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กลยุทธก์ารจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคนมถั่วเหลือง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Product Managing Strategy Affecting Consumer’s  
Attitude Toward Soymilk in Bangkok Metropolis 

 
วรรณดี  จิรกิจอนุสรณ์1 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสถานภาพส่วนบุคคลและการจัดการผลิตภัณฑ์ของ
ผู้บริโภคนมถั่วเหลืองในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคนมถั่วเหลืองในเขต
กรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลของผู้บริโภคกับทัศนคติ
ของผู้บริโภคนมถั่วเหลืองในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
ผลิตภัณฑ์กับทัศนคติของผู้บริโภคนมถ่ัวเหลืองในเขตกรุงเทพมหานคร 

 การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400 
คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติทดสอบความแตกต่าง t-
Test และ F-Test สถิติทดสอบความสัมพันธ์ คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson 

 ผลการวิจั ยพบว่ า  ส่ วนใหญ่ของผู้ ตอบแบบสอบถามเป็น เพศหญิ ง  มีอายุ  21 -30 ปี                     
จบปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 10,001-30,000 บาท/เดือน ผู้บริโภคเห็นด้วยมาก
กับการจัดการผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ รสชาติ คุณภาพ และความเป็นประโยชน์ และ
เห็นด้วยในระดับปานกลางกับการจัดการผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองเก่ียวกับตราสินค้าและขนาดบรรจุ ทัศนคติ
ของผู้บริโภคนมถั่วเหลืองต่อส่วนประสมการตลาดอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ช่องทางการจ าหน่าย 
ส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์และราคา ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีทัศนคติในการ
ดื่มนมถั่วเหลืองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประโยชน์ คุณภาพ ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ขนาดบรรจุและรสชาติ กับทัศนคติของ
ผู้บริโภคนมถ่ัวเหลืองในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ :  กลยุทธ์ , การจัดการผลิตภัณฑ์ , นมถ่ัวเหลือง 

 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขา การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ  
มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอรด์ 
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Abstract 

 The objectives of the study are to 1) Investigate the personal characteristics and 
managing strategies towards soymilk in Bangkok Metropolis. 2) Investigate the soymilk 
consumer’s attitude in Bangkok Metropolis. 3) Compare the significant difference between 
the personal characteristics and and consumer’s attitude towards soymilk in Bangkok 
Metropolis. 4) Analyze and find out the relationship between managing strategy and 
consumer’s attitude towards soymilk in Bangkok Metropolis.  

 This research was conducted by using the quantitative survey by collecting 400 
samples answering by using the questionnaire. The percentage, mean, standard deviation, 
T-Test, F-Test and Pearson’s correlation coefficient were used as the statistical analysis. 

 The result found that majority of the respondents were Female, 21-30 years of 
age, bachelor degree attainment and working for private companies with average income 
10,001-30,000 baht/month. Many respondents strongly agree to the concept of managing 
strategy towards the package, flavor quality, and utility of soymilk. While, there were 
respondents who moderately agree to the concept of managing strategy towards brand 
and size of soymilk. The consumer’s attitude towards marketing mix were rated at high 
level in every aspect, such as channel of distribution, marketing promotion, product and 
price. The different gender of consumer provided the different receiving soymilk attitude 
at .05 level of statistical significance. There were relationship between product managing 
such as utility, quality, brand, package, size and flavor with soymilk consumer’s attitude 
in Bangkok Metropolis at .05 level of statistical significance. 
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บทน า (Introduction) 

  ตลาดนมถ่ัวเหลืองพร้อมดื่มเติบโตในประเทศไทยมานานกว่า 20 ปีแล้ว แต่อยู่ในลักษณะค่อยเป็น
ค่อยไปไม่หวือหวา ตลาดนมถั่วเหลืองมีอัตราการเติบโตแบบคงที่ประมาณ 8-9 เปอร์เซ็นต์ต่อปี มาเป็น
ระยะเวลาเกือบ 15 ปี  ในตลาดโลกนมถั่วเหลืองจัดเป็นนมประเภทหนึ่งในผลิตภัณฑ์นมทางเลือก (Dairy 
Alternative) ประกอบด้วยน้ านมข้าว น้ านมข้าวโอต น้ านมข้าวโพด น้ านม    อัลมอนด์ ฯลฯ โดยตลาด
ผลิตภัณฑ์นมทางเลือกนั้นนับว่าเป็นตลาดที่มีความส าคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนมถั่วเหลืองนับว่าเป็น
หนึ่งในเครื่องดื่มจากธัญพืชที่มีแนวโน้มเติบโตอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 
โดยปัจจัยหนุนเนื่องส าคัญต่อการขยายตัวของตลาดนมถั่วเหลืองคือ ประชาชนมีความสนใจในเรื่องการ
บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ และผลงานวิจัยจ านวนมากแสดงถึงการบริโภคผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองสามารถลด
ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและมะเร็ง ตลาดนมถั่วเหลืองในประเทศไทยก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกัน โดยมีนักลงทุนรายใหม่สนใจเข้ามาลงทุนผลิตนมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม ท าให้การแข่งขันในตลาด
นมถั่วเหลืองในประเทศเริ่มดุเดือดมากขึ้น กลุ่มเป้าหมายของตลาดนมถั่วเหลือง คือ ผู้ที่ห่วงใยในสุขภาพ 
เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ยอมรับนมถั่วเหลืองในฐานะที่เป็นเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ทั้งผู้สูงวัย กลุ่มเด็กและ
วัยรุ่น   (มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น, 2557 : ออนไลน์) 

 แนวโน้มของตลาดนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มคาดว่าการขยายตัวน่าจะเติบโตได้ประมาณ 5-10% 
ปัจจัยแรกมาจากอัตราการบริโภคนมถ่ัวเหลืองพร้อมดื่มของคนไทยยังอยู่ในระดับต่ า คือประมาณ 4.5 ลิตร
ต่อคนต่อปี นับว่าเป็นตัวเลขที่น้อยและน้อยมากเมื่อเทียบกับอัตราการดื่มนมของคนไทยที่เฉลี่ยอยู่ที่ 6.5 
ลิตรต่อคนต่อปี ตลาดจึงมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก  (มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น, 2557)  ตลาด
นมถั่วเหลืองพร้อมดื่มในประเทศไทย นับได้ว่าเป็นตลาดที่มีการเติบโตและแข่งขันรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จะ
เห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2552 มีมูลค่าตลาดนมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม 7,600 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2553 มีมูลค่าตลาด
นมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม 8,500 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2554 มีมูลค่าตลาดนมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม 8,800 บาท ปี
พ.ศ. 2555 มีมูลค่าตลาดนมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม 11,000 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าตลาดนมถั่ว
เหลืองพร้อมดื่มถึง 12,500 ล้านบาท จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมขึ้นโดยตลอด (มาร์เก็ตอิน
โฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น, 2556)   

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการท าการศึกษาเรื่องกลยุทธ์ การ
จัดการผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคนมถั่วเหลือง อันเนื่องมาจากปัจจุบันนี้จากกระแสสุขภาพที่
ผู้บริโภคให้ความส าคัญและความสนใจอยู่เป็นจ านวนมาก และมีอาหาร เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพต่างๆ
มากมาย ซึ่งหนึ่งในอาหาร เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพนั้น คือ นมถั่วเหลือง และจากข้อมูลจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้
มีการแข่งขันในตลาดนมถั่วเหลืองนี้ค่อนข้างมาก ทั้งผู้ประกอบเจ้าใหญ่ในตลาดและผู้ประกอบการรายย่อย
ที่เข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งในตลาดนี้ อันเนื่องมาจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีมากขึ้นและยังมีความต้องการที่แตกต่าง
และหลากหลายมากยิ่งขึ้น ประกอบกับมูลค่าในตลาดนมถั่วเหลืองมีตัวเลขที่เพ่ิมสูงขึ้นเป็นจ านวนที่มากขึ้น
ในแต่ละปี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองนี้ เพื่อเป็นประโยชน์
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แก่ผู้ที่สนใจ และผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาในตลาดนี้ ทั้งนี้เพ่ือทราบถึงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญที่
ส่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคได้ อันจะน าไปสู่การสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองของตนเองให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตนเองได้ 

ปัญหาน าการวิจัย 

จากประโยชน์ที่นมถั่วเหลืองมีคุณค่าทางโภชนาการ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและมะเร็ง 
ป้องกันโรคกระดูกพรุน เพราะไม่มีคลอเรสเตอรอล ตลอดจนสภาพตลาดนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มมีการ
ขยายตัวได้ดีมาก ท าให้ผู้วิจัยใคร่ที่เสนอปัญหาน าการวิจัยดังต่อไปนี้  

