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บทคัดย่อ
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ตลาดนมมีการขยายตัวค่อนข้างรวดเร็วมากและมีผลอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้เพราะภาครัฐและเอกชนล้วนให้ความสