูบ้ริโภคเพศ
หญิงและเพศชายมีความใส่ใจในการเลือกบริโภคบรรจุภณัฑ์มากข้ึน เม่ือผลิตภณัฑ์มีความสะดวกต่อ
การบริโภคและการเก็บรักษาคุณภาพไดดี้ 

ส่วนของรายละเอียดบนฉลากส่วนประกอบมีความสัมพนัธ์กบัอายุ ระดบัการศึกษาและ
อาชีพ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 , 0.1 และระดบันยัส าคญั 0.01 โดยมีค่าไคสแควร์ เท่ากบั 28.785 , 24.946 
และ 45.968 สามารถอธิบายได้ว่า เม่ือผูบ้ริโภคมีอายุมากข้ึนจะท าให้ผูบ้ริโภคหันมาใส่ใจอ่าน
รายละเอียดบนฉลากส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ก่อนท าการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ ส่วนระดบั
การศึกษานั้นเป็นไปไดว้่า เม่ือผูบ้ริโภคมีระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึนจะมีความคิดความอ่านมากข้ึนจะมี
โอกาสท่ีจะท าการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ ส่วนอาชีพสามารถบ่งบอกวา่ เม่ือผูบ้ริโภคมีอาชีพท่ีมัน่คง
โดยอ่านรายละเอียดบนฉลากส่วนประกอบก็จะท าการเลือกผลิตภณัฑก่์อนท าการตดัสินใจซ้ือ 

ส่วนปริมาณและความเหมาะสมของผลิตภณัฑ ์มีความมัน่ใจในสุขอนามยัของผลิตภณัฑมี์
ความสัมพนัธ์กบัระดบัการศึกษาท่ีระดบันัยส าคญั 0.1 โดยมีค่าไคสแควร์ เท่ากบั 20.675 สามารถ
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อธิบายไดว้า่ เม่ือผูบ้ริโภคมีระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึนก็จะสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ในเร่ืองความคุม้ค่า
ของผลิตภณัฑท่ี์จ่ายออกไป  

ทศันคติด้านราคาของผลิตภณัฑ์ตวัอย่างมีความสัมพนัธ์กับรายได้และอาชีพ ท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 และระดบันยัส าคญั 0.1 โดยมีค่าไคสแควร์ เท่ากบั 19.027 และ 20.686 สามารถอธิบาย
ได้ว่า เม่ือผูบ้ริโภคมีรายได้เพิ่มข้ึนและอาชีพท่ีมัน่คงผูบ้ริโภคจะหันมาใส่ใจสุขภาพและเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑท่ี์ดีต่อสุขภาพและประโยชน์ต่อร่างกาย  

ส่วนราคาเหมาะสมกบัคุณค่าท่ีไดรั้บมีความสัมพนัธ์กบัรายได ้ระดบัการศึกษาและอาชีพ 
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยมีค่าไคสแควร์ เท่ากบั 28.147 , 28.568 และ 33.207 สามารถอธิบายไดว้่า 
เม่ือผูบ้ริโภคมีรายได ้ระดบัการศึกษา และอาชีพท่ีมัน่คง ผูบ้ริโภคจะมีความคิดความรู้ของราคาและ
คุณค่าท่ีไดรั้บท่ีจะท าการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑม์ากข้ึน 

ส่วนราคาเหมาะสมกับปริมาณมีความสัมพนัธ์กบั รายได้และระดบัการศึกษาท่ีระดับ
นัยส าคญั 0.01 และระดบันัยส าคญั 0.05 โดยมีค่าไคสแควร์ เท่ากบั 35.461 และ 25.983 สามารถ
อธิบายไดว้า่ เม่ือผูบ้ริโภคมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจะท าการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โดยค านึงถึงราคาและความ
เหมาะสมของปริมาณท่ีจะซ้ือ ส่วนระดบัการศึกษานั้นเป็นไปว่า เม่ือผูบ้ริโภคมีระดบัการศึกษาท่ี
สูงข้ึนจะมีความรู้ความใส่ใจในความคุม้ค่าของเงินท่ีจะยนิยอมซ้ือผลิตภณัฑ ์

ทศันคติดา้นคุณค่ามีความสัมพนัธ์กบัรายไดแ้ละอาชีพท่ีระดบันยัส าคญั 0.1 และ 0.05 โดย
มีค่าไคสแควร์ เท่ากบั 16.103 และ 25.097 ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ เม่ือผูบ้ริโภคมีรายไดแ้ละอาชีพท่ี
มัน่คงผูบ้ริโภคจะหนัมาใส่ใจสุขภาพและเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ดีต่อสุขภาพและประโยชน์ต่อร่างกาย  

ส่วนคุณค่าทางโภชนาการสูงมีความสัมพนัธ์กบัอาชีพท่ีระดบันยัส าคญั 0.1 โดยมีค่าไคส
แควร์ เท่ากบั 19.495 ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ เม่ือผูบ้ริโภคมีอาชีพท่ีมัน่คงผูบ้ริโภคจะมีความคิดความ
อ่านในการวเิคราะห์ท่ีจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มีคุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกาย 

ส่วนเหมาะส าหรับทุกเพศทุกวยัมีความสัมพนัธ์กบัอาชีพท่ีระดบันยัส าคญั 0.1 โดยมีค่า
ไคสแควร์ เท่ากบั 14.261 สามารถอธิบายไดว้า่ ผูบ้ริโภคมีอาชีพท่ีมัน่คงไม่วา่จะเพศหญิงและเพศชาย
วยัผูใ้หญ่ตอนกลาง และวยัผูใ้หญ่ตอนปลายก็จะสามารถเลือกบริโภคและซ้ือผลิตภณัฑ์น ้ านมถั่ว
เหลืองได ้

ส่วนป้องกนัและรักษาโรค เช่น โรคหวัใจโรคมะเร็ง โรคกระดูกพรุน ฯลฯ มีความสัมพนัธ์
กบัอายุ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 โดยมีค่าไคสแควร์ เท่ากบั 28.026 สามารถอธิบายไดว้า่ เม่ือผูบ้ริโภคมี
อายมุากข้ึนก็จะเลือกบริโภคน ้านมถัว่เหลืองเพื่อรักษาสุขภาพท่ีช่วยในการป้องกนัและรักษาโรคหัวใจ 
โรคมะเร็ง กระดูกพรุน เป็นตน้  

ส่วนลกัษณะทัว่ไปของผูบ้ริโภคท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติท่ีมีต่อตวัอยา่งผลิตภณัฑ์
น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดซ่ึงจากการส ารวจพบวา่ ทศันคติดา้นรสชาติของความเขม้ขน้พอดีและ
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สัดส่วนของข้าวโพด และทศันคติลกัษณะผลิตภณัฑ์สีของน ้ านมถัว่เหลืองไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ลกัษณะของผูบ้ริโภค โดยกลุ่มผูบ้ริโภคเป็นเพศหญิงและเพศชาย อยูใ่นช่วงวยัเร่ิมตน้ท างาน มีรายได้
และอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีรายไดแ้ละมีอาชีพท าให้ผูบ้ริโภคตอ้งการท่ีจะ
ยกระดบัฐานะในการบริโภคโดยเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีระดบัพรีเม่ียมท่ีมีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อ
ร่างกายในราคาท่ียอมจ่าย รายละเอียดตามตารางท่ี 5.11
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ตำรำงที ่5.11 ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงลกัษณะของผู้บริโภคกบัทศันคติต่อผลติภัณฑ์น ำ้นมถั่วเหลอืงผสมข้ำวโพด 

ตวัแปรของผู้บริโภค ด้ำนรสชำต ิ
ควำม

เข้มข้นพอด ี
สัดส่วนของ
ข้ำวโพด 

ควำมเข้มข้น
ของน ำ้นมถั่ว

เหลอืง 

ด้ำน
ผลติภัณฑ์ 

บรรจุภณัฑ์สวยงำม
สะดวกต่อกำร
บริโภคและเกบ็
รักษำคุณภำพ 

รำยละเอยีดบน
ฉลำก

ส่วนประกอบ 

ปริมำณและควำม
เหมำะสมของ

ผลิตภัณฑ์ มีควำม
มั่นใจในสุขอนำมัย
ของผลิตภัณฑ์ 

เพศ         
อาย ุ         
รายได ้         
ระดบัการศึกษา         
อาชีพ         

ตำรำงที ่5.11 ควำมสัมพนัธ์ลักษณะของผู้บริโภคกบัทัศนคติของผลติภัณฑ์น ำ้นมถั่วเหลอืงผสมข้ำวโพด (ต่อ) 

ตวัแปรของผู้บริโภค 
สีของ 

น ำ้นมถั่วเหลอืง 
ด้ำน
รำคำ 

รำคำ
เหมำะสมกบั
คุณค่ำทีไ่ด้รับ 

รำคำเหมำะสม
กบัปริมำณ 

รำคำไม่แพง
มำกเมือ่เทยีบ
กบัยีห้่ออืน่ 

ด้ำน
คุณค่ำ 

ให้คุณค่ำทำง
โภชนำกำรสูง 

เหมำะ
ส ำหรับทุก
เพศทุกวยั 

ป้องกนัและรักษำ
โรค เช่น 
โรคหัวใจ 

เพศ          
อาย ุ          
รายได ้          
ระดบัการศึกษา          
อาชีพ          

หมายเหต:ุ  มีความสมัพนัธ์กนั  ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
ท่ีมา: จากการค านวณ
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5.5 ข้อเสนอแนะกำรพฒันำผลติภัณฑ์น ำ้นมถั่วเหลอืงของผู้บริโภค 
 ผูผ้ลิตตอ้งการออกแบบลกัษณะผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมตวัใหม่เพื่อให้ตรงกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดงันั้นผูผ้ลิตจึงไดท้  าการส ารวจ พบวา่ ผูบ้ริโภคแต่ละรายไดใ้ห้ความเห็น
ท่ีแตกต่างกนัไป  ไดแ้ก่ เพิ่มขนาดการบรรจุเป็นอนัดบัหน่ึง ร้อยละ 25  โดยขนาดการบรรจุของน ้ านม
ถัว่เหลืองพร้อมด่ืม เช่น แบบกล่อง แบบขวดพลาสติก  รองลงมาคือ เพิ่มรสชาติท่ีหลากหลายมากข้ึน 
เช่น ผสมช็อคโกแลต ผสมงาด า ร้อยละ 14.3 ส่วนเพิ่มสารอาหารบ ารุงสุขภาพความสวยงาม ร้อยละ 
14 และอ่ืนๆ เช่น เพิ่มขนาดปริมาณการบรรจุ ดงัภาพท่ี 5.6 

 

ภาพท่ี 5.4  ลกัษณะแบบผลิตภณัฑน์ ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมตวัใหม่ 
ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2557 
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บทที ่6 

การตดัสินใจซ้ือน า้นมถัว่เหลอืงผสมข้าวโพด 

6.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์และการทดลองชิม 

6.1.1 กรรมวธีิการผลติผลติภัณฑ์น า้นมถั่วเหลอืงผสมข้าวโพด 
ปัจจุบนัการใชถ้ัว่เหลืองมาผลิตเป็นน ้ านมถัว่เหลือง หรือโดยทัว่ไปเรียกกนัวา่ น ้ าเตา้หู้ มี

มากข้ึนเร่ือยๆ ทั้งน้ีก็เพราะผูบ้ริโภคเกิดความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางโภชนาการของน ้ านมถั่ว
เหลืองมากข้ึน ประกอบกบัน ้ านมถัว่เหลืองสามารถใช้เป็นอาหารเสริมด่ืมแทนนมววัไดดี้พอสมควร 
ฉะนั้นท าให้ราคาของนมถัว่เหลืองเม่ือเทียบกบัน ้ านมววัแล้ว นมถัว่เหลืองมีขอ้ได้เปรียบด้านราคา
ค่อนขา้งมาก อยา่งไรก็ตามถึงแมคุ้ณค่าทางโภชนาการของนมถัว่เหลืองลว้นๆ อาจดอ้ยกวา่น ้ านมววั 
แต่การท่ีได้น ามาปรับคุณภาพแล้วก็สามารถเป็นไปได้ท่ีจะท าให้คุณภาพของน ้ านมถั่วเหลืองมี
คุณภาพใกลเ้คียงกบัน ้านมววัทัว่ไปโดยท่ียงัอยูใ่นฐานะท่ีไดเ้ปรียบดา้นราคาเช่นเดิม 
 ขั้นตอนกรรมวธีิการผลิต สามารถแบ่งขั้นตอนในการผลิตน ้านมถัว่เหลือง ไดด้งัต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 เตรียมส่วนผสมของน ้านมถัว่เหลือง 
  1. ถัว่เหลืองเมด็/ถัว่เหลืองผา่ซีก  1   กิโลกรัม 
  2. นมผง      500  กรัม 
  3. น ้าตาลทราย หรือตามความพอใจ  1  กิโลกรัม 
  4. น ้าสะอาด    1  ลิตร 
 ขั้นตอนท่ี 2 กรรมวธีิในการผลิตน ้านมถัว่เหลือง 
  1. คดัเลือกเมล็ดถัว่ท่ีเสีย เช่น ลีบ เน่า ด าออก ทิ้งไป หลงัจากนั้นน ามาแช่น ้ าให้น่ิม
และจะพองตวัข้ึนอีก 1 เท่า ระยะเวลาการแช่เพื่อใหถ้ัว่น่ิมตวัจะใชไ้ดก้็อาจใชเ้วลา 3-5 ชัว่โมง (ไม่ควร
เกิน 8 ชัว่โมง เพราะจะมีกล่ินไม่ค่อยดี) 
  2. ลา้งน ้าใหส้ะอาด เพื่อเอาฝุ่ นละอองออกไป (ลา้งประมาณ 2 คร้ัง) 
  3. น าไปป่ันหรือโม่ให้ละเอียด ตอนป่ันจะใช้น ้ าบางส่วนร่วมดว้ยเพื่อท าให้การป่ัน
เป็นไปไดอ้ยา่งสะดวกและต่อเน่ือง และการป่ันควรป่ันใหล้ะเอียดท่ีสุดจะใชเ้วลาป่ันหลายเท่ียว 
  4. การบีบและกรอง  ผา้ขาวบางกรองเอากากถัว่เหลืองออกจะได้น ้ านมถัว่เหลือง
หลงัจากนั้นเอาไม ้2 ท่อนขนาดทรงขนาดใหญ่กว่าตะเกียบ น ามามว้นผา้ขาวบางท่ีมีกากถัว่เหลือง
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มว้นไปเร่ือยๆ จนหมดเพื่อเอาน ้ านมถัว่เหลืองออก หรือบางท่านอาจะใชมื้อบีบแทนไม ้แต่ควรใส่ถุง
มือบีบ 
  5. น ้านมถัว่เหลืองท่ีไดจ้ากการสกดัออกมาแลว้จะน ามาตม้ใหสุ้กก่อน ขณะท่ีตม้ควร
ใส่นมผงลงไปดว้ยหรือบางท่านอาจใชใ้บเตยแทน เพื่อความหอม  ควรตม้ดว้ยไฟอ่อนๆ จนเดือดเติม
น ้ าตาล (ถา้ใช้ไฟแรงก็ตอ้งคนไม่ให้ไหมท่ี้กน้หมอ้) จุดส าคญัของการท าน ้ านมถัว่เหลืองอยูท่ี่ขั้นตอน
การท าตอ้งหมัน่คน มิฉะนั้น จะมีกล่ินไหม ้
 ขั้นตอนท่ี 3 การผลิตส่วนผสมของน ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 
ส่วนผสมของน ้านมถัว่เหลืองมีกรรมวธีิในการท าดงัต่อไปน้ี 
 1. ขา้วโพดหวาน น าขา้วโพดหวานมาปอกเปลือกและลา้งท าความสะอาด  
 2.  ฝานเมล็ดขา้วโพด ตม้น ้ าให้เดือดนาน 10 -12 นาที อตัราส่วนขา้วโพด 1 กิโลกรัม น ้ า 500 
ลิตร  น าไปป่ันหรือเคร่ืองบด เทกรองใส่ผา้ขาวบาง จะไดน้ ้านมขา้วโพดหวาน  
 3. น าน ้ านมถัว่เหลืองและน าน ้ านมขา้วโพดหวานมาผสมคนเขา้ดว้ยกนัระหว่างนั้นอาจเติม
แต่งขา้วโพดไปดว้ย โดยสัดส่วนท่ีผสมลงไปในบรรจุภณัฑจ์ะมีรายละเอียดดงัน้ี 
     ส่วนประกอบโดยประมาณ 
  น ้านมถัว่เหลือง    95 % 
  น ้าขา้วโพดหวาน     2 % 
  น ้าตาล       2 % 
  นมผง       1 % 
 4. การฆ่าเช้ือ นมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดหวานท่ีไดผ้า่นการบรรจุในภาชนะบรรจุ ซ่ึงมีหลาย
แบบเช่น ถุงพลาสติก ขวดแก้ว กล่องกระดาษ เป็นตน้ ท าให้อุณหภูมิและเวลาท่ีใช้ในการฆ่าเช้ือ
แตกต่างกันไป  อย่างไรก็ตามการท าการฆ่าเช้ือแบบท่ีเรียกว่า พาสเจอไรส์ ในภาชนะเช่นกัน ท่ี
อุณหภูมิตอ้งไม่เกิน 100 องศาเซลเซียสนาน 10 นาที ทิ้งไวใ้ห้เยน็หรือใส่ลงในถงัน ้ าแข็ง และเก็บไว้
ในท่ีเหมาะสม 

 



 

67 
 

 

 
ภาพท่ี 6.1 ผลิตภณัฑน์ ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดบรรจุขวด 

 