1.  สถานภาพส่วนบุคคลและการจัดการผลิตภัณฑ์ข องผู้บริ โภคนมถั่ ว เหลืองใน เขต
กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นอย่างไรเนื่องจากปัจจัยด้านสถานภาพส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
จัดการผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน  

2. ทัศนคติของผู้บริโภคนมถั่วเหลืองในเขตกรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นอย่างไร มากน้อย
เพียงใด เนื่องจากทัศนคติที่แตกต่างกันย่อมมีผลต่อการจัดการผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน 

3. มีความแตกต่างระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับทัศนคติของผู้บริโภคนมถั่วเหลืองในเขต
กรุงเทพมหานครอะไรบ้าง มากน้อยเพียงใด เนื่องจากสถานภาพส่วนบุคคลและทัศนคติที่แตกต่างกันย่อมมี
ผลต่อการจัดการผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน 

4. มีความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการผลิตภัณฑ์กับทัศนคติของผู้บริโภคนมถั่วเหลืองในเขต
กรุงเทพมหานครอะไรบ้าง มากน้อยเพียงใด เนื่องจากทัศนคติที่แตกต่างกันย่อมมีผลต่อการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสถานภาพส่วนบุคคลและการจัดการผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคนมถั่วเหลืองที่เกี่ยวกับ
กลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคนมถั่วเหลืองที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลของผู้บริโภคกับทัศนคติของ
ผู้บริโภคนมถ่ัวเหลืองที่เก่ียวกับกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการผลิตภัณฑ์กับทัศนคติของผู้บริโภคนมถั่วเหลือง
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มทราบถึงกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร และทราบทัศนคติของผู้บริโภคนมถ่ัวเหลืองในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ใช้เป็นแนวทางในการจัดการผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองพร้อมดื่มในด้านต่าง ๆ 

 3. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ อันเกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตภัณฑ์
ของผู้บริโภคนมถ่ัวเหลืองพร้อมดื่มต่อไป 

 

สมมติฐานการวิจัย 

           1.  ผู้บริโภคที่มีสถานภาพส่วนบุคคลที่แตกต่างกันเมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้/เดือน มีทัศนคติของผู้บริโภคนมถ่ัวเหลืองในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

           2.  การจัดการผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองได้แก่ ด้านประโยชน์ ด้านคุณภาพ ด้านตราสินค้า  ด้าน
บรรจุภัณฑ์ ด้านขนาด และ ด้านรสชาติ ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้บริโภคนมถั่วเหลืองใน เขต
กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ตัวแปรต้น/ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 (Independent Variables) (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 กลยุทธ์ หมายถึง รูปแบบหรือแผนการที่มุ่งสร้างให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่ง 
จากความแตกต่างโดยเน้นที่แผนการที่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 กลยุทธ์การจัดการ หมายถึง การก าหนดแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
แผนงานที่ก าหนดไว้ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การก าหนดแผนงาน การด าเนินงานและการ
ประเมินผล 

 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง นมถั่วเหลืองพร้อมดื่มที่มีจ าหน่ายอยู่ในตลาด เป็นที่นิยมรับประทานของ
ผู้บริโภค 

สถานภาพส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้ / เดือน 

การจัดการผลิตภัณฑ์ 

1. ประโยชน์ 
2. คุณภาพ 
3. ตราสินค้า 
4. บรรจุภัณฑ์ 
5. ขนาด 
6. รสชาต ิ

 

ทัศนคติของผู้บริโภค 

นมถั่วเหลือง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 



 
6-97 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)   

 ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกทางด้านจิตใจหรือพฤติกรรมที่แสดงออกนมถั่วเหลือง ได้แก่ 
ความรู้สึกพอใจ-ไม่พอใจ หรือชอบ-ไม่ชอบ 

 ผู้บริโภค หมายถึง ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจซื้อนมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม 

 นมถั่วเหลือง หมายถึง นมถั่วเหลืองพร้อมดื่มที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด 

 นมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม หมายถึง เครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ได้จากการน าถั่วเหลืองมาล้างให้สะอาด แช่
น้ า บดกับน้ าแล้วกรอง อาจปรุงแต่งรสด้วยน้ าตาล และอาจเติมส่วนประกอบอ่ืน ๆ เช่น ชาเขียว นมผง 
แล้วน ามาผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแล้วบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทในสภาวะปราศจากเชื้อ เพ่ือให้
ปลอดภัยต่อการบริโภค (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2548:ออนไลน์ ) 

 ประโยชน์ หมายถึง  คุณประโยชน์ได้แก่ สารอาหาร คุณค่าทางโภชนาการที่ผู้บริโภคจะได้รับจาก
การบริโภคนมถ่ัวเหลือง 

 คุณภาพ หมายถึง การที่ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองได้รับการรับรองจากหน่วยงานหรือสถาบันที่ได้รับ
การรับรองว่าผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองนั้นมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับเชื่อถือและมั่นใจในคุณภาพได้ 

 ตราสินค้า หมายถึง ตรายี่ห้อผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองในตลาดปัจจุบันที่มีวางจ าหน่ายอยู่ ทั้งที่เป็นที่
รู้จักและยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

 บรรจุภัณฑ์  หมายถึง รูปแบบ วัสดุ และประเภทของบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง ทั้ง
รูปแบบกล่องกระดาษ ขวดแก้ว และขวดพลาสติก 

 ขนาด หมายถึง ปริมาณของนมถั่วเหลืองที่บรรจุในแต่ละผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมต่อการบริโภค
ภายในครั้งเดียวในแต่ละครั้ง 

 รสชาติ หมายถึง ความอร่อยถูกปาก มีกลิ่นหอมเหมาะแก่การบริโภคและเป็นที่ชื่นชองของ
ผู้บริโภค รวมถึงความหลากหลายในเรื่องของรสชาติด้วย 

  

การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 

กลยุทธ์การจัดการ 

 กลยุทธ์การจัดการ คือ กระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและข้อมูลส าคัญ
ของธุรกิจที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ การวางแนวทางการด าเนินงาน และควบคุมการปฏิบัติงาน
เชิงกลยุทธ์ขององค์การเพ่ือที่จะสร้างความมั่นใจว่า องค์การสามารถที่จะด าเนินการได้อย่างสอดคล้องกับ
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สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถมีการพัฒนาการและสามารถที่จะแข่งขันใน
อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับของกลยุทธ์การจัดการ 

 กลยุทธ์องค์การ (Corporate Strategy) ถูกก าหนดโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์การ เช่น 
กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ หรือหัวหน้าคณะผู้บริหาร เป็นต้น ซึ่งมีการร่วมกับคณะผู้บริหารและ
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การจัดการ โดยคาดการณ์สถานการณ์และความต้องการในอนาคต เพ่ือก าหนด
วิสัยทัศน์ ภารกิจและวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการด าเนินงานขององค์การ โดยกลยุทธ์องค์การจะเป็น
กลยุทธ์หลักในการด าเนินธุรกิจที่เป็นแม่แบบและแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ และการวางแผนในระดับ
อ่ืน ๆ 

 กลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) ถูกก าหนดโดยผู้จัดการหรือผู้บริหารที่มีต าแหน่งเป็นหัวหน้า
หน่วยธุรกิจ ที่มีความเป็นอิสระและความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง โดยพยายามสร้าง
ศักยภาพและความได้เปรียบในการด าเนินงานให้แก่หน่วยธุรกิจ ปกติกลยุทธ์ระดับธุรกิจมักจะเกี่ยวข้องกับ
การแข่งขัน จนในบางครั้งถูกเรียกว่า “กลยุทธ์การแข่งขัน” 

 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Function Strategy) ถูกก าหนดโดยผู้จัดการในแต่ละหน้าที่ทางธุรกิจ เช่น 
การผลิต การเงิน การตลาด และการบริหารบุคคล โดยมุ่งที่การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในระดับองค์การและระดับธุรกิจ 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

 ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งต้องใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาดเป้าหมาย หรืออาจหมายถึงความเกี่ยวข้อง 4 ส่วน คือ ผลิตภัณฑ์ โครงสร้าง
ราคา ระบบการจัดจ าหน่ายและกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์ของระบบการตลาด
ขององค์การ จากความหมายนี้ได้แสดงลักษณะของส่วนประสมทางการตลาด คือ เป็นปัจจัยทางการตลาด
ที่ธุรกิจควบคุมได้ ต้องใช้ร่วมกันหรือเกี่ยวข้องกันทั้ง 4 เครื่องมือ มีวัตถุประสงค์การใช้เพ่ือสนองตอบความ
ต้องการของตลาดเป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ (Produce) ราคา (Price) การจัด
จ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งรวมเรียกว่า 4P’s (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ, 2541 : 32-33) สามารถสรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 

