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การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมพาสเจอร์ไรส์และปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

Study of Pasteurized Milk Consumption Behavior and Marketing Mix Factors Influencing 
Consumers’ Decision on Purchasing of Pasteurized Milk in Muang  

District, Khon Kaen Province 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมพาสเจอร์ไรส์และปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น โดยใชแ้บบสอบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ราย จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่บริโภค 
นมพาสเจอร์ไรส์ยีห่้อ A ขนาด 200 ซีซี รสจืด เน่ืองจากมีรสชาติอร่อย และสะดวกหาซ้ือไดง่้าย ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือ
เพ่ือบริโภคเองคร้ังละ 1-2 ขวด ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการ 
และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ในระดบัมาก ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ อาชีพ และ
รายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์แตกต่างกนั  

 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study the pasteurized milk consumption behavior and marketing mix 

factors that influenced consumers’ decision on purchasing of pasteurized milk in Muang district, Khon Kaen 
province, which was performed by collecting data from a sampling group of 400 people.  The results of the study 
showed that most people from the sampling group consumed ‘A’ pasteurized milk, plain, 200 ml, as it tasted good 
and was convenient to buy.  Most consumers purchased 1-2 bottles of milk for their own consumption.  For the 
marketing mix factors, the aspects of product and place have influenced the purchasing decision the most.  The price, 
promotion, people, process and physical evident have influenced the purchasing decision of pasteurized milk at high 
level. Consumers with different of ages, occupations and monthly incomes have focused on the factors that 

influenced the purchasing decision of pasteurized milk differently. 
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บทน า 
  นมเป็นอาหารตามธรรมชาติท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมไปดว้ยธาตุอาหารครบทั้ง 5 หมู่โดยเฉพาะยิ่ง
น ้ าตาลนมหรือ Lactose และโปรตีนท่ีเรียกวา่ เคซีน (Casein) ซ่ึงจะพบไดใ้นนมเท่านั้น นมจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งใน
การพฒันาการเจริญเติบโตของร่างกายและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ ซ่ึงในปัจจุบนัคนไทยหันมาใส่ใจใหค้วามส าคญักบั
การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองมากข้ึน และรัฐบาลมีนโยบายในการรณรงคใ์หป้ระชาชนด่ืมนมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้มี
สุขภาพและอนามยั ท่ีสมบูรณ์และแขง็แรงเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพของประเทศต่อไป ทั้งยงัเป็นการช่วยส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมให้สามารถด ารงอาชีพเล้ียงโคนมได้อย่างย ัง่ยืนตลอดไปและเป็นการสร้างความมัน่คง 
ดา้นอาหารของประเทศดว้ย (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2554) นมพาสเจอร์ไรส์เป็น
นมท่ีผ่านกรรมวธีิฆ่าเช้ือดว้ยความร้อนไม่ต ่ากวา่ 63 องศาเซลเซียส โดยรักษาอุณหภูมิคงท่ีไม่นอ้ยกวา่ 30 นาที หรือท า
ใหร้้อนไม่ต ่ากวา่ 72 องศาเซลเซียส และคงท่ีไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 16 วนิาที แลว้ท าให้เยน็ลงทนัท่ีท่ีอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส
หรือต ่ากวา่นั้น นมชนิดน้ีรสชาตออร่อยและ มีคุณค่าทางอาหารท่ีดีท่ีสุด (บริษทั ดชัมิลค ์จ ากดั, 2559; องคก์ารส่งเสริม
กิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย, 2558) ในปี 2559 ความตอ้งการบริโภคนมพร้อมด่ืมจะเพ่ิมข้ึน แมว้า่ ตลาดนมโรงเรียน  
ซ่ึงเป็นตลาดหลกัจะมีปริมาณค่อนขา้งคงท่ี แต่การบริโภคในตลาดนมพาณิชยมี์แนวโนม้เพ่ิมข้ึน โดยในปี 2559 คาดวา่ 
มีปริมาณการบริโภค 1,066,797 ตนั เพ่ิมข้ึนจาก 1,040,796 ตนั ของปี 2558 ประมาณ 2.50% (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559)  
 จงัหวดัขอนแก่นมีการเล้ียงโคนมเพ่ือส่งน ้ านมดิบให้กบัโรงงานในการแปรรูปน ้ านมดิบ ซ่ึงสหกรณ์โคนม
ขอนแก่นท าการรวบรวมน ้ านมดิบ และส่งต่อให้แก่โรงงานแปรรูปผลิตภณัฑ์นม ซ่ึงในการขนส่งมีตน้ทุนท่ีสูงและมี
ความเส่ียงอาจเกิดเน่าเสียได้ ตั้ งแต่ ปี 2557-2559 เม่ือเทียบกับจังหวดัอ่ืนๆ ขอนแก่นสามารถผลิตน ้ านมดิบได้ใน
ปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน มีจ านวนฟาร์มทั้ งส้ินจ านวน 592 แห่ง  ผลผลิตน ้ านม 48,208 ตนั (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558) มีประชากรจ านวน 1,774,816 คน (ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 
2559) ซ่ึงประชากรมีการด่ืมนมเป็นประจ า และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน ตามการเพ่ิมของจ านวนประชากร จากการท่ี
จ านวนประชากรเพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อความตอ้งการ (Demand) นมเพ่ิมข้ึน เพราะนมมีประโยชน์กบับุคคลทุกเพศทุกวยั 
ร่างกายของมนุษยจ์ าเป็นตอ้งไดรั้บสารอาหารในนมมาสร้างเสริมร่างกายให้แข็งแรงอยูต่ลอดเวลา เน่ืองจากโรงงาน
หรือกิจการท่ีจัดท าหรือแปรรูปน ้ านมในจังหวดัขอนแก่นยงัมีน้อยมาก เพราะส่วนมากน ้ านมดิบท่ีได้จะถูกส่งไป
จ าหน่ายยงัจงัหวดัอ่ืนๆ จึงท าใหน้มท่ีแปรรูปหรือนมพาสเจอร์ไรส์ส่วนใหญ่มาจากจงัหวดัอ่ืนๆ ซ่ึงในมีการเสียค่าขนส่ง
ท่ีสูง อาจน ามาซ่ึงราคานมท่ีเพ่ิมสูงข้ึนด้วย ผูว้ิจัยจึงเกิดความสนใจในการจดัตั้งโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ ทั้ งน้ี
เพื่อใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จจึงตอ้งศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมพาสเจอร์ไรส์และปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น เพื่อน ามาใชใ้นการบริหาร
จดัการดา้นการตลาดต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมพาสเจอร์ไรส์และปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
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2. เพื่อเปรียบเทียบลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ 
นมพาสเจอร์ไรส์ 