 
ภาพท่ี 6.2 ฉลากขอ้ความผลิตภณัฑน์ ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดบรรจุขวด 
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6.1.2 กระบวนการทดลองชิม 
หลงัจากท่ีผูว้ิจยัได้ท าการผลิตน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดบรรจุขวด จึงท าการส ารวจ

และออกพื้นท่ีในการเก็บขอ้มูลตวัอยา่งของกลุ่มผูบ้ริโภคน ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม โดยสถานท่ีในการ
เก็บขอ้มูลน ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดมีดงัน้ี  

1. สถานศึกษาในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และมหาวิทยาลยั
ราชภฎัเชียงใหม่  

2. สถานท่ีแหล่งจ าหน่ายในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ตลาดธานินทร์ ตลาดชา้งเผือก  
และเซเวน่อีเลฟเวน่ 

3. สวนสุขภาพในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่  สวนสุขภาพสวนบวกหาด  และสวน
สุขภาพหอประชุมมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 

4. โรงพยาบาลในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 
โดยท าการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญจากตวัอยา่งผูบ้ริโภค ซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่

เหลืองผสมขา้วโพดในสัดส่วนท่ีเลือกไวแ้ล้วบรรจุขวด โดยจะเขา้ไปถามกลุ่มผูบ้ริโภคตวัอย่างว่า
เลือกท่ีจะชิมหรือไม่ชิม ผูท่ี้จะเลือกชิมจะไดรั้บผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดบรรจุขวดให้
ทดลองชิมและจะไดรั้บการขอสัมภาษณ์ต่อเพื่อถามถึงทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑต์วัอยา่งน้ี 
ในดา้นรสชาติ ความเขม้ขน้ของน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด รูปแบบบรรจุภณัฑ ์ราคาของผลิตภณัฑ์ 
ในราคา 15 บาทต่อ ปริมาณ 200 มิลลิลิตร และดา้นคุณค่า จากนั้นผูบ้ริโภคตวัอยา่งจะไดใ้หค้  าแนะน า
ส่ิงท่ีควรปรับปรุงของผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด โดยการขอถามถึงผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่
เหลืองผสมขา้วโพดว่า ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือของผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสม
ขา้วโพด 

6.2 การยอมรับตัวอย่างผลติภัณฑ์น า้นมถั่วเหลอืงผสมข้าวโพด 
 การศึกษาการยอมรับ รสชาติ ลกัษณะผลิตภัณฑ์ ราคาและคุณค่าของผลิตภณัฑ์น ้ านมถั่ว
เหลืองผสมขา้วโพด โดยสุ่มกลุ่มผูบ้ริโภคดว้ยจ านวน 400 ราย และให้ผูบ้ริโภคทดลองชิมผลิตภณัฑ์
น ้ านมถัว่เหลืองผสม ซ่ึงพิจารณาจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ียอมรับผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 
ร้อยละ 65.5 พบว่าผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ชอบรสชาติความเขม้ขน้ของน ้ านมถัว่
เหลืองผสมขา้วโพดท่ีผสมผสานไดล้งตวั ส่วนลกัษณะผลิตภณัฑ์นั้นก็มีความสวยงาม สะดวกต่อการ
บริโภค เก็บรักษาคุณภาพได้นานและชอบสีของน ้ านมถัว่เหลือง ส่วนด้านคุณค่านั้นชอบตวัอย่าง
ผลิตภณัฑ์น้ีเพราะสามารถบริโภคไดทุ้กเพศทุกวยั ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงและป้องกนัและรักษา
โรค ส่วนดา้นราคาผูบ้ริโภคคิดวา่ราคาสูงไปแต่ถา้มีประโยชน์ก็จะซ้ือบริโภค ส่วนกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่
ยอมรับผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด ร้อยละ 34ไดใ้ห้เหตุผลว่า รสชาติน ้ านมถัว่เหลืองมี
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กล่ินขา้วโพดมากไป ราคาของผลิตภณัฑมี์ราคาแพงและปริมาณนอ้ยเม่ือเทียบกบัปริมาณยีห่้ออ่ืน เป็น
ตน้ ช้ีให้เห็นวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยอมรับผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดโดยผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี
จดัอยูใ่นวยัท างาน มีรายไดท่ี้มัน่คง อาชีพขา้ราชการ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนผูบ้ริโภคท่ีไม่
ยอมรับผลิตภณัฑน์ ้านมถัว่เหลืองจะอยูใ่นวยัก าลงัศึกษาเล่าเรียน ยงัไม่มีรายไดซ่ึ้งยงัคงตอ้งขอเงินจาก
ผูป้กครอง ดงัภาพท่ี 6.3  

 
 

ภาพท่ี 6.3  สัดส่วนการยอมรับผลิตภณัฑน์ ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 
ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2557 

6.3 การตัดสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือผลติภัณฑ์น า้นมถั่วเหลอืงผสมข้าวโพด หลงัจากการชิม 
 การศึกษาการตดัสินใจซ้ือตวัอยา่งผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด พบว่าผูบ้ริโภคท่ี
ไดต้ดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด คิดเป็นร้อยละ 63.8 โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้
เหตุผลวา่ รสชาติของผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดมีความอร่อย ลกัษณะผลิตภณัฑส์วยงาม 
เก็บรักษาคุณภาพไดดี้ ส่วนราคาและคุณค่า มีความเหมาะสม ซ่ึงจะส่งผลต่อในการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีได้ตดัสินใจไม่ซ้ือผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด คิดเป็นร้อยละ 
36.2 โดยผูบ้ริโภคให้เหตุผลว่า ลักษณะผลิตภัณฑ์หนักเกินไปตกแตกง่าย ราคาแพงเน่ืองจาก
ผลิตภณัฑย์ีห่อ้ทอ้งตลาดราคาถูกวา่และไดป้ริมาณเยอะกวา่ ดงัภาพท่ี 6.4 

 
ภาพท่ี 6.4  สัดส่วนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์น ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2557 
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ไม่ยอมรับ

63.8

36.2

ซ้ือ
ไม่ซ้ือ
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6.4 ลกัษณะตัวแปรของแบบจ าลองสองทางเลอืก 
 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด ซ่ึงไดท้  าการ
ให้ผูบ้ริโภคทดลองชิมผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยมีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย น ามาท าการวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองโลจิท ( logit 
model) ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบจ าลองสองทางเลือก (Binary choice models) ซ่ึงปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือน ้ านมถั่ว เหลืองผสมข้าวโพด ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
ประกอบดว้ยตวัแปรอิสระทั้งหมด 16 ตวัแปร ไดแ้ก่ เพศ (X1) อายุ (X2) ระดบัการศึกษา (X3) อาชีพ
นกัเรียน/นกัศึกษา อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ/ขา้ราชการ อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน อาชีพประกอบ

ธุรกิจส่วนตวั (X4) รายได ้(X5) ปัญหาสุขภาพ (X6) ลกัษณะผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือเป็นประจ าแบบขวด (X7a) 

ลกัษณะผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือเป็นประจ าแบบกล่อง (X7b) ความถ่ีในการบริโภค (X8) แหล่งท่ีซ้ือเป็นประจ า

จากซุปเปอร์มาร์เก็ต (X9a) แหล่งท่ีซ้ือเป็นประจ าจากตวัแทนจ าหน่าย (X9b) แหล่งท่ีซ้ือเป็นประจ าจาก

ร้านคา้ทัว่ไป (X9c) ลกัษณะผลิตภณัฑ์ (X10) รสชาติ (X11) ราคา (X12) คุณค่า (X13) ซ่ึงมีค่าสถิติพื้นฐาน
ดงัตารางท่ี 6.1 โดยก าหนดตวัแปรตามดว้ยกนั 2 ตวั ไดแ้ก่ Y0 = การตดัสินใจไม่ซ้ือผลิตภณัฑ์น ้ านม
ถัว่เหลืองผสมขา้วโพด Y1 = การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 
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ตารางที ่6.1 ค่าสถิติพืน้ฐานของปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือน า้นมถั่วเหลอืงผสมข้าวโพด 