 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่ผู้ขายเสนอขายต่อตลาดเพ่ือให้ผู้บริโภคสนใจอยากได้เป็น
เจ้าของ และซื้อมาเพ่ืออุปโภคและบริโภคอันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการ ค าว่าผลิตภัณฑ์มิได้มี
ความหมายหมายถึง วัตถุที่มีรูปร่างจับต้องได้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการบริการ สถานที่ บุคคลและความคิด 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีความหมายกล่าวรวมไปถึงสิ่งที่มีคุณค่าเสนอขายหรือผลประโยชน์ที่สนองตอบความ
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ต้องการของผู้บริโภคได้ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component) 
ซึ่งมีลักษณะส าคัญแบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ 

  1.1 ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product) หมายถึง ประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคหรือ
ผู้ใช้ต้องการโดยตรงจากการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ เช่น ผลประโยชน์หลักของรถยนต์ คือ 
ยานพาหนะ 

  1.2 ผลิตภัณฑ์ทั่วไป (Generic Product) หมายถึง รูปแบบหรือลักษณะทั่วไปที่ประกอบขึ้น
เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ตัวถังและล้อของรถยนต์ 

  1.3 ผลิตภัณฑ์คาดหวัง (Expected Product) หมายถึง ผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่
ผู้บริโภคหรือผู้ใช้คาดหวังว่าต้องมีประกอบขึ้นเป็นปกติในตัวผลิตภัณฑ์เหล่านั้น เช่น เครื่องปรับอากาศ
รถยนต์ 

  1.4 ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented Product) หมายถึง ผลประโยชน์หรือบริการอ่ืน ๆ ที่
ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ได้รับจากการซื้อสินค้านั้น โดยที่ผู้ขายมีความมุ่งหมายต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีความ
สมบูรณ์หรือเด่นกว่าคู่แข่ง เช่น บริการหลังการขายที่ดีกว่า 

  1.5 ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในอนาคต (Potential Product) หมายถึง ผลประโยชน์หรือ
บริการอ่ืน ๆ ที่เป็นไปได้ ซึ่งผู้ขายคิดพัฒนาขึ้นเพ่ือเสนอให้ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ ในอนาคตนอกเหนือจาก
ผลิตภัณฑ์ควบที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือสร้างความพอใจมากยิ่งขึ้น 

  ตราสินค้าและการหีบห่อ (Brand and Packaging) เนื่องจากผู้บริโภคจะไม่ทราบความ
แตกต่างของสินค้าเลยถ้าไม่มีตราสินค้า และนอกจากนั้น ตราสินค้าและการหีบห่อเป็นตัวส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ให้ท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อีกท้ังเป็นตัวสร้างความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นในตัวสินค้าอีกด้วย 

  สัญลักษณ์ ลายเซ็น การออกแบบ (Brand) หรือการที่น าทั้งหมดที่กล่าวมารวมกันเพ่ือบ่งบอก
สินค้าหรือบริการของกลุ่มผู้ขาย ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละตราสินค้า จะมีความหมายใน 6 ขั้น ดังนี้ 1. 
คุณลักษณะของสินค้า 2. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 3. คุณค่าของสินค้า 4. วัฒนธรรม 5. บุคลิกภาพ 6. ผู้ใช้
สินค้านั้น ๆ 

  การบรรจุหีบห่อ (Packaging) เริ่มจากการออกแบบจนถึงการผลิตออกมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
เก็บสินค้า ทุกวันนี้บรรจุภัณฑ์ก าลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางการตลาดที่ส าคัญ การออกแบบที่ดี
สามารถสร้างคุณค่าส าหรับลูกค้าด้วยเหตุผล ดังนี้ 1. ผู้บริโภคนิยมเลือกสินค้าด้วยตัวเองมากขึ้น พบว่า 
53% ของการซื้อเกิดจากการซื้อโดยไม่ได้ตั้งใจมาก่อน 2. ผู้บริโภคยอมจ่ายแพงเพ่ือความสะดวกสบายมาก
ขึ้น 3. การที่เห็นตราสินค้าและชื่อของบริษัทอย่างชัดเจนบนหีบห่อ ท าให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าที่
ตนเองชื่นชอบอยู่แล้ว 4. มีการสร้างสรรค์ใหม่ที่เกิดจากหีบห่อบรรจุภัณฑ์ เช่น ยาสีฟันจากหลอดบีบมา
เป็นขวดปั๊ม 
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  ฉลากสินค้า (Labeling) นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถท าหน้าที่ได้หลายหน้าที่ 
อาทิเช่น สามารถบ่งบอกว่าสินค้าอะไรหรือยี่ห้ออะไร ใช้แบ่งเกรดของสินค้า ใช้อธิบายสินค้าและช่วย
ส่งเสริมการขายสินค้า 

 2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นที่ต้องจ่ายเพ่ือให้ได้มี
ผลิตภัณฑ์ หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจาก Product 
ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กับราคาของผลิตภัณฑ์นั้ น 
ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผู้ก าหนดกลยุทธ์ด้านราคา จะต้องค านึงถึงคุณค่าที่
รับรู้ ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง การแข่งขันและปัจจัยอื่น ๆ 

 3. การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วย
สถาบันและกิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาด สถาบันที่น าผลิตภัณฑ์
ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือสถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้าประกอบด้วยการ
ขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงเหลือ 

  3.1 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of Distribution หรือ Marketing Channel) 
หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายกรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ หรือเป็น
การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางธุรกิจ หมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์ และ
(หรือ) กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาดในระบบช่องทางการจัดจ าหน่ายประกอบด้วย ผู้ผลิต 
คนกลาง ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะใช้ช่องทางตรงจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทาง
อุตสาหกรรมและใช้ช่องทางอ้อมจากผู้ผลิตผ่านคนกลาง ไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม 

  3.2 การกระจายตัวสินค้า หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด (Physical 
Distribution หรือ Market Logistics) หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการวางแผน การปฏิบัติการ
ตามแผน และสามารถควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิตและสินค้าส าเร็จรูป จากจุดเริ่มต้นไป
ยังจุดสุดท้ายในการบริโภคเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งหวังก าไร หรือหมายถึงกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมการกระจายตัว
สินค้าท่ีส าคัญมีดังนี้ 1. การขนส่ง 2. การเก็บรักษาสินค้าและการคลังสินค้า 3. การบริหารสินค้าคงคลัง 

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตรา
สินค้าหรือบริการหรือความคิดหรือต่อบุคคล โดยใช้เพ่ือจูงใจให้เกิดความต้องการเพ่ือเตือนความทรงจ าใน
ผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อหรือเป็นการติดต่อสื่อสาร
เกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพ่ือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อการติดต่อสื่อสารอาจใช้
พนักงานขายท าการขาย และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการ 
องค์การอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ซึ่งจะต้องใช้หลักการเลือกเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบ
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ประสมประสานกัน โดยการพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้าผลิตภัณฑ์คู่แข่ง โดยบรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกันได้ เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่ส าคัญ มีดังนี้ 

  4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์การ และ(หรือ) 
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความคิด ที่ต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการ กลยุทธ์ในการโฆษณาจะ
เกี่ยวข้องกับ 1. กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาและยุทธวิธีการโฆษณา 2. กลยุทธ์สื่อ 

  4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคล
เพ่ือพยายามจูงใจผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือมีปฏิกิริยาต่อความคิด หรือ
เป็นการเสนอขายหน่วยงานขายเพ่ือให้เกิดการขาย และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า งาน ในข้อนี้จะ
เกี่ยวข้องกับ 1. กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย 2. การบริหารหน่วยงานขาย 

  4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นสิ่งจูงใจที่มีคุณค่าพิเศษที่สามารถกระตุ้น
หน่วยงานขาย ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดการขายให้เกิ ดขึ้นใน
ทันทีทันใด เป็นเครื่องมือกระตุ้นความต้องการซื้อที่ใช้สนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้พนักงาน
ขาย ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ การทดลองใช้หรือการซื้อ โดยลูกค้าคนสุดท้ายหรือบุคคลอ่ืนในช่องทาง
การจ าหน่าย การส่งเสริมการขายมี 3 แบบ คือ 1. การกระตุ้นผู้บริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่
ผู้บริโภค 2. การกระตุ้นคนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง 3. การกระตุ้นพนักงานขาย 
เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย 