 
วธีิการวจิยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ซ่ึงมี
จ านวน 100,389 ราย (ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2559) 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัค านวณไดจ้ากสูตรทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อา้งถึงใน สิน ช, 2554) ดงัน้ี  
      n =         100,389               = 398.41 
                     1 + (100,389 x 0.052) 

   จากการค านวณไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 398.41 ราย ผูว้จิยัจึงเก็บแบบสอบถามเพ่ิมเป็น 400 ชุด  
โดยไดเ้ก็บแบบสอบถามกบัประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายในการขายนมพาสเจอร์ไรส์ 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีส่วนประกอบ 3 ส่วน ดงัน้ี  
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบัเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ  
รายไดต้่อเดือน 
 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคนมพาสเจอร์ไรส์ ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภค ไดแ้ก่ 
ยีห่อ้นมพาสเจอร์ไรส์ท่ีซ้ือ เหตุผลในการซ้ือ ขนาดท่ีซ้ือ รสชาตินมพาสเจอร์ไรส์ท่ีซ้ือ จ านวนขวดท่ีซ้ือ จ านวนเงินท่ีซ้ือ
ต่อคร้ัง วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ แหล่งท่ีซ้ือ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์  
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยส่วนประสมทาง
การตลาด 7 ดา้น ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นพนักงาน  
ดา้นกระบวนการ และดา้นหลกัฐานทางกายภาพ (ธนวรรณ, 2552) ซ่ึงเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) มีค  าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงเกณฑก์ารแปรความหมายค่าเฉล่ีย 
(Mean) ดงัน้ี 

ค่าเฉลีย่ ระดบัความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 มาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 นอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 นอ้ยท่ีสุด 