ตัวแปร 
ค่า

ต ่าสุด 
ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ 

ค่าส่วนเบี่ยง 
เบนมาตรฐาน  

เพศ (X1) (ชาย =1) (หญิง=0) 0 1.00 - - 
อายตุ่อปี (X2)  16.00 60 33.66 11.146 
ระดบัการศึกษา (X3) 1 4 - - 
อาชีพ (X4) 0 1.00 - - 
รายได ้บาท/เดือน (X5) 4,000 174,000 18,648.48 15,726.36 
โรคประจ าตวั (X6) (มี = 1) (ไม่มี = 0) 0 1.00 - - 
ลกัษณะผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือแบบขวด (X7a)  0 1.00 - - 
ลกัษณะผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือแบบกล่อง (X7b)  0 1.00 - - 
ความถ่ีในการบริโภคต่อสัปดาห์ (X8) (1-10) 1 10.00 3.05 1.774 
แหล่งท่ีซ้ือซุปเปอร์มาร์เก็ต (X9a) 0 1 - - 
แหล่งท่ีซ้ือตวัแทนจ าหน่าย (X9b) 0 1 - - 
แหล่งท่ีซ้ือร้านคา้ทัว่ไป (X9c) 0 1 - - 
รสชาติเหมาะสม (X10) (ระดบัความชอบ 1-5) 1 5 3.89 0.565 
ผลิตภณัฑเ์หมาะสม (X11) (ระดบัความชอบ 1-5) 1 5 3.81 0.503 
ราคา 15 ต่อขวด (X12) (ระดบัความชอบ 1-5) 1 5 3.58 0.825 
คุณค่า (X13) (ระดบัความชอบ 1-5) 1 5 4.02 0.487 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
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การทดสอบความสัมพนัธ์ของตัวแปรอสิระ (multicollinearity) 
การทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระแต่ละคู่ตวัแปร เพื่อจดัการกบัตวัแปรอิสระท่ีมี

ความสัมพนัธ์กนัสูง ซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหาความสัมพนัธ์กนัระหวา่งตวัแปรโดยท าการทดสอบการ
วิเคราะห์ค่า Pearson Correlation ระหวา่งตวัแปรในแต่ละคู่ โดยพิจารณาตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
สูง และมีแนวโน้มท่ีจะท าให้เกิดปัญหา multicollinearity เน่ืองจากอาจมีผลต่อการประมาณค่าของ
แบบจ าลองสองทางเลือก (logit model) ให้ท าการแกปั้ญหาโดยการตดัตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
ออก หรือ ท าการยุบตวัแปรรวมกนัเพื่อแกปั้ญหาความสัมพนัธ์กนั เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของตวั
แปรอิสระในแต่ละคู่พบว่า ตวัแปรอายุมีค่าความสัมพนัธ์กับตัวแปรอ่ืน ซ่ึงได้แก่ ตวัแปรระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  คือ 0.348  ,0.383 ,0.361  ในส่วนของตวั
แปรคุณค่ามีค่าความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืน ได้แก่  รสชาติ ผลิตภัณฑ์ ราคา มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ คือ 0.394 , 0.533 ,0.473 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัมากในส่วนของตวัแปรอิสระลกัษณะ
ผลิตภณัฑ์แบบกล่องมีค่าความสัมพนัธ์กบัตวัแปรลกัษณะแบบขวด มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ คือ 
0.784 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัสูง หรือ มีค่ามากกวา่ 0.5 จะท าใหเ้กิดปัญหาในการวเิคราะห์สมการโลจิท
ไดจึ้งตดัออกจากแบบจ าลอง  ตามตารางท่ี 6.2
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ตารางที ่6.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือน า้นมถั่วเหลอืงผสมข้าวโพด 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7a X7b 

เพศ (X1) 1        
อาย ุ(X2) .030 1       
ระดบัการศึกษา (X3) -.068 -.348** 1      
อาชีพ (X4) -.033 -.383** .352** 1     
รายได ้(X5) .050 .361** .075 -.189** 1    
โรคประจ าตวั (X6) -.021 .131** -.108* -.130** .000 1   
ขวด (X7a) .032 -.005 .022 .052 .027 -.012 1  
กล่อง (X7b) -.020 .028 -.076 -.078 -.033 -.045 -.784** 1 
ความถ่ีในการบิโภค (X8) .065 .133** -.184** -.065 .006 -.056 -.023 -.002 
หา้งสรรพสินคา้/ซุปเปอร์มาร์เก็ต (X9a) .066 .232** -.085 -.155** .277** .002 -.034 .111* 
ตวัแทนจ าหน่าย (X9b) -.080 -.304** .289** .204** -.080 -.178** .048 .074 
ร้านคา้ทัว่ไป (X9c) .032 .142** -.298** -.395** -.197** .128* -.004 .025 
รสชาติ (X10) -.062 .020 -.056 -.009 -.036 -.099* .025 -.088 
ผลิตภณัฑ์ (X11) .002 .036 -.026 -.062 .053 .019 .129** -.088 
ราคา (X12) -.026 -.041 .038 .042 -.018 -.048 .094 -.061 
คุณค่า (X13) .003 .034 -.039 -.051 -.003 .035 .069 -.063 
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ตารางที ่6.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือน า้นมถั่วเหลอืงผสมข้าวโพด (ต่อ) 

ตวัแปร X8 X9a X9b X9c X10 X11 X12 X13 

เพศ (X1)         
อาย ุ(X2)         
ระดบัการศึกษา (X3)         
อาชีพ (X4)         
รายได ้(X5)         
โรคประจ าตวั (X6)         
ขวด (X7a)         
กล่อง (X7b)         
ความถ่ีในการบิโภค (X8) 1        
หา้งสรรพสินคา้/ซุปเปอร์มาร์เก็ต (X9a) .121* 1       
ตวัแทนจ าหน่าย (X9b) -.178** -.535** 1      
ร้านคา้ทัว่ไป (X9c) .085 -.294** -.550* 1     
รสชาติ (X10) .135** .046 .098* .409** 1    
ผลิตภณัฑ์ (X11) .123* .056 -.120* .098* .409** 1   
ราคา (X12) .161** .052 -.057. .040 .271** .476** 1  
คุณค่า (X13) .138** .066 -.098 .072 .394** .533** .473** 1 

 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
     *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
ท่ีมา: จากการค านวณ, 2557
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6.5 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์น า้นมถั่วเหลอืงผสมข้าวโพด 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดใน อ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชแ้บบจ าลองโลจิท (logit model) แบบจ าลองสองทางเลือก ดว้ยเทคนิค
การวิเคราะห์การประมาณค่าความน่าจะเป็นสูงสุด (maximum likelihood estimates : MLE) และ
เทคนิควิเคราะห์โดยวิธี marginal effects เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ านมถัว่
เหลืองผสมขา้วโพด ซ่ึงการศึกษาจะน าขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
ระดบัรายได ้ปัญหาสุขภาพ ลกัษณะผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกซ้ือ แหล่งท่ีซ้ือเป็นประจ า การบริโภคน ้ านมถัว่
เหลือง เป็นตน้ และส่วนขอ้มูลจากการทดสอบชิมผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด ได้แก่ 
รสชาติ ลกัษณะผลิตภณัฑ ์ราคา คุณค่า   

 ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลองโลจิท ของผลิตภัณฑ์น ้ านมถั่วเหลืองผสมข้าวโพด พบว่า 
แบบจ าลองมีนัยส าคญั โดยพิจารณาจากค่า Log Likelihood Function  เท่ากบั-220.1221 ค่า McFadden  
Pseudo  R-squared เท่ากบั 0.16611 ค่า Chi squared เท่ากบั 87.01838 และค่าความถูกตอ้งของค าท านาย 
เท่ากบั 70% ดงัตารางท่ี 6.3 

 จากการวิเคราะห์การท านายดว้ยแบบจ าลองสองทางเลือก พบวา่ แบบจ าลองมีความแม่นย  า
ในการท านายร้อยละ 70 โดยสามารถท านายความแม่นย  าในการตดัสินใจซ้ือน ้ านมถัว่เหลืองผสม
ขา้วโพด ร้อยละ 72 และสามารถท านายความแม่นย  าในการตดัสินใจไม่ซ้ือผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลือง
ผสมขา้วโพด ร้อยละ 63 ตามตารางท่ี 6.3 

ตารางที ่6.3 การท านายของน า้นมถั่วเหลอืงผสมข้าวโพด  
การท านาย (predicted) 

Y 0 1 รวม Prediction Accuracy 
0 63 82 145 63% 
1 37 218 255 72% 

รวม 100 300 400 70% 
หมายเหต:ุ Y = 0 ไม่ซ้ือ  Y = 1 ซ้ือ 
ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2557 
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 เม่ือพิจารณาตวัแปรของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสม
ขา้วโพดของผูบ้ริโภค อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

 รสชาติของผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ านมถัว่
เหลืองผสมขา้วโพดมีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 (ค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก)  และจากค่า 
marginal effect มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.0739 สามารถอธิบายไดว้่าหากผูบ้ริโภคชอบรสชาติของ
ผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดเพิ่มข้ึน 1 ระดบั (คะแนน) ก็มีโอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจ
ซ้ือน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดเพิ่มข้ึน ร้อยละ 7.39 ซ่ึงพบว่าลกัษณะของรสชาติของผลิตภณัฑ์
น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด ได้แก่ ความเขม้ขน้ของน ้ านมถั่วเหลืองผสมข้าวโพด สัดส่วนของ
ขา้วโพด ความเขม้ขน้ของน ้านมถัว่เหลืองมีผลกระทบต่อกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีท าการจะตดัสินใจซ้ือน ้ านม
ถัว่เหลืองผสมขา้วโพด เน่ืองจากในการศึกษาผูว้ิจยัก าหนดให้ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นผูท้ดลองชิมผลิตภณัฑ์
น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด โดยให้คะแนนระดบัความชอบ 5 ระดบั เม่ือพิจารณาลงรายละเอียด 
พบว่า ผูบ้ริโภคตวัอย่างมีความชอบในระดบัมากของลกัษณะรสชาติของผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลือง
ผสมขา้วโพด โดยผูบ้ริโภคท่ีชอบเป็นเพศหญิงและเพศชาย อยูว่ยัผูใ้หญ่ตอนตน้เร่ิมตน้ท างานมีรายได้
และมีอาชีพท่ีมัน่คง ส่วนประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ขา้ราชการ มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดว่า ลกัษณะและรสชาติของผลิตภณัฑ์ อร่อยและถูกใจชอบ
ความหอมของขา้วโพด (ดงัตารางท่ี 6.4 , 6.5) 
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ตารางที ่6.4 ลกัษณะทัว่ไปของผู้บริโภคต่อรสชาติของน า้นมถั่วเหลอืงผสมข้าวโพด 

ลกัษะผู้บริโภค รสชาติ 

เพศ ชอบ 
มากทีสุ่ด 

ชอบ 
มาก 

ชอบ 
ปานกลาง 

ชอบ
น้อย 

รวม  
(ร้อยละ) 

หญิง 30 (7.5) 143 (35.8) 43 (10.8) 2 (0.5) 218 (54.5) 
ชาย 18 (4.5) 121 (30.3) 39 (9.8) 4 (1) 182 (45.5) 
รวม 48 (12) 264 (66) 82 (20.6) 6(1.5) 400 (100) 

อายุ      
ต ่ากวา่ 20 ปี 5 (1.3) 17 (4.3) 6 (1.5) 2 (0.5) 30 (7.5) 
21-35 ปี 25 (6.3) 160 (40) 45 (11.3) 4 (1) 234 (58.5) 
36-60 ปี 18 (4.5) 857 (21.3) 31 (7.8) 0 134 (33.5) 
รวม 48 (12) 264 (66) 82 (20.5) 6 (1.5) 400 (100) 

รายได้      
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 17 (4.3) 79 (19.8) 36 (9) 5 (1.3) 137 (34.3) 
10,000 - 20,000 บาท 19 (4.8) 103 (25.8) 24 (6) 1 (0.3) 147 (36.8) 
20,000 – 30,000 บาท 8 (2) 51 (12.8) 7 (1.8) 0 66 (16.5) 
30,001 บาทข้ึนไป 4 (1) 31 (7.8) 15 (3.8) 0 50 (12.5) 
รวม 48 (12) 264 (66) 82 (20.5) 6 (1.5) 400 (100) 

อาชีพ      
นกัเรียน/นกัศึกษา 11 (2.8) 42 (10.5) 22 (5.5) 3 (0.8) 78 (19.5) 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ/ 
ขา้ราชการ 

10 (2.5) 76 (19) 23 (5.8) 0 109 (27.3) 

พนกังานบริษทัเอกชน 11 (2.8) 72 (8) 14 (3.5) 2 (0.5) 99 (24.8) 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 10 (2.5) 46 (11.5) 11 (2.8) 1 (0.3) 68 (17) 
รับจา้งทัว่ไป 6 (1.5) 28 (7) 12 (3) 0 46 (11.5) 
รวม 48 (12) 264 (66) 82 (20.5) 6 (1.5) 400 (100) 

หมายเหต:ุ ตวัเลขในวงเลบ็ ( ) คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2557 
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 ราคาผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 15 บาทต่อขวด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑน์ ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดเพิ่มข้ึน ณ ระดบันยัส าคญั 0.01 (ค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก) และ
จากค่า marginal effect มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.1328 สามารถอธิบายได้ว่า หากผูบ้ริโภคเห็นว่า
ราคาของผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดมีความเหมาะสม หรือพอใจในราคาของผลิตภณัฑ์
น ้ านมถั่วเหลืองผสมข้าวโพดมากข้ึน ก็มีโอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือน ้ านมถั่วเหลืองผสม
ขา้วโพดเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.28  
 ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ สามารถอธิบายได้ว่า ราคาของผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสม
ขา้วโพดในราคา 15 บาท ซ่ึงมีราคาท่ีไม่แพงมากไปและถูกมากไปเม่ือเทียบกบัราคาน ้ านมถัว่เหลือง
ยี่ห้อตามทอ้งตลาดในราคา  13 – 16 บาท โดยเม่ือเทียบกบัปริมาณ 200 มิลลิลิตร จึงขอยกตวัอย่าง
เหตุผลในการอธิบายถึง ราคาเหมาะสมกับปริมาณ โดยราคาของผลิตภณัฑ์น ้ านมถั่วเหลืองผสม
ขา้วโพด 15 บาทต่อขวด ปริมาณ 200 มิลลิลิตร เม่ือเทียบกบัราคาน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมยี่ตาม
ทอ้งตลาด ไดแ้ก่ ไวตามิลค ์แลคตาซอย ดีน่า โฮมซอย เป็นตน้ โดยราคาของน ้ านมถัว่เหลืองยี่ห้อไว
ตามิลค ์ 14 บาทต่อขวด ปริมาณ 300 มิลลิลิตร แลคตาซอย 10 บาทต่อกล่อง ปริมาณ 300 มิลลิลิตร ดี
น่า 13 บาทต่อขวด 180 มิลลิลิตร และโฮมซอย  16 บาทต่อขวด 300 มิลลิลิตร และเม่ือเปรียบเทียบเม่ือ
ค านวณหาปริมาณต่อราคาขวดของน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมยี่ห้อตามทอ้งตลาด โดยเม่ือซ้ือน ้ านมถัว่
เหลืองยี่ห้อไวตามิลค์ 1 บาท จะไดป้ริมาณ เท่ากบั 23 มิลลิลิตร แลคตาซอย 1 บาทต่อกล่อง จะได้
ปริมาณเท่ากบั 30 มิลลิลิตร ดีน่า 1 บาทต่อขวด จะไดป้ริมาณเท่ากบั 13 มิลลิลิตร และโฮมซอย 1 บาท
ต่อขวด จะไดป้ริมาณเท่ากบั 18.75 มิลลิลิตร ส่วนของน ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 1 บาทต่อขวด จะ
ไดป้ริมาณเท่ากบั 12 มิลลิลิตร ซ่ึงน ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดเม่ือเทียบกบัปริมาณและราคาตามยี่ห้อ
ตามทอ้งตลาดมีราคาไม่แพง แต่ไดป้ริมาณนอ้ยกวา่ยีห่อ้ตามทอ้งตลาด  
 ราคาเหมาะสมกบัคุณค่าท่ีได้รับ สามารถอธิบายไดว้่า ราคาของผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลือง
ผสมขา้วโพดในราคา 15 บาทต่อขวดมีราคาไม่แพงจนเกินไปเม่ือเทียบราคาน ้ านมถัว่เหลืองยีห่้อตาม
ทอ้งตลาดส่วนคุณค่าท่ีได้รับของผลิตภณัฑ์น ้ านมถั่วเหลืองผสมข้าวโพดตวัอย่างซ่ึงมีคุณค่าและ
คุณประโยชน์ต่อร่างกายท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บคูณค่าของน ้ านมถัว่เหลืองและน ้ านมขา้วโพดทั้ง 2 อยา่ง 
ในขวดผลิตภณัฑเ์ดียวกนั 
 ราคาไม่แพงมากเม่ือเทียบกบัยี่ห้อตามทอ้งตลาด สามารถอธิบายไดว้่า ราคาของผลิตภณัฑ์
น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด ในราคา 15 บาทต่อขวด มีราคาไม่แพงมากเม่ือเทียบกบัราคาน ้ านมถัว่
เหลืองยี่ห้อตามทอ้งตลาด ซ่ึงราคาน ้ านมถัว่เหลืองยี่ห้อตามทอ้งตลาดมีราคา 13 -16 บาทบรรจุภณัฑ์
แบบขวด ส่วนราคาแบบกล่อง 10 -15 บาทต่อกล่อง โดยราคายีห่้อตามทอ้งตลาดเช่น ไวตามิลค ์ราคา 
13 บาทต่อขวด ดีน่า 13 บาทต่อขวด โฮมซอย 16 บาทต่อขวด ยี่ห้ออ่ืนเช่น โทฟุซัน 20 บาทต่อขวด 
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เป็นตน้ ซ่ึงผูบ้ริโภคเห็นวา่ราคาของผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดในราคา 15 บาท ไม่แพง
มากกบัยีต่ามทอ้งตลาด ไวตามิลค ์ดีน่า (ดงัตางรางท่ี 6.5) 

ตารางที ่6.5 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองโลจิทของผลติภัณฑ์น า้นมถั่วเหลอืงผสมข้าวโพด ด้วยวธีิ  
                    marginal effect 