  4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations) มีความหมาย
ดังนี้ 1. การให้ข่าว เป็นการเสนอข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือตราสินค้า หรือบริษัทที่ไม่ต้องมี
การจ่ายเงินในทางปฏิบัติจริง อาจต้องมีการจ่ายเงินผ่านสื่อกระจายเสียง หรือสื่อสิ่งพิมพ์ การให้ข่าวเป็น
ส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ 2. การประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายามที่จะสื่อสารโดยมีการ
วางแผนโดยองค์การหนึ่งเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การต่อผลิตภัณฑ์หรือต่อนโยบายให้เกิดกับกลุ่มใด 
กลุ่มหนึ่ง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมหรือป้องกันภาพพจน์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

   4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การโฆษณาเพ่ือให้เกิดการตอบสนอง
โดยตรง (Direct Response Advertising) และการตลาดเชื่อมตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง มีความหมาย
ต่างกันดังนี้ 1. การตลาดทางตรงตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่นักการตลาดใช้เพ่ือที่จะ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงต่อผู้ซื้อและท าให้เกิดการตอบสนองในทันที ทั้งนี้ต้องอาศัยฐานข้อมูลลูกค้า และ
การใช้สื่อต่าง ๆ เพ่ือสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าเช่น ใช้สื่อโฆษณาและแคตตาล็อก 2. การโฆษณา เพ่ือให้เกิด
การตอบสนองโดยตรง เป็นข่าวสารการโฆษณาซึ่งถามผู้อ่าน ผู้รับฟัง หรือผู้ชมให้เกิดการตอบสนองกลับ
โดยตรงไปยังผู้ส่งข่าวสาร ซึ่งอาจจะใช้จดหมายตรงหรือสื่ออ่ืน เช่นนิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ หรือป้าย
โฆษณา 3. การตลาดเชื่อมตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง หรือการตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการ
โฆษณาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต เพ่ือสื่อสารส่งเสริมและการขายผลิตภัณฑ์หรือ
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บริการโดยมุ่งหวังผลก าไรและการค้า เครื่องมือส าคัญในข้อนี้ ประกอบด้วย 1. การขายผ่านทางโทรทัศน์ 2. 
การขายโดยใช้จดหมายโดยตรง 3. การขายโดยใช้แคตตาล็อก 4. การขายผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุ และ
หนังสือพิมพ์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546 : 53-55) 

ทฤษฎีอรรถประโยชน์ 

 ทฤษฎีอรรถประโยชน์ เป็นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ที่ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภค โดย
มีข้อสมมติว่าผู้บริโภคจะเลือกสินค้าและบริการต่าง ๆ มาบริโภคเพ่ือให้ตนเองได้รับความพึงพอใจ หรือ
อรรถประโยชน์สูงสุด โดยความพึงพอใจนั้นสามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้ 

 อรรถประโยชน์ (Utility) หมายถึง ความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าและบริการ
ชนิดต่าง ๆ หรือความพอใจที่ได้รับจากกิจกรรมต่าง ๆ สินค้าและบริการชนิดใดจะให้อรรถประโยชน์มาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าชนิดนั้น ถ้าผู้บริ โภคมีความต้องการมาก
แสดงว่าสินค้าหรือบริการชนิดนั้นมีอรรถประโยชน์มากตรงกันข้าม ถ้าผู้บริโภคมีความต้องการน้อยแสดงว่า
สินค้าหรือบริการนั้นมีอรรถประโยชน์น้อยนั้นเอง 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 สุภาพ พิทักษ์สมบัติ  (2542)  ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้บริ โภคนมไฮแคลเซียมในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคบริโภคนมไฮแคลเซียมเพราะเห็นว่ามีคุณค่าต่อร่างกาย เสริมสร้างสุขภาพ
ให้มีความแข็งแรง และกลัวต่อโรคกระดูกพรุน รสชาติ ความสะดวกในการซื้อและความมีชื่อเสียงของตรา
ยี่ห้อเป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อ เพศหญิงดื่มนมมากกว่าเพศชาย ผู้สูงอายุดื่มนมมากกว่าผู้บริโภคที่
มีอายุน้อย 

 พรเทพ ตั้งประพันธ์วงศ์ (2546 ) ได้ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคและความ
คิดเห็นของนักศึกษาในการบริโภคนมถั่วเหลืองกับนมโคสดแท้ยูเอชที ผลการวิจัยพบว่า อยากให้ผู้ผลิตนม
โคสดแท้ยูเอชทีมีการเพ่ิมคุณค่าโดยการเติมสารอาหาร เพ่ือให้ผู้บริโภคมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ที่
เพ่ิมข้ึน ให้ผู้ผลิตนมถ่ัวเหลืองยูเอชทีมีการพัฒนาและปรับปรุงด้านรสชาติโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดกลิ่นของ
ถั่ว ให้ความรู้ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้ถูกวิธีแก่ช่องทางการจัดจ าหน่ายให้สามารถเพ่ิมอายุการเก็บ
รักษา และนอกจากนี้ควรมีการพัฒนารสชาติใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงด้านการกระจายสินค้าให้ครอบคลุม
เพ่ือเพ่ิมการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และมีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง 

 ศิวะ กาญจน์อร่ามกุล (2549 ) ได้ศึกษาเรื่องโครงสร้างการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคนมถั่ว
เหลืองพร้อมดื่มในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมนี้ไม่นิยมการแข่งขันทางด้านราคา แต่
จะใช้การแข่งขันท่ีไม่ใช่ราคามากกว่า 

 วัสนันทน์ พงษ์สวัสดิ์ (2549 ) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคนมถั่วเหลืองของผู้บริโภคใน
จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัย ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีเหตุผลที่เลือกบริโภคเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการ 
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เลือกวีธีบริโภคจากการพิจารณาส่วนประกอบบนฉลาก ส่วนใหญ่ตัดสินใจบริโภคด้วยตนเอง ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อนมถ่ัวเหลืองในระดับมากที่สุด ได้แก่ รสชาติอร่อย, มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
และเชื่อมั่นในคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

 รศนา นิรนาท (2550 ) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตจตุจักร  ผลการศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่
เลือกดื่มนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มยี่ห้อไวตามิ้ลค์ สูตรดั้งเดิม ประเภทยูเอชที ซึ่งเหตุผลในการดื่มเพราะบ ารุง
สุขภาพ รสชาติและกลิ่นอร่อยถูกใจ  

 จันทร์กวี สุทธิพินิจธรรม (2552 ) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภค
ต่ออาหารเสริมสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษานมถั่วเหลืองยูเอชที ผลการวิจัยพบว่า ยี่ห้อของ
นมถั่วเหลืองยูเอชทีที่กลุ่มตัวอย่างรู้จักมากที่สุด คือ ไวตามิลค์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบถึงส่วนประกอบ
ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ของนมถ่ัวเหลืองยูเอชที ส่วนมาตรฐานที่กลุ่มตัวอย่างให้ความเชื่อถือในการเลือก
ซื้อนมถั่วเหลืองมากที่สุด คือ อย. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และทัศนคติมาก
ที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างที่อยู่วัยรุ่นวัยเรียนอยากให้ผู้ผลิตนมถ่ัวเหลืองยูเอชทีท าการพัฒนานม
ถั่วเหลืองยูเอชทีออกมาใหม่ โดยท าการขยายสายผลิตภัณฑ์ในด้านรสชาติ คือ รสผสมธัญพืช และมีการ
เพ่ิมสารอาหารที่มีส่วนในการช่วยพัฒนาและบ ารุงสมอง  นอกจากนี้อยากให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้าน
ขนาดที่เหมาะแก่การบริโภคให้หมดได้ภายในครั้งเดียว ผู้ประกอบการและนักการตลาดควรพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ของนมถั่วเหลืองยูเอชทีให้มีความสวยงาม ความแปลกใหม่ และสะดวกต่อการบริโภค เพ่ือดึงดู ดให้
ผู้บริโภคหันมาสนใจผลิตภัณฑ์มากขึ้น  

              คณพล วิจักษนุกูล (2556 )  ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างและพฤติกรรมการแข่งขัน
ในตลาดอุตสาหกรรมนมถั่ว เหลืองผลการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมนมถ่ัวเหลืองในระหว่างปี พ.ศ. 2551-
2554มีลักษณะโครงสร้างตลาดผู้ขายน้อยรายและมีการกระจุกตัวสูง โดยมีบริษัทท่ีมีอิทธิพลรายใหญ่ถึง 2 
รายในอุตสาหกรรมนี้  พฤติกรรมการแข่งขันโดยไม่ใช่ราคานั้นมีความส าคัญมากกว่า ดังนั้นผู้ผลิตแต่ละราย
ควรที่จะให้ความส าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมทั้งมีการสนับสนุนและส่งเสริมจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษากลยุทธ์การจัดการ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างทัศนคติของผู้บริโภคนมถ่ัวเหลืองในเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
การสร้างแบบสอบถามส ารวจกลุ่มตัวอย่างและน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ แล้วแปล
ความหมาย  
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร เพศชายและ
หญิง อายุเท่ากับหรือมากกว่า 20 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นผู้มีอ านาจซื้อและเป็นผู้ที่ซื้อหรือเคยบริโภคนมถั่ว
เหลืองเท่านั้น ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริโภคนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร เพศชาย
และหญิง อายุเท่ากับหรือมากกว่า 20 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นผู้มีอ านาจซื้อและเป็นผู้ที่ซื้อหรือเคยบริโภคนม
ถั่วเหลืองเท่านั้น ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนโดยใช้สูตรของ W.G. Cochran (1953) (อ้างถึงใน 
ยุทธ ไกยวรรณ์, 2549: 102)  กลุ่มตัวอย่างที่ควรใช้ในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 385 คน และส ารองไว้
ประมาณ 15 คนเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีดี ซึ่งรวมเป็น 400 คน 