 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน  
ซ่ึงเป็นการอนุมานค่าเฉล่ีย โดยการเปรียบเทียบเปรียบเทียบลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสม
การตลาดในการตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์จ าแนกตามเพศใช้การวิเคราะห์สถิติค่า t - test (Independent Sampling  
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t - test) และการอนุมานค่าเฉล่ียของประชากรตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน  
ใชก้ารวิเคราะห์สถิติค่า F - Test (One Way ANOVA) และท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยใชว้ิธี Ducdan (Lind, 
Marchal & Wathen, 2012) 
 
ผลการวจิยั 
 1. ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
  จากผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (70.75%) อาย ุ20-30 ปี (50.25%) การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี (54.50%) อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา (47.75%) และรายไดต้่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท (52.75%) 
 2. พฤตกิรรมการบริโภคนมพาสเจอร์ไรส์ 
  จากผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่บริโภคนมพาสเจอร์ไรส์ยีห่้อดชัมิลค ์(58.50%) ขนาด 200 ซีซี 
(68.75%) รสจืด (66.75%) เน่ืองจากมีรสชาติอร่อย (87.25%) และสะดวกหาซ้ือไดง่้าย (52.25%) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือเพ่ือ
บริโภคเอง (%) โดยซ้ือคร้ังละ 1-2 ขวด (75.75%) ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 20-40 บาท (48.75%) ความถ่ีในการซ้ือ 1-2 คร้ังต่อสปัดาห์ 
(73.00%) โดยมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเพ่ือบริโภคเอง (92.00%) ผูบ้ริโภคท าการตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง (88.75%) โดยซ้ือ
จากร้านสะดวกซ้ือ เช่น เซเวน่อีเลเวน่  (83.25%) 
 3. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ 
  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ 
 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความส าคญั 

ด้านผลติภณัฑ์ 4.38 0.50 มากทีสุ่ด 
ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 4.63 0.62 มากท่ีสุด 
ความสะอาดถูกหลกัอนามยั 4.60 0.59 มากท่ีสุด 
คุณภาพหรือคุณค่าทางโภชนาการ  4.52 0.62 มากท่ีสุด 
รสชาติอร่อย 4.49 0.70 มากท่ีสุด 
ความหลากหลายของขนาดและรสชาติ 4.10 0.98 มาก 
รูปแบบบรรจุภณัฑท่ี์สวยงาม 3.93 0.91 มาก 
ด้านราคา  4.05 0.58 มาก 
ราคาเหมาะสมกบัคุณค่าสารอาหารท่ีไดรั้บ 4.26 0.73 มากท่ีสุด 
ราคาเหมาะสมกบัขนาด 4.24 0.72 มากท่ีสุด 
มีป้ายราคาชดัเจน  4.13 1.00 มาก 
ราคาขายไม่เปล่ียนแปลงบ่อย  4.12 0.82 มาก 
ราคาถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืน                 3.50 0.97 มาก 
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ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.24 0.56 มากทีสุ่ด 
สะดวก หาซ้ือไดง่้าย                                                         4.65 0.56 มากท่ีสุด 
มีวางขายในซุปเปอร์สโตร์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซ้ือ และร้านคา้
ปลีกทัว่ไป 

4.53 0.68 มากท่ีสุด 

ความสะอาดของสถานท่ีจ าหน่าย 4.33 0.78 มากท่ีสุด 
ตารางที ่1 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความส าคญั 

บรรยากาศในสถานท่ีจ าหน่าย 3.98 0.95 มาก 
มีตวัแทนจ าหน่ายนมพาสเจอร์ไรส์ 3.71 1.00 มาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.62 0.78 มาก 
มีฉลากบอกถึงคุณค่าทางโภชนาการ และรายละเอียดอ่ืนๆ 4.26 0.76 มากท่ีสุด 
มีการโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ                       3.98 0.92 มาก 
การแจกสินคา้ตวัอยา่งใหท้ดลองชิม 3.44 1.11 มาก 
การใหส่้วนลดเม่ือซ้ือจ านวนมาก 3.42 1.15 มาก 
การใหค้  าแนะน าจากพนกังานขาย 3.35 1.18 มาก 
การออกบูธประชาสมัพนัธ์ในงานต่างๆ  3.28 1.14 มาก 
ด้านพนักงาน 3.75 0.85 มาก 
พนกังานใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ พดูจาไพเราะ 3.83 0.97 มาก 
พนกังานมีความรู้ และความเขา้ใจเก่ียวกบันมพาสเจอร์ไรส์ เป็นอยา่งดี 3.79 1.00 มาก 
พนกังานเป็นผูท่ี้มีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดี                                  3.76 0.97 มาก 
พนกังานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย   3.71 0.92 มาก 
พนกังานสามารถอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบันมพาสเจอร์ไรส์ใหลู้กคา้
เขา้ใจได ้