ตัวแปรอสิระ 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 

Coefficient 
Marginal effect 

ค่าคงท่ี 
เพศ 
ระดบัการศึกษา 
อาชีพ 
รายได ้
โรคประจ าตวั 
ลกัษณะผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือแบบขวด 
ความถ่ีในการบริโภค 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ตวัแทนจ าหน่าย 
ร้านคา้ทัว่ไป 
รสชาติของผลิตภณัฑผ์สมขา้วโพด 
ลกัษณะผลิตภณัฑข์องผลิตภณัฑผ์สมขา้วโพด 
ราคาของผลิตภณัฑผ์สมขา้วโพด 

-6.4312*** 
-.0135 
-.1031 
.1655 
-.8445 
.2092 
.1926 
.0817 
.1737 
-.5878 
.0700 

.4911** 
.5045* 

.8823*** 

-.9683 
-.0020 
-.0155 
.0239 

-.1271 
.0332 
.0303 
.0123 
.0269 

-.0886 
.0106 

.0739* 
.0759 

.1328*** 
ท่ีมา: จากการค านวณ, 2557 

      Log Likelihood Function   -218.4280 

หมายเหต:ุ *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  Restricted log likelihood  -261.9372 

    **   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  McFadden  Pseudo  R-squared  .1661054 

     *    มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1  Chi squared           87.01838 

      Accuracy of prediction       70% 
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บทที ่7 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

7.1 สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาทศันคติและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสม
ขา้วโพดในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทศันคติและปัจจยัของผูบ้ริโภคท่ี
มีต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด โดยใชแ้บบจ าลองสองทางเลือก (logit 
model) สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

7.1.1 ทศันคติของผู้บริโภคผลติภัณฑ์น า้นมถั่วเหลอืงพร้อมผสมข้าวโพด 
 จากาการศึกษาดา้นพฤติกรรม และทศันคติของผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคตวัอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จบระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจและขา้ราชการ อายุ 
21-35 ปี โดยมีระดบัรายได ้10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ ไม่มีโรคภูมิแพ้
น ้ านมถัว่เหลือง โดยส่วนใหญ่จะออกก าลงักายประมาณ 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ ส่วนผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่
เหลืองพร้อมด่ืมส่วนใหญ่จะนิยมบริโภคน ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมยีห่้อ ไวตามิลค ์และแลคตาซอย จะ
เลือกบริโภคน ้านมถัว่เหลืองแบบไม่ผสมธญัพืช โดยเลือกบริโภคบรรจุภณัฑแ์บบกล่อง บริโภคน ้านม
ถัว่เหลืองประมาณ 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ และจะซ้ือน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมเป็นประจ าท่ีร้านตวัแทน
จ าหน่าย (7- ELEVEN) โดยมีทศันคติต่อน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมท่ีมีความคิดเห็น ในระดบัท่ีมีความ
คิดเห็นดว้ยอย่างยิ่ง คือ ทศันคติท่ีว่าน ้ านมถัว่เหลืองเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีรับประทานง่าย และผลิตภณัฑ์
น ้ านมถัว่เหลืองมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ในส่วนระดบัความคิดเห็นท่ีเห็นด้วย คือ ทศันคติท่ีว่า
น ้านมถัว่เหลืองสามารถทดแทนผลิตภณัฑ์น ้ านมววัท่ีมีวางจ าหน่ายในทอ้งตลาดได ้น ้านมถัว่เหลืองมี
สรรพคุณสามารถป้องกนัการเกิดโรคกระดูกพรุน โรคทอ้งผกู และผลิตภณัฑน์ ้านมถัว่เหลืองยีห่อ้ตาม
ทอ้งตลาดมีคุณภาพน่าเช่ือถือ เป็นตน้  
 การศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  า
การผลิตน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดบรรจุขวด โดยให้ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นผูท้  าการทดลองชิมผลิตภณัฑ์
ตวัอยา่งน้ีโดยสอบถามถึงทศันคติดา้นรสชาติ ลกัษณะผลิตภณัฑ ์ราคา และคุณค่า พบวา่ ทศันคติของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดโดยมีระดบัความชอบของผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลือง
ผสมข้าวโพด อยู่ในระดับความชอบมาก ได้แก่ ทัศนคติด้านรสชาติ โดยแบ่งลักษณะของ
ส่วนประกอบรสชาติออกเป็นดงัน้ี ความเขม้ขน้ สัดส่วนของขา้วโพด ความเขม้ขน้ของน ้ านมถั่ว
เหลือง  
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ทศันคติดา้นลกัษณะผลิตภณัฑ์ ซ่ึงมีลกัษณะของผลิตภณัฑ์ดงัน้ี บรรจุภณัฑ์เก็บรักษา
คุณภาพไดดี้ บรรจุภณัฑ์สะดวกต่อการบริโภค มีรายละเอียดส่วนประกอบอาหาร ปริมาณและความ
เหมาะสมของผลิตภณัฑ ์ 

ทศันคติด้านราคา 15 บาทต่อขวด ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี ราคาเหมาะสมกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ 
ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ ราคาไม่แพงมากเม่ือเทียบกบัยีห่อ้ตามทอ้งตลาด  

ทศันคติดา้นคุณค่า ซ่ึงมีลกัษณะของคุณค่าดงัน้ี ผลิตภณัฑ์ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง 
เหมาะส าหรับทุกเพศทุกวยั ป้องกนัและรักษาโรคหวัใจ โรคมะเร็ง โรคกระดูกพรุน ฯลฯ  

เพื่อศึกษาถึงการยอมรับผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด พบวา่ ผูบ้ริโภคยอมรับ
ผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด ดา้นรสชาติความเขม้ขน้ของน ้ านมถัว่เหลองผสมขา้วโพด 
ลกัษณะของผลิตภณัฑ์นั้นก็มีความสวยงาม สะดวกต่อการบริโภค เก็บรักษาคุณภาพไดดี้ ส่วนคุณค่า
นั้นชอบเพราะผลิตภณัฑ์น้ีสามารถบริโภคไดทุ้กเพศทุกวยั ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ป้องกนัและ
รักษาโรค ส่วนดา้นราคาผูบ้ริโภคคิดวา่ราคาสูงไปแต่ถา้มีประโยชน์ก็จะซ้ือมาบริโภค  

7.1.2 ข้อเสนอแนะของผู้บริโภคต่อผลติภัณฑ์น า้นมถั่วเหลอืงพร้อมผสมข้าวโพด  
ขอ้เสนอแนะจากการให้ผูบ้ริโภคไดท้ดลองชิมผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 

โดยให้ผูบ้ริโภคให้ค  าแนะน าและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด โดย
ผูบ้ริโภคไดค้วามคิดเห็นวา่ชอบในเร่ือง รสชาติของความเขม้ขน้ของน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด มี
ความอร่อยและถูกใจ ลกัษณะผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์สวยงามสะดวกต่อการบริโภคและเก็บรักษา
คุณภาพไดดี้ มีรายละเอียดส่วนประกอบอาหาร ราคาของผลิตภณัฑ ์15 บาทต่อขวด ราคามีความเหมา
สมกับคุณค่าท่ีได้รับ ซ่ึงราคาของผลิตภัณฑ์ของน ้ านมถั่วเหลืองผสมข้าวโพดในราคา 15 บาท 
สามารถไดรั้บคุณค่าของน ้ านมถัว่เหลืองและน ้ านมขา้วโพดทั้ง 2 อยา่งในตวัของผลิตภณัฑ์ ส่วนของ
ราคาไม่แพงมากเม่ือเทียบกบัยี่ห้อตามทอ้งตลาด ซ่ึงผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดราคา 15 
บาทต่อขวด มีราคาท่ีไม่แพงมากไปกวา่ราคายี่ตามทอ้งตลาดซ่ึงมีราคาตั้งแต่ 13 – 16 บาท เป็นตน้ไป 
ดา้นคุณค่าของผลิตภณัฑ์มีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถบริโภคไดทุ้กเพศทุกวยั สามารถป้องกนั
และรักษาโรค เช่น โรคหวัใจ โรคมะเร็ง ฯลฯ ดงันั้นผูว้จิยัจะไดท้  าการผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่เหลืองผสม
ขา้วโพดเพื่อจะท าการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อวางแผนจดัจ าหน่ายให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค  
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7.1.3 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือน า้นมถั่วเหลอืงผสมข้าวโพด 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ านมถัว่เหลืองผสมข้าวโพดใน

อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีผลการวิเคราะห์โดยใชแ้บบจ าลองโลจิท ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค คือ ดา้นรสชาติ และ ดา้นราคา 15 
บาทต่อขวด ผลจากการศึกษาพบวา่ รสชาติความเขม้ขนัของน ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดท่ีอร่อยหรือ
ถูกใจ มีผลต่อผูบ้ริโภคท่ีจะตดัสินใจซ้ือน ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดท่ีเพิ่มข้ึน ส่วนดา้นราคา 15 บาท
ต่อขวด ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ เม่ือผูบ้ริโภคเห็นวา่ราคาน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดนรา
คา 15 บาทต่อขวด มีราคาไม่แพงมากจนเกินไป แถมยงัสามารถรับคุณค่าของน ้ านมถัว่เหลืองและ
น ้ านมขา้วโพดไดท้ั้ง 2 ชนิด ในขวดผลิตภณัฑ์เดียวกนั ส่วนราคาไม่แพงมากเม่ือเทียบกบัยี่ห้อตาม
ทอ้งตลาด เม่ือผูบ้ริโภคเห็นว่า ราคาน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดในราคา 15 บาทต่อขวดยงัรับได้
ประโยชน์จากน ้ านมขา้วโพด ซ่ึงในราคายี่ห้อตามทอ้งตลาดอยู่ท่ี 13 -16 บาท ยงัไดรั้บแค่น ้ านมถัว่
เหลืองอย่างเดียว ส่วนราคาเหมาะสมกบัปริมาณนั้น สามารถบอกได้ว่า ราคาน ้ านมถัว่เหลืองผสม
ขา้วโพดในราคา 15 บาทต่อขวดในปริมาณ 200 มิลลิลิตร ซ่ึงในปริมาณน ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด
นั้นผูบ้ริโภคสามารถยอมรับไดเ้ม่ือเทียบกบัปริมาณของยี่ห้อตามทอ้งตลาดท่ีปริมาณเยอะไม่สามารถ
บริโภคหมดได้ภายในวนัเดียว ซ่ึงผูบ้ริโภคมีโอกาสท่ีจะท าการตดัสินใจซ้ือน ้ านมถั่วเหลืองผสม
ข้าวโพด ผลจาการศึกษาสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อวาง
แผนการผลิต การจดัจ าหน่ายน ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

7.2 ข้อค้นพบงานวจัิย 
1. ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการยอมรับผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด คือการค านึงถึง

รสชาติท่ีมีความเหมาะสม เช่น เพิ่มรสชาติท่ีหลากหลายมากข้ึน  ผสมโกโก ้กาแฟ หรือรสชาติท่ีแปลก
ใหม่ ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยจะเห็นไดว้า่ตลาดน ้ านมถัว่เหลืองมีการแข่งขนัสูงมาก จึง
ตอ้งมีการปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

2. ลกัษณะการบรรจุภณัฑ ์รูปแบบ สีขอ้ความ รูปร่างผลิตภณัฑ์  ควรมีการปรับปรุงสร้างความ
แตกต่างของผลิตภณัฑ ์ลกัษณะการบรรจุภณัฑค์วรมีหลายรูปแบบ เช่น แบบกล่อง แบบขวดพลาสติก 
เพื่อง่ายต่อการพกพาและการบริโภค 

3. ความเคยชินกบัการบริโภค และพฤติกรรมในอดีตไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ 
ดงันั้นในการน าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ ส่ิงท่ีส าคญั คือ การแนะน าสินคา้ใหผู้บ้ริโภคไดรู้้จกัทั้งรูปลกัษณ์
ผลิตภณัฑ ์รสชาติ ราคา ฯลฯ 
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7.3 ข้อเสนอแนะทางการตลาดของผลติภัณฑ์น า้นมถั่วเหลอืงพร้อมดื่ม 
จากการศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ/บริโภคผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม

ของผูบ้ริโภค สรุปแนวทางการตลาดส าหรับผูป้ระกอบท่ีอยูใ่นธุรกิจน ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม ดงัน้ี 

7.3.1 กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 
ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพ พฒันาผลิตใหม่ๆ 

เพื่อสนองความตอ้งการในตลาด ดงัน้ี 

1.ด้านรสชาติ 
ผลิตภณัฑ์น ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมทัว่ไปรสชาติท่ีถูกใจ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมเป็นอนัดบัแรก ส าหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีตอ้งการเขา้สู่
ตลาดน ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งเขา้ใจถึงรสชาติความชอบของผูบ้ริโภค 
แบบใด หวาน มนั กล่ินของน ้านมถัว่เหลือง  

2.ด้านผลติภัณฑ์ 
ปัจจุบนัผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ ท่ีเขา้มาทางตลาด ไดน้ าเสนอน ้ านมถัว่เหลืองพร้อม

ด่ืมในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีหลากหลายมากข้ึน ทั้ งการแต่งกล่ิน เช่น ช็อกโกแลต กาแฟ  แต่ทั้ งน้ี
ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งสร้างความน่าสนใจใหก้บัผลิตภณัฑร์สชาติใหม่ๆ ตลอดเวลา 

3.สารอาหารเพิม่เติม 
แมว้า่น ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมจะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีอุดมดว้ยคุณประโยชน์มากมาย แต่

ผูบ้ริโภคท่ีรักและใส่ใจในสุขภาพ มีความตอ้งการบริโภคอาหารท่ีมีคุณค่าทางสารอาหารมาก ดงันั้น 
จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีมีสารอาหารมากข้ึน  

7.3.2 กลยุทธ์ด้านราคา 
ราคาท่ีมีความเหมาะสมกบัรสชาติและคุณภาพเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค ดงันั้น ผูป้ระกอบการจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งก าหนดราคา
จ าหน่ายใหส้อดคลอ้งกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์และสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย 

7.3.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจ าหน่าย  
ความสะดวกในการหาซ้ือสินค้าเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

เน่ืองจาก หาก ณ จุดขายไม่มีน ้ านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมยี่ห้อท่ีตอ้งการ ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้่า การ
กระจายสินคา้และการบริหารจดัการสินคา้ใหส้ามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  
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7.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยในคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาทศันคติและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ านมถัว่
เหลืองผสมข้าวโพด ซ่ึงได้แก่ รสชาติ ราคา ลักษณะผลิตภณัฑ์ ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพิ่ม
รายละเอียดในการศึกษาของลกัษณะการบรรจุภณัฑ์ เช่น แบบกล่อง แบบถุง และรวมไปถึงการบริ
โภคน ้ านมถั่ว เหลืองปริมาณการบรรจุท่ี มีต่อราคาท่ีผู ้บ ริโภคเต็มใจซ้ือ  และควรเพิ่มการ
ประชาสัมพนัธ์  

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรศึกษาและคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม เช่น 
สารอาหารเสริมสุขภาพ ผสมธญัพืชชนิดอ่ืน ให้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคเพื่อสามารถ
แข่งขนักบัตลาดได ้
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ภาคผนวก ก 

ผลการวเิคราะห์ดว้ย 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 

“ ทัศนคตขิองผู้บริโภคและปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน า้นมถัว่เหลอืง 

ผสมข้าวโพด  ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ” 

ค าช้ีแจง :  แบบสอบถามชุดน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เพื่อใชป้ระกอบ
การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์น ้ านมถั่วเหลืองผสมข้าวโพด ผลการศึกษาจะเป็น
ประโยชนต่์อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค  โดยผูผ้ลิตสามารถน ามาปรับปรุงผลิตภณัฑท่ี์มีคุณค่าให้
ตรงกับความต้องการของผู ้บ ริโภค นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูด้  าเนินการศึกษา ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ 
โอกาสน้ีดว้ย 

 

แบบสอบถามชุดน้ี แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย 
ส่วนท่ี  1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี  2   ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม 
ส่วนท่ี  3   ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑน์ ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม 
ส่วนท่ี   4  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้านมถัว่เหลืองผสม 

ขา้วโพดของผูบ้ริโภค 
 
 
 

 

ปัญจพล อุยพานิชย ์
 

       ผูว้จิยั 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง : กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   √  ลงในช่อง          / เตมิข้อความลงในช่องว่าง 
 

1. เพศ    ชาย   หญิง 

2. อาย.ุ..............................ปี 

3. ระดบัการศึกษา 

 ต ่ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี   ปริญญาโท 

 ปริญญาเอก    อ่ืน ๆ โปรดระบุ....................................... 

4. อาชีพปัจจุบนั 

 นกัเรียน/นกัศึกษา  พนกังานรัฐวสิาหกิจ   ขา้ราชการ 

 พนกังานบริษทัเอกชน  ประกอบธุรกิจส่วนตวั   รับจา้งทัว่ไป 

 อ่ืน  ๆ  (โปรดระบุ)............................................................... 

5. รายไดข้องท่าน/บาท/เดือน.....................................................บาท 

6. ท่านมีโรคประจ าตวัหรือไม่ 

 ไม่มี    มีโรคประจ าตวั   โปรดระบุ......................................... 

7. ท่านมีโรคภูมิแพน้ ้านมถัว่เหลืองหรือไม่ 

 ไม่มี    มี 

8. ท่านออกก าลงักายบ่อยแค่ไหน 

 ไม่ไดอ้อกก าลงักาย  1-2 คร้ัง/สัปดาห์   3-4 คร้ัง/สัปดาห์ 

 มากกวา่ 4 คร้ัง   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................................................... 