 

                                 สตูร n = 
2

2)1(

d

ZPP   

    ในเมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
     d = ระดับความคลาดเคลื่อน = 0.05 
     P = สัดส่วนประชากรที่สนใจจะศึกษาคือ 50% = 0.5 
     Z = ค่ามาตรฐานตามระดับความเชื่อมั่นในที่นี้  
       ระดับความเชื่อม่ัน 95% มีค่า = 1.96 

    แทนค่า n = 
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      = 385 ตัวอย่าง 

 
ผลการวิจัย 

 ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 มีอายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.75 รองลงมามีอายุ 
31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.25 ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 77.25 
รองลงมาจบสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 18.00 ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 85.25 ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 10,001 -20,000 บาท/
เดือน คิดเป็นร้อยละ 36.50 ซึ่งใกล้เคียงผู้มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 20,001-30,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อย
ละ 36.00 โดยภาพรวมการจัดการผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้าน
ความเป็นประโยชน์ ด้านคุณภาพ ด้านตราสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านขนาดบรรจุ และด้านรสชาติ อยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.72) โดยภาพรวมทัศนคติของผู้บริโภคนมถั่วเหลืองในเขตกรุงเทพมหานคร มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 3.75)  

X

X
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 ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันเกิดทัศนคติในการดื่มนมถั่วเหลืองเก่ียวกับส่วนประสมการตลาด ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกันในทุกรายการ โดยมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการทดสอบสมมติฐานเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน ผู้บริโภคที่มีอายุระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้/เดือน แตกต่างกันเกิดทัศนคติในการดื่มนมถั่วเหลืองเกี่ยวกับส่วนประสม
การตลาดได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
จากผลการทดสอบสมมติฐานเป็นการยอมรับสมมติฐาน 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองของผู้บริโภคกับทัศนคติของผู้บริโภคนมถั่ว
เหลือง ด้านประโยชน์ มีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 3 ตัวแปรประกอบด้วย นมถั่วเหลืองมีสาร
ต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง (r = .225) นมถั่วเหลืองช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
กระดูกพรุน (r = .298) และนมถ่ัวเหลืองช่วยลดความเสี่ยงในโรคหัวใจและหลอดเลือด (r = .325)  

 ด้านคุณภาพ มีความสัมพันธ์ทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้ง 3 ตัวแปร ประกอบด้วย มีมาตรฐานคุณภาพ
น่าเชื่อถือได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (r = .226) วัตถุดิบมีความสดใหม่คัดจาก
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค (r = .408) และผ่านกรรมวิธีการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ (r = .180)  

 ด้านตราสินค้า มีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 3 ตัวแปร ประกอบด้วย ตราสินค้าที่มี
ชื่อเสียงมีส่วนส าคัญต่อการบริโภคนมถั่วเหลือง (r = .153) ตราสินค้าใหม่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนมถั่ว
เหลือง (r = .165) และตราสินค้าที่ออกเสียงง่ายและจดจ าง่ายมีผลต่อการเลือกซื้อนมถ่ัวเหลือง (r = .304)   

 ด้านบรรจุภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับ .05 2 ตัวแปร ประกอบด้วย ส่วนประกอบบน
ฉลากและข้อมูลโภชนาการมีผลต่อการเลือกซ้ือนมถั่วเหลือง (r = .213) และวัสดุของบรรจุภัณฑ์ เช่น แบบ
ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กล่องกระดาษ มีผลต่อรสชาติ (r = .246) อีก 1 ตัวแปรไม่มี ความสัมพันธ์ทางสถิติ 
คือ การระบุวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์เหมาะสมและชัดเจน (r = .082)   

 ด้านขนาดบรรจุ มีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับ .05 เพียง 1 ตัวแปร คือ มีการปรับขนาดบรรจุให้
เล็กลงกว่าที่จ าหน่ายในปัจจุบัน (r = .302) อีก 2 ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ คือ ขนาดบรรจุใน
ปัจจุบันเหมาะสมต่อการบริโภคในแต่ละครั้ง (r = .015) และมีการปรับขนาดบรรจุให้ใหญ่ขึ้นกว่าที่
จ าหน่ายในปัจจุบัน (r = .011)   

 ด้านรสชาติ มีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 3 ตัวแปร ประกอบด้วย การเพ่ิมรสธัญพืช
มากขึน้เช่น ผสมข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เล่ย์  ข้าวกล้อง ลูกเดือย จมูกข้าวสาลี  งาขาว เป็นต้น        (r = .237) 
การเพ่ิมสารอาหารให้มากขึ้น เช่น ผสมแคลเซียม โอเมกา3วิตามินซี คอลลาเจน  ซิงค์(สังกะสี) เป็นต้น (r 
= .243) และการเพิ่มรสชาติที่แปลกใหม่มากขึ้น เช่น รสชาเขียวมัจฉะ รสน้ าผึ้ง  รสผลไม้ รสคาราเมล รส
ชาไทย เป็นต้น (r = .305) 

 



 
6-106 

         

       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ด้านบรรจุภัณฑ์  ผู้บริโภคมีความคิดเห็นในระดับมากในด้านบรรจุภัณฑ์ อาจเป็นผลมาจาก
ผู้บริโภคเกิดการรับรู้จากประสบการณ์ตรงจากการบริโภคด้วยตนเอง ซึ่งผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่าการระบุ
วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์มีความชัดเจนและมีความเหมาะสมโดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในบรรดา 3 ด้านนี้ 
อาจเป็นผลมาจากในเรื่องกฏหมายการคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มงวดและมีการบังคับให้ผู้ประกอบการให้
ความส าคัญในเรื่องการระบุวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ให้มีความชัดเจน และโดยส่วนใหญ่ในการเลือก
บริโภคทุกครั้ง ผู้บริโภคจะให้ความส าคัญในเรื่องวันหมดอายุเป็นสิ่งแรกจึงอาจท าให้ผู้บริโภคพิจารณาเห็น
ถึงเรื่องวันหมดอายุมากที่สุดว่าในปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองมีความชัดเจนในเรื่องการระบุของวัน
หมดอายุที่มีความเหมาะสม  ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของส่วนงานวิจัยของจันทร์กวี สุทธิพินิจ
ธรรม (2552) ได้เสนอแนะให้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม 

 2. ด้านรสชาติ  ผู้บริโภคเห็นด้วยกับการเพ่ิมสารอาหารให้มากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคมีความ
คิดเห็นโดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดจากทั้งหมด 3 ด้านในเรื่องรสชาติโดยผู้บริโภคเห็นด้วยกับการเพ่ิมสารอาหาร 
เช่น ผสมแคลเซียม โอเมกา3วิตามินซี คอลลาเจน  ซิงค์(สังกะสี) เป็นต้น อันเนื่องมาจากกระแสสุขภาพใน
ปัจจุบันและมีผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพหลายประเภทที่นิยมเพ่ิมสารอาหารเหล่านี้เข้าไปอันเนื่องมาจาก
คุณประโยชน์เพ่ิมเติมที่ผู้บริโภคจะได้รับมากยิ่งขึ้น  ผู้บริโภค เห็นด้วยกับการเพ่ิมรสธัญพืชให้มากขึ้น เช่น 
ผสมข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เล่ย์  ข้าวกล้อง ลูกเดือย จมูกข้าวสาลี  งาขาว เป็นต้น  อันเนื่องมาจากปัจจุบันนี้
ผู้บริโภคค านึงถึงคุณประโยชน์ที่จะได้รับมากขึ้นจากการบริโภคนมถั่วเหลือง ซึ่งการเพ่ิมรสธัญพืชนอกจาก
ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์แล้วยังได้รับรู้ถึงรสชาติที่ดีขึ้นเนื่องจากธัญพืชเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพจึงมีความ
เหมาะสมในการเพ่ิมคุณประโยชน์ดังกล่าวในนมถั่วเหลืองและยังเสริมสร้างให้ผลิตภัณฑ์ดูมีคุณค่าและน่า
บริโภคมากยิ่งขึ้นและผู้บริโภคเห็นด้วยกับการเพ่ิมรสชาติที่แปลกใหม่ให้มากขึ้น เช่น รสชาเขียวมัจฉะ รส
น้ าผึ้ง  รสผลไม้ รสคาราเมล รสชาไทย เป็นต้น เนื่องจากนมถั่วเหลืองในปัจจุบันยังมีรสชาติที่ค่อนข้างให้
เลือกน้อยและส่วนใหญ่เป็นรสชาติที่ผู้บริโภคค่อนข้างรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้ว ท าให้ผลิตภัณฑ์ยังไม่
มีความหลากหลายในด้านรสชาติเท่าที่ควร ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการให้มีการเพ่ิมรสชาติให้มากขึ้นเพ่ือ
เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น   ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พรเทพ ตั้งประพันธ์วงศ์ (2546)  ศิวะ กาญจน์อร่ามกุล (2549)  สุภาพ พิทักษ์สมบัติ (2542)  
วัสนันทน์ พงษ์สวัสดิ์ (2549 ) และรศนา นิรนาท (2550 ) ที่พบว่า ผู้บริโภคเลือกบริโภคเพราะรสชาติดี 
และมีคุณค่าจากการเติมสารอาหาร เห็นความส าคัญของคุณค่าทางโภชนาการ นอกจากนั้นควรปรับปรุง
การลดกลิ่นของถั่วให้น้อยลง ตลอดจนพัฒนารสชาติใหม่ขึ้นมาด้วย ส่วนงานวิจัยของจันทร์กวี สุทธิพินิจ
ธรรม (2552) ได้เสนอแนะให้ขยายงานด้านรสชาติ เช่น การผสมรสธัญพืช พวกข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เล่ย์     
ลูกเดือย เป็นต้น พร้อม ๆ กับการเพิ่มสารอาหารลงไปด้วย 

 3. ด้านคุณภาพ   ผู้บริโภคเห็นด้วยมากกับการสร้างมาตรฐานคุณภาพน่าเชื่อถือได้รับการรับรอง
จากคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดจากทั้ง 3 ด้าน อาจเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์นมถั่ว



 
6-107 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)   

เหลืองที่สามารถวางจ าหน่ายในท้องตลาดได้นั้นจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ได้รับความ
น่าเชื่อถือดังกล่าว ท าให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยจากการบริโภค     ผู้บริโภคเห็นด้วยกับ
การผ่านกรรมวิธีการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากผู้บริโภคอาจมีการรับรู้ว่านมถั่วเหลือง
ที่ดีและมีคุณภาพควรมีการผลิตที่มีความสะอาดและผลิตโดยเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพซึ่ง
จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองมีคุณภาพที่ดีด้วยนั้นเอง และผู้บริโภคเห็นด้วยกับวัตถุดิบต้องมีความสด
ใหม่ คัดสรรจากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค อันเนื่องมาจากกระแสสุขภาพที่ก าลังมาแรงอยู่ในขณะนี้ ผู้บริโภค
สามารถรับรู้ได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นต้องมาจากวัตถุดิบที่ดีต้องมีความสด ปราศจากสารเคมีเจือปน เพ่ือที่
ผู้บริโภคจะสามารถได้รับคุณประโยชน์จากผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพอย่างนมถั่วเหลืองได้เต็มประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัสนันทน์ พงษ์สวัสดิ์ (2549) พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มี
เหตุผลในการบริโภคเพราะเชื่อม่ันในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

 4. ด้านความเป็นประโยชน์  ผู้บริโภคนมถั่วเหลืองมีการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ต่างๆในระดับความ
คิดเห็นที่ค่อนข้างมาก ได้แก่ มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ช่วยลดความ
เสี่ยงในโรคหัวใจและหลอดเลือด และช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน ซึ่งสอดคล้องกับการ
รับรู้ของผู้บริโภคที่มองว่านมถั่วเหลืองเป็นเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพอย่างแท้จริงอันมากจากประโยชน์ส าคัญที่
ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ได้นั้นเอง และนมถั่วเหลืองก็เป็นเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพอีกทางเลื อกนึงนอกจาก น้ า
ผลไม้ ชาเขียว หรือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพต่างๆ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรให้ความส าคัญในเรื่อง
คุณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับทฤษฎีอรรถประโยชน์ คือความพึงพอใจที่ผู้บริโภค
ได้รับจากการบริโภคสินค้าและบริการชนิดต่าง ๆ และมีผลงานของศิวะ กาญจน์อร่ามกุล (2549) สุภาพ  
พิทักษ์สมบัติ (2542) วัสนันทน์ พงษ์สวัสดิ์ (2549)  จันทร์กวี สุทธิพินิจธรรม (2552)  สนับสนุนโดยเขา
เห็นว่าผู้บริโภคต้องการนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มเพราะมีประโยชน์ มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  
ผู้บริโภคเลือกซื้อโดยค านึงถึงคุณประโยชน์จากสารอาหารเป็นหลักและประเด็นในเรื่องการรับรู้คุณค่าทาง
โภชนาการและการให้ความส าคัญของคุณค่าทางโภชนาการที่ใช้ในการเลือกซื้อล้วนมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมในการซื้อ โดยเสนอแนะให้เพิ่มสารอาหารเข้าไปเพื่อช่วยพัฒนาและบ ารุงสมอง 

 5.  ด้านตราสินค้า  ผู้บริโภคนมถั่วเหลืองมีความคิดเห็นในเรื่องตราสินค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมี
ส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเลือกบริโภคนมถ่ัวเหลืองโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดจากปัจจัยทั้ง 3 ด้าน อาจเป็นผล
มาจากมีบริษัทผู้ผลิตนมถั่วเหลืองรายใหญ่ในประเทศไทยไม่กี่รายที่ผู้บริโภครู้จักและมีความคุ้นเคย อาทิ
เช่น บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตไวตามิ้ลค์ และวีซอย บริษัท แลคตาซอย (ประเทศไทย) 
จ ากัด ผลิตแลคตาซอย และ บริษัท ดัชมิลล์ จ ากัด (มหาชน) ผลิตดีน่า ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ผลิตนมถั่ว
เหลืองที่ได้รับความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์  ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพได้รับการรับรองและเป็นที่ยอมรับมาเป็น
ระยะเวลานาน จึงท าให้ปัจจัยดังกล่าวมีส่วนส าคัญต่อการเลือกบริโภค   ผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่าตรา
สินค้าท่ีออกเสียงง่ายและจดจ าง่ายมีผลต่อการเลือกซื้อนมถั่วเหลืองอาจเป็นผลมาจากความสะดวกและง่าย
ในการจดจ าในการเลือกซื้อในแต่ละครั้ง  ส่วนปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดจากทั้งหมด 3 ปัจจัยคือ ตรา
สินค้าใหม่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนมถั่วเหลือง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตราสินค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมา
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เป็นระยะเวลานานส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อที่มากกว่า ตราสินค้าใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก อัน
อาจจะมาจากผู้บริโภคยังขาดความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ตราสินค้าใหม่ ว่ารสชาติอาจไม่ถูกปาก ผู้บริโภคยัง
ไม่คุ้นเคย และยังอาจไม่มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  ดังนั้นผู้ประกอบการรายใหม่ควรให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับการ
ยอมรับจากผู้บริโภคโดยทั่วไป ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพ พิทักษ์สมบัติ (2542) ว่า
ความมีชื่อเสียงของตรายี่ห้อเป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อ 

 6. ด้านขนาดบรรจุ ผู้บริโภคส่วนใหญ่พึงพอใจในขนาดบรรจุที่จ าหน่ายอยู่ในปัจจุบันโดยมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดจากทั้งหมด 3 ปัจจัย อาจเป็นผลมาจากผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่า ปัจจุบันขนาดบรรจุภัณฑ์นมถั่ว
เหลืองมีให้เลือกหลายขนาด ได้แก่ ขนาดเล็กส าหรับเด็ก เช่น 110มิลลิลิตร, 125 มิลลิลิตร เป็นต้น  ขนาด
ปกติพร้อมดื่ม เช่น 180 มิลลิลิตร, 200 มิลลิลิตร, 230 มิลลิลิตร, 250 มิลลิลิตร เป็นต้น  ขนาดใหญ่พร้อม
ดื่ม เช่น 300 มิลลิลิตร, 330 มิลลิลิตร, 500 มิลลิลิตร เป็นต้น และขนาดใหญ่พิเศษส าหรับครอบครั ว 
1,000 มิลลิลิตร นอกจากนี้ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับขนาดบรรจุให้เล็กลงกว่าที่มีวาง
จ าหน่ายในปัจจุบัน โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า ความคิดเห็นในเรื่องการปรับขนาดบรรจุให้ใหญ่ขึ้นกว่าที่มีวาง
จ าหน่ายในปัจจุบัน อาจเป็นผลมาจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่อาจมีความต้องการใน
การบริโภคในแต่ละครั้งในปริมาณน้อยและผู้บริโภคเพศหญิงส่วนใหญ่ค่อนข้างให้ความส าคัญกับรูปร่างท า
ให้ปริมาณในการบริโภคแต่ละครั้งค่อนข้างเป็นปริมาณน้อยกว่าเพศชาย  ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จันทร์กวี สุทธิพินิจธรรม (2552 ) ว่าอยากให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านขนาดที่เหมาะแก่
การบริโภคให้หมดได้ภายในครั้งเดียว และสะดวกต่อการบริโภค เพ่ือดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมาสนใจ
ผลิตภัณฑ์มากขึ้น                

 เปรียบเทียบผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีทัศนคติในการดื่มนมถั่วเหลืองแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย และ
ด้านส่งเสริมการตลาด โดยผู้บริโภคเพศหญิงมีทัศนคติต่อนมถั่วเหลืองที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเพศชาย โดยด้าน
ผลิตภัณฑ์เห็นว่านมถั่วเหลืองมีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีหลายรสชาติ มีความหลากหลายและมีการเพ่ิม
สารอาหาร ด้านราคาเห็นว่า ราคานมถั่วเหลืองถูกกว่านมโค ราคาเหมาะสมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
ด้านช่องทางการจ าหน่าย เห็นว่า สถานที่จ าหน่ายมีความสะดวก มีชื่อเสียงและมีการจัดเรียงสินค้าอย่าง
เป็นระเบียบหาได้ง่าย ด้านส่งเสริมการตลาด เห็นว่ามีการโฆษณาในสื่อต่าง ๆ มีการส่งเสริมการขายที่ดี 
และมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี เหตุที่เป็นเช่นนี้ สอดคล้องตามแนวคิดของสถานภาพส่วนบุคคลที่โดย
ธรรมชาติ เพศหญิงเป็นเพศที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชอบความสวยงาม  จึงท าให้เพศหญิงให้
ความส าคัญในเรื่องสุขภาพและความส าคัญกับนมถั่วเหลืองมากกว่าเพศชาย  อันเนื่องมาจากนมถั่วเหลือง
เป็นอาหารสุขภาพ มีประโยชน์ต่อร่างกาย อีกทั้งในปัจจุบันนี้มีผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองเพ่ือสุขภาพความงาม
และการควบคุมน้ าหนักเป็นจ านวนมาก จึงอาจเป็นการสนับสนุนผลการวิจัยที่ได้ผลว่าเพศหญิงเลือกดื่มนม
ถั่วเหลืองมากกว่าเพศชาย  หรือเป็นการสนับสนุนผลการวิจัยที่ได้มาว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่าง
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กันส่งผลต่อทัศนคติในการบริโภคนมถั่วเหลืองที่แตกต่างกันนั้นเอง  ซึ่งผลงานวิจัยนี้ได้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุภาพ พิทักษ์สมบัติ (2542) พบว่า เพศหญิงตัดสินใจซื้อนมมากกว่าเพศชาย 

 การหาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองด้านประโยชน์ ด้านคุณภาพ ด้าน
ตราสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านขนาดบรรจุและด้านคุณภาพ ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายผลได้ 2 ประเด็นคือ 

 1. การจัดการผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองด้านประโยชน์ ด้านคุณภาพ และด้านตราสินค้า มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้บริโภคนมถ่ัวเหลืองในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ด้านประโยชน์มี 3 ตัวแปร มีความสัมพันธ์ทิศทางบวกระดับต่ า  จากผลการศึกษาด้านประโยชน์ และ
ด้านตราสินค้ามีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกระดับต่ า และด้านคุณภาพมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกระดับ
ปานกลาง แสดงว่า การจัดการผลิตภัณฑ์ถ้าสามารถสร้างประโยชน์ มีคุณภาพ มีตราสินค้า ที่เป็นที่
น่าเชื่อถือและไว้วางใจแก่ผู้บริโภคได้ ผู้บริโภคจะยังคงมีทัศนคติในทิศทางบวกต่อการบริโภคนมถั่วเหลือง  
นอกจากนี้ท าให้สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง ในด้านประโยชน์ ด้าน
คุณภาพ และด้านตราสินค้า กับทัศนคติของผู้บริโภคนมถั่วเหลืองได้ว่าปัจจัยดังกล่าวล้วนแล้วแต่มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้บริโภคซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น หากผู้ผลิตมีการพัฒนาและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ในด้านดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อนมถั่วเหลืองที่ดีขึ้นยิ่งขึ้น  เป็นต้น  ซึ่งพบว่า
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จันทร์กวี สุทธิพินิจธรรม (2552) คือ ทัศนคติด้านประโยชน์ของนมถั่วเหลือง
และทัศนคติด้านความน่าเชื่อถือคือมีการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคนมถ่ัวเหลือง 

 2.  การจัดการผลิตนมถ่ัวเหลืองด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านขนาดบรรจุ และด้านรสชาติ มีความสัมพันธ์
กับทัศนคติของผู้บริโภคนมถ่ัวเหลืองในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จากผล
การศึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านขนาดบรรจุ และด้านรสชาติ มีความสัมพันธ์ทิศทางบวกระดับต่ า แสดงว่า
การจัดการผลิตภัณฑ์ถ้าสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจแก่ผู้บริโภคด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านขนาด
บรรจุและด้านรสชาติ ผู้บริโภคจะยังคงมีทัศนคติในทิศทางบวกต่อการบริโภคนมถั่วเหลือง  นอกจากนี้ท า
ให้สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง ในด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านขนาดบรรจุ 
และด้านรสชาติ กับทัศนคติของผู้บริโภคนมถั่วเหลืองได้ดังนี้    ด้านบรรจุภัณฑ์หากผู้ประกอบการให้
ความส าคัญและมีการพัฒนาปรับปรุงในเรื่อง  ส่วนประกอบบนฉลากและข้อมูลโภชนาการมีผลต่อการ
เลือกซื้อนมถั่วเหลือง และวัสดุของบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวดพลาสติก กล่องกระดาษมีผลต่อรสชาติจะส่งผลต่อ
ทัศนคติในเชิงบวกกับผู้บริโภคมากข้ึน เช่น ผู้ประกอบการมีการพัฒนาวัสดุของบรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้น ส่งผลต่อ
รสชาติที่ดีขึ้นก็จะท าให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติในเชิงบวกต่อการบริโภคนมถั่วเหลืองมากขึ้น เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบการมีการพัฒนาและปรับปรุงในเรื่อง การระบุวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์
เหมาะสมและชัดเจนจะไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้บริโภคนมถั่วเหลืองแต่อย่างไร ด้านขนาดบรรจุ 
หากผู้ประกอบการมีการปรับขนาดบรรจุให้เล็กลงกว่าที่จ าหน่ายในปัจจุบันจะท าให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติใน
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เชิงบวกต่อผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองมากยิ่งขึ้น ในทางกลับกันหากผู้ประกอบการมีการปรับขนาดบรรจุให้
ใหญ่ขึ้นกว่าที่จ าหน่ายในปัจจุบันจะไม่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคนมถั่วเหลือง ดังนั้นหากผู้ประกอบการ
ต้องการให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อนมถั่วเหลืองมากขึ้นจึงควรมีการปรับขนาดของบรรจุภัณฑ์ให้เล็กลง
กว่าเดิม ทั้งนี้อาจมีการส ารวจและวิจัยถึงความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือให้สามารถทราบถึงความต้องการที่
แท้จริงของผู้บริโภคได้  ด้านรสชาติ หากผู้ประกอบการมีการเพ่ิมรสธัญพืชมากขึ้น เช่น ผสมข้าวโอ๊ต ข้าว
บาร์เล่ย์  ข้าวกล้อง ลูกเดือย จมูกข้าวสาลี  งาขาว เป็นต้น มีการเพ่ิมสารอาหารให้มากขึ้น  เช่น ผสม
แคลเซียม โอเมกา3วิตามินซี คอลลาเจน  ซิงค์(สังกะสี) เป็นต้น และมีการเพ่ิมรสชาติที่แปลกใหม่มากขึ้น 
เช่น รสชาเขียวมัจฉะ  รสน้ าผึ้ง  รสผลไม้ รสคาราเมล รสชาไทย เป็นต้น จะส่งผลต่อทัศนคติที่ดีกับ
ผู้บริโภคนมถั่วเหลืองมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จันทร์กวี สุทธิพินิจธรรม (2552) คือ 
ทัศนคติด้านรูปลักษณ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมถ่ัวเหลืองยูเอชทีมากที่สุด คือ มีรสชาติที่ดี 