3.69 0.99 มาก 

ด้านกระบวนการ 3.65 0.92 มาก 
ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ               3.94 0.94 มาก 
การบริการส่งถึงท่ี  3.58 1.09 มาก 
การส่งนมพาสเจอร์ไรส์ตามก าหนดเวลานดัหมาย 3.57 1.11 มาก 
การส่งนมพาสเจอร์ไรส์ตามล าดบัค าสัง่ซ้ือ 3.52 1.08 มาก 
ด้านหลกัฐานทางกายภาพ 4.07 0.75 มาก 
สถานท่ีผลิตมีท่ีตั้งชดัเจน                        4.20 0.81 มาก 
สถานท่ีผลิตนมพาสเจอร์ไรส์มีความสะอาดถูกหลกัอนามยั 4.18 0.86 มาก 
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ท่ีตั้งมีความสะดวกในการเดินทาง 4.00 0.93 มาก 
มีพ้ืนท่ีจอดรถท่ีเพียงพอส าหรับลกูคา้  3.88 1.03 มาก 

 
  จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์และด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อ 
การตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการ 
และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัรายขอ้พบว่า  
กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ในระดบัมากท่ีสุด 
ในหัวขอ้ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ความสะอาดถูกหลกัอนามยั คุณภาพหรือคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติอร่อย ราคา
เหมาะสมกบัคุณค่าสารอาหารท่ีไดรั้บ ราคาเหมาะสมกบัขนาด สะดวก หาซ้ือไดง่้าย มีวางขายในซุปเปอร์สโตร์ ซุปเปอร์ 
มาร์เก็ต ร้านสะดวกซ้ือ และร้านคา้ปลีกทัว่ไป ความสะอาดของสถานท่ีจ าหน่าย และมีฉลากบอกถึงคุณค่าทางโภชนาการ 
และรายละเอียดอ่ืนๆ ส่วนหัวข้ออ่ืนๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ 
การตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ในระดบัมาก 
 4. ผลการเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซ้ือ 
นมพาสเจอร์ไรส์ 
  ผลการเปรียบเทียบลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ 
นมพาสเจอร์ไรส์ ดงัแสดงในตารางท่ี 2-6 
 
ตารางที ่2  การเปรียบเทียบลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อภาพรวมของปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจ

ซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ ค่าเฉลีย่ ระดบัความส าคญั t-test p-value 
ชาย 3.98 มาก .233 .816 
หญิง 3.97 มาก   

 
  จากตารางท่ี 2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างเพศชายและเพศหญิงให้ความส าคญักับปัจจยัส่วนประสมการตลาดใน 
การตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตวัอย่างเพศชายและเพศหญิงให้ความส าคญักับส่วนประสม
การตลาดในการตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ในระดบัมาก 
 
ตารางที ่3  การเปรียบเทียบลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อภาพรวมของปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจ

ซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ ค่าเฉลีย่ ระดบัความส าคญั F-test p-value 
นอ้ยกวา่ 20 ปี 3.85a มาก 8.968 .000* 
20-30 ปี 3.86a มาก   
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31 - 40 ปี 4.14a มาก   
41 - 50 ปี 3.97a มาก   
51 - 60 ปี 4.53b มากท่ีสุด   
มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 4.02a มาก   

หมายเหตุ:  * แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ตวัอกัษร a b ท่ีต่างกนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายแุตกต่างกนั ให้ความส าคญักบัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจ
ซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์แตกต่างกนั (p<0.05) จึงท าการทดสอบคู่ท่ีแตกต่างกบั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งอาย ุ51 - 60 ปี ใหค้วามส าคญั
กบัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงแตกต่างกนักบักลุ่มตวัอยา่งช่วงอายตุ่างๆ 
ท่ีใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ในระดบัมาก 
 
ตารางที ่4  การเปรียบเทียบลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อภาพรวมของปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจ

ซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดบัการศึกษา ค่าเฉลีย่ ระดบัความส าคญั F-test p-value 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 4.04 มาก 2.206 .053 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 3.91 มาก   
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 4.12 มาก   
อนุปริญญา / ปวส. 3.81 มาก   
ปริญญาตรี 3.94 มาก   
สูงกวา่ปริญญาตรี 4.08 มาก   

 
  จากตารางท่ี 4 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ให้ความส าคญักบัส่วนประสมการตลาดใน
การตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ไม่แตกต่างกนั (p>0.05) โดยกลุ่มตวัอยา่งทุกระดบัการศึกษาใหค้วามส าคญักบัส่วนประสม
การตลาดในการตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ในระดบัมาก 
 
ตารางที ่5  การเปรียบเทียบลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อภาพรวมของปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจ

ซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ ค่าเฉลีย่ ระดบัความส าคญั F-test p-value 
นกัเรียน / นกัศึกษา 3.84a มาก 10.795 .000* 
ขา้ราชการ 4.01ab มาก   
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 3.88ab มาก   
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พนกังานบริษทัเอกชน 3.97ab มาก   
ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย 4.40c มากท่ีสุด   
อ่ืนๆ 4.09b มาก   

หมายเหตุ:  * แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ตวัอกัษร a b ท่ีต่างกนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี  5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับส่วนประสมการตลาดใน 
การตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์แตกต่างกนั (p<0.05) จึงท าการทดสอบคู่ท่ีแตกต่างกบั พบว่า กลุ่มตวัอย่างอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั / คา้ขายใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงแตกต่าง
กนักบักลุ่มตวัอยา่งช่วงอาชีพต่างๆ ท่ีใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ในระดบั
มาก และพบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนความส าคัญกับส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ของ 
กลุ่มตวัอยา่งอาชีพนกัเรียน / นกัศึกษา แตกต่างกบัอาชีพอ่ืนๆ  
 
ตารางที ่6  การเปรียบเทียบลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อภาพรวมของปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจ

ซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ จ าแนกตามรายไดต้่อเดือน 
 

เพศ ค่าเฉลีย่ ระดบัความส าคญั F-test p-value 
ไม่เกิน 15,000 บาท 3.87a มาก 9.121 .000 
15,001 – 20,000 บาท 3.95a มาก   
20,001 – 25,000 บาท 4.06a    
25,001 – 30,000 บาท 4.02a    
มากกวา่ 30,000 บาทข้ึนไป 4.30b    

หมายเหตุ:  * แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ตวัอกัษร a b ท่ีต่างกนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 5 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั ให้ความส าคญักบัส่วนประสมการตลาดใน 
การตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์แตกต่างกนั (p<0.05) จึงท าการทดสอบคู่ท่ีแตกต่างกับ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได ้
ต่อเดือนมากกวา่ 30,000 บาทข้ึนไปให้ความส าคญักบัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ในระดบั
มากท่ีสุด ซ่ึงแตกต่างกนักบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต้่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท รายไดต้่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท รายได้
ต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท และรายได้ต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท ท่ีให้ความส าคญักบัส่วนประสมการตลาดใน 
การตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ในระดบัมาก 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
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 จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20-30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา และรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท พฤติกรรมการบริโภคนมพาสเจอร์ไรส์  พบว่า  
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่บริโภคนมพาสเจอร์ไรส์ยี่ห้อดชัมิลค ์ขนาด 200 ซีซี รสจืด เน่ืองจากมีรสชาติอร่อย และสะดวก
หาซ้ือไดง่้าย ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือเพ่ือบริโภคเองโดยซ้ือคร้ังละ 1-2 ขวด ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 20-40 บาท ความถ่ีในการซ้ือ 
1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ โดยมีวตัถุประสงค์ในการซ้ือเพ่ือบริโภคเอง และท าการตัดสินใจซ้ือด้วยตนเอง โดยซ้ือจาก 
ร้านสะดวกซ้ือ เช่น เซเวน่อีเลเวน่   

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบั
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ใน
ระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ในระดบัมาก  

การเปรียบเทียบลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ
ตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศและระดบัการศึกษาแตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัส่วนประสม
การตลาดในการตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกนั ให้ความส าคญักบัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
กติตกิรรมประกาศ 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีสละเวลาในการใหข้อ้มูลพฤติกรรมการบริโภคนมพาสเจอร์ไรส์
และปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์ 
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