9. ท่านรู้จกัน ้านมถัว่เหลืองหรือไม่ 

 ไม่รู้จกั  (ขา้มไปตอบส่วนท่ี3)  รู้จกัแต่ไม่เคยทาน รู้จกัและเคยทาน 
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ส่วนที ่ 2  พฤติกรรมการบริโภคนมถั่วเหลอืงพร้อมดื่ม 

ค าช้ีแจง : กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   √  ลงในช่อง          / เติมข้อความลงในช่องว่าง 
1. ท่านรู้จกัน ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมยีห่้อใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 ไวตามิลค ์

 วซีอย 

 แลคตาซอย 

 ดีน่า 

 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)............................ 

2. ท่านเลือกบริโภคน ้านมถัว่เหลืองด่ืมยีห่้อใดมากท่ีสุด  โปรดเรียงล าดับหมายเลขตาม

ความชอบของยีห้่อน า้นมถั่วเหลอืง  ดงัน้ี   

    1 = มากท่ีสุด   2 = มาก  3 =  ปานกลาง  4 = นอ้ย  5 = นอ้ยท่ีสุด 

 ________   ไวตามิลค ์

 ________   วซีอย 

 ________   แลคตาซอย 

 ________   ดีน่า 

 ________   น ้าเตา้หูร้ถเข็น 

 ________   อ่ืน ๆ   (โปรดระบุ)........................ 

3. ลกัษณะน ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมท่ีท่านซ้ือเป็นประจ า 

 แบบขวด        แบบกล่อง    แบบถุง 

4. ความถ่ีในการบริโภคน ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม............................... คร้ัง / สัปดาห์ 
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5. แหล่งท่ีซ้ือน ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมเป็นประจ า (ตอบได้เพยีง 1 ข้อ) 

 ซุปเปอร์มาร์เก็ตและหา้งสรรพสินคา้  ตวัแทนจ าหน่าย (7 - ELEVEN)  

 ร้านคา้ทัว่ไป     ตลาดสด 

6. ท่านชอบน ้านมถัว่เหลืองลกัษณะใด 

 น ้านมถัว่เหลืองผสมธญัพืช หรือ ธญัพืชบด  น ้านมถัว่เหลืองอยา่งเดียวไม่ผสม 

7. ท่านรับทราบวา่มีน ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดพร้อมด่ืม หรือไม่  

 ทราบ      ไม่ทราบ 

ส่วนที ่3   ทศันคตขิองผู้บริโภคทีม่ต่ีอผลติภัณฑ์น า้นมถั่วเหลอืงพร้อมดืม่ 
ค าช้ีแจง  : โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องทีต่รงกบัความรู้สึก / ความคดิเห็นของท่านมากทีสุ่ด    

 
ทศันคตต่ิอผลติภัณฑ์ 

น า้นมถั่วเหลอืงพร้อมดืม่ 

ระดบัความคดิเห็น 

เห็น 
ด้วย 

อย่างยิง่ 

 
เห็น
ด้วย 

 
ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น 
ด้วย 

อย่างยิง่ 
1. ผลิตภณัฑรั์บประทานง่าย      
2. ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย      
3. สามารถทดแทนผลิตภณัฑน์ ้ านมววัท่ีมีวางจ าหน่าย 
    ในทอ้งตลาดได ้

     

4. น ้ านมถัว่เหลืองมีสรรพคุณในการช่วยบ ารุงกระดูก 
   และการช่วยชะลอวยั 

     

5. น ้ านมถัว่เหลืองมีสรรพคุณสามารถป้องกนัการเกิด 
    โรคกระดูกพรุน โรคหวัใจ- ลม้เหลว  โรคทอ้งผกู 

     

6. โอกาสท่ีจะแข่งขนัในตลาดเป็นไปไดย้ากเน่ืองจากมี 
    ผลิตภณัฑต์วัเลือกอ่ืนๆ ท่ีสามารถทดแทนได ้

     

7. น ้ านมถัว่เหลืองควรเป็นผลิตภณัฑท่ี์สะดวก 
   ในการบริโภค และพกพา 

     

8. ผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่เหลืองยีห่อ้ขา้งตน้ 
มีคุณภาพน่าเช่ือถือ 
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ส่วนที ่4   ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน า้นมถั่วเหลอืงผสมข้าวโพดของผู้บริโภค 
ค าอธิบายผลติภัณฑ์ : ผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีการแปรรูปจาก
ถัว่เหลือง และขา้วโพด ในท่ีน้ีจะขอน าเสนอ น ้ านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดบรรจุขวด ดงันั้น
ผูวิ้จยัขอความร่วมมือจากท่านชิมผลิตภณัฑแ์ละตอบค าถามดงัต่อไปน้ีตามความเห็นของท่าน 

หลงัจาก ท่ีท่านชิมแลว้ ท่านมีขอ้คิดเห็นต่อผลิตภณัฑน้ี์อยา่งไร 
ค าช้ีแจง  : โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องทีต่รงกบัความรู้สึก / ความคดิเห็นของท่านมากทีสุ่ด    

 

 

ทศันคตต่ิอผลติภัณฑ์ 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ระดบัความชอบ หรือ ระดบัความเห็นด้วย 

มาก
ทีสุ่ด 
( 5 ) 

มาก 
 ( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ไม่
ชอบ 
(0) 

หมาย
เหตุ 

ด้านรสชาต ิ
1.ความลงตวัของรสชาติ /ถูกใจ 
   1.1 ความเขม้ขน้ของขา้วโพด        
   1.2 สดัส่วนของขา้วโพดพอดี        
   1.3 ความเขม้ขน้ของน ้ านมถัว่เหลือง        
ด้านผลติภณัฑ์ 
1. บรรจุภณัฑเ์ก็บรักษาคุณภาพสินคา้ไดดี้        
2. บรรจุภณัฑส์วยงาม ทนัสมยั        
3. บรรจุภณัฑส์ะดวกต่อการบริโภค        
4. มีรายละเอียดบนฉลาก  ส่วนประกอบ 
    อาหาร และวิธีการใชท่ี้ชดัเจน 

       

5. ปริมาณและความเหมาะสมของ 
    ผลิตภณัฑ ์มีความมัน่ใจในสุขอนามยั  
   ของผลิตภณัฑต์วัน้ี 

       

6. สีของน ้ านมถัว่เหลือง        
ด้านราคา  15  บาท/ขวด 
1. ราคาเหมาะสมกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ        
2. ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ        
3. ราคาไม่แพงมากเม่ือเทียบกบัยีห่อ้อ่ืน        
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 ค าช้ีแจง : กรุณากรอกขอ้มูลในแบบสอบถามโดยท าเคร่ืองหมาย [ √ ]  
1. ขอ้เสนอแนะหรือส่ิงท่ีควรปรับปรุงเพิ่มเติมแกไ้ขผลิตภณัฑน์ ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพด 
      สี......................................................................................................................................... 

     รสชาติ ................................................................................................................................ 

     ความเขม้ขน้........................................................................................................................ 

2. ในความคิดเห็นของท่าน หากผูผ้ลิตน ้านมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมตอ้งการออกผลิตภณัฑ์ตวัใหม่ ท่านคิด
วา่ควรเป็นไปในลกัษณะใดมากท่ีสุด (ตอบได้เพยีง 1 ข้อ) 
    เพิ่มรสชาติใหห้ลากหลายมากข้ึน   เพิ่มขนาดการบรรจุ 

     เพิ่มสารอาหารบ ารุงสุขภาพ/ความสวยงาม  อ่ืนๆ โปรดระบุ 

3. ท่านยอมรับผลิตภณัฑน์ ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดแบรนดใ์หม่น้ีหรือไม่  
 [ ] ยอมรับ  โปรดใหค้ะแนน...................(เตม็ 100 คะแนน)  [ ] ไม่ยอมรับ   

 หากไม่ยอมรับสาเหตุเพราะ..................................................................................................... 

4. หากมีผลิตภณัฑน์ ้านมถัว่เหลืองผสมขา้วโพดน้ีจ าหน่าย ในเชียงใหม่โอกาสท่ีท่านจะซ้ือผลิตภณัฑ์
น้ีมากนอ้ยเพียงไร 
 [ ] ซ้ือ  โอกาสท่ีจะซ้ือ โปรดใหค้ะแนน........................(เต็ม 100 คะแนน)   [ ] ไม่ซ้ือ 

 หากไม่ซ้ือ สาเหตุเพราะ ................................................................................................... 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 

 

 
ทศันคตต่ิอผลติภัณฑ์ 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ระดบัความชอบ หรือ ระดบัความเห็นด้วย 

มาก
ทีสุ่ด 
( 5 ) 

มาก 
 ( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ไม่
ชอบ
(0) 

หมาย
เหตุ 

ด้านคุณค่า 
1.ใหคุ้ณค่าทางโภชนาการสูง        
2. เหมาะส าหรับทุกเพศ ทุกวยั        
3. ป้องกนัและรักษาโรค เช่น โรคหวัใจ 
โรคมะเร็ง โรคกระดูกพรุน ฯลฯ 
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