สรุป ข้อเสนอแนะ และกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1.1 ด้านบรรจุภัณฑ์ จากผลการวิจัยพบว่า ทุกประเด็นมีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคนมถ่ัวเหลืองใน
เขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายนมถั่วเหลืองต้องสร้างบรรจุ
ภัณฑ์ที่ระบุวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนและเหมาะสม ต้องมีข้อมูลโภชนาการบนฉลากอย่าง
ชัดเจน และควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย เหมาะสมและสะดวกต่อการบริโภคในยุค
ปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ กลยุทธ์ด้านบรรจุภัณฑ์ ที่น่าสนใจ อาทิเช่น  

  กลยุทธ์ Occasion Packaging คือใช้วิธีการปรับหรือเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามวาระ
นั้นๆ เช่น เทศกาลกินเจ อาจมีการออกผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองสูตรเจ เพ่ือรับมือกับความต้องการในช่วง
เทศกาลดังกล่าว ก็อาจมีการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีความแตกต่างและทันสมัยเหมาะสมกับในช่วง
เทศกาล เป็นต้น  

  กลยุทธ์ใช้วิธีการจัด หรือรวมหน่วยสินค้า  ซึ่งเป็นการสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถเกิดโอกาส
ในการขายตามวาระต่างๆได้มากยิ่งขึ้น เช่น เทศกาลวันแม่ อาจมีการรวมหน่วยสินค้าให้เป็น Giftset จัดให้
สวยงาม เหมาะสมแก่การน าไปเป็นของขวัญในวันแม่ เป็นต้น 

 1.2 ด้านรสชาติ จากผลการวิจัยพบว่า ทุกประเด็นมีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคนมถั่วเหลืองในเขต
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายนมถั่วเหลืองต้องเพ่ิมรสชาติที่แปลก
ใหม่ให้มากขึ้น เช่น รสชาเขียวมัจฉะ รสน้ าผึ้ง รสผลไม้ รสคาราเมล หรือรสชาไทย เป็นต้น ควรมีการเพ่ิม
สารอาหารให้มากขึ้นเช่น ผสมแคลเซียม โอเมกา3วิตามินซี คอลลาเจน  ซิงค์(สังกะสี) เป็นต้น ตลอดจน
การเพ่ิมรสธัญพืชให้มากขึ้น เช่น ผสมข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เล่ย์ ข้าวกล้อง ลูกเดือย จมูกข้าวสาลี และงาขาว 
เป็นต้น กลยุทธ์ด้านรสชาติที่น่าสนใจ อาทิเช่น 
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  กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างและหลากหลายในด้านรสชาติ จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่า
ผู้ประกอบการควรส ารวจความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมรสชาติผลิตภัณฑ์ให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น 

  กลยุทธ์การสร้างรสชาติให้เป็นเอกลักษณ์  เพ่ือเป็นการสร้างความแตกต่างในด้านรสชาติให้
มีเอกลักษณ์และแตกต่างจากคู่แข่งขัน ซึ่งท าให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ถึงความแตกต่างในรสชาติ ท าให้
ผลิตภัณฑ์สามารถสร้างจุดขายได้จากความแตกต่างนี้ เช่น มีการลดกลิ่นถั่ว  การสร้างกลิ่นหอมที่เหมาะ
และเป็นที่พอใจต่อผู้บริโภคท่ัวไป เป็นต้น 

 1.3 ด้านคุณภาพ จากผลการวิจัยพบว่า ทุกประเด็นมีผลต่อทัศนคติของผู้บริ โภคนมถั่วเหลืองใน
เขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายนมถั่วเหลืองต้องสร้างมาตรฐาน
คุณภาพให้เป็นที่น่าเชื่อถือได้ ต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
มีกรรมวิธีการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ วัตถุดิบที่ใช้ผลิตต้องมีความสดใหม่สะอาด คัดสรรจาก
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค กลยุทธ์ด้านคุณภาพที่น่าสนใจ อาทิเช่น 

  กลยุทธ์การสร้างความน่าเชื่อถือจากผลิตภัณฑ์   โดยการให้ความส าคัญในเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับการยอมรับและรับรองจากหน่วยงานหรือสถาบันการรับรองคุณภาพที่มีชื่อเสียง 
ได้แก่ HACCP, GMP, BRC, IFS, Kosher และ HALAL เป็นต้น 

 1.4 ด้านความเป็นประโยชน์ จากผลการวิจัยพบว่า ทุกประเด็นมีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคนมถั่ว
เหลืองในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายนมถั่วเหลือง ต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ถึงคุณประโยชน์ต่างๆจากนมถ่ัวเหลือง อาทิเช่น นมถั่วเหลืองมีสารต้านอนุมูลอิสระลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน และลดความเสี่ยงในโรคหัวใจและ
หลอดเลือด กลยุทธ์ด้านความเป็นประโยชน์ ที่น่าสนใจ อาทิเช่น 

 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้านคุณประโยชน์  โดยทั้งนี้ อาจมีการสร้างความแตกต่างให้กับ
ผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นที่การสร้างคุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับเพ่ิมเติมมากขึ้น โดยการเพ่ิมสารอาหาร
และวิตามินต่างๆ ให้มากขึ้น เช่น การเพ่ิมวิตามินและแร่ธาตุที่จ าเป็นต่อร่างกาย  โอเมก้า3  คอลลาเจน ใย
อาหาร เป็นต้น 

 1.5 ด้านตราสินค้า จากผลการวิจัยพบว่า ทุกประเด็นมีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคนมถั่วเหลืองใน
เขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายนมถั่วเหลืองต้องพัฒนาตรา
สินค้าให้เป็นที่มีชื่อเสียง ตราสินค้าต้องง่ายต่อการจดจ าและออกเสียงได้ง่าย ไม่ควรมีชื่อที่ยาวเกินไป ควร
กะทัดรัด ชัดเจน มีสีสัน โลโก้แบรนด์ที่โดดเด่น เป็นที่สังเกตุได้ง่าย กลยุทธ์ด้านตราสินค้า ที่น่าสนใจ อาทิ
เช่น 
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  กลยุทธ์การสร้างความจดจ าในตราสินค้า  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้น ทั้งนี้อาจมีการ
ประชาสัมพันธ์สร้างความจดจ าให้แก่ผู้บริโภค ทั้งนี้อาจพิจารณาถึงความส าคัญและงบประมาณ นอกจากนี้
อาจสร้างความจดจ าในตราสินค้าจากที่มาหรือแหล่งก าเนิดของสินค้าได้  เช่น ผลิตภัณฑ์ผลิตจากเมล็ดถั่ว
เหลืองคุณภาพชั้นดีที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เป็นต้น 

 1.6 ด้านขนาดบรรจุ จากผลการวิจัยพบว่า ทุกประเด็นมีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคนมถั่วเหลือง
ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายนมถั่วเหลืองต้องศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภคด้วยว่า ในปัจจุบันผู้บริโภคนมถั่วเหลืองโดยส่วนใหญ่ทั่วไปแล้วมีความต้องการขนาด
บรรจุภัณฑ์ที่สะดวกต่อการบริโภคในแต่ละครั้งอยู่ที่ขนาดเท่าไร เพ่ือที่ทางผู้ประกอบการจะได้น าไป
ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้มากยิ่ งขึ้น กลยุทธ์ด้าน
ขนาดบรรจุที่น่าสนใจ อาทิเช่น 

 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างจากขนาดบรรจุ  เนื่องจากปัจจุบันนี้ พฤติกรรมการบริโภคของ
ผู้บริโภคอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคและสมัย จากวิถีชีวิตที่เร่งรีบ เวลาที่จ ากัดและค่านิยมความเชื่อที่
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในด้านขนาดบรรจุดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้น   

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 จากผลการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคนมถั่วเหลืองใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 

 2.1 ผู้สนใจควรท าการศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคนมถั่วเหลืองในจังหวัดอ่ืน ๆ เช่น เชียงใหม่ 
ขอนแก่น พิษณุโลก นนทบุรี และสงขลา เป็นต้น เพ่ือที่จะได้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคที่อยู่ใน
สถานที่ที่แตกต่างกัน และท าให้ทราบว่ามีกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ด้านใดบ้างที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
ในแต่ละพ้ืนที ่

 2.2 ผู้สนใจควรท าการประเมินผลของความพึงพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคนมถั่วเหลือง
เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนานมถั่วเหลืองให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และตรงใจ
กับผู้บริโภคในปัจจุบันมากที่สุด 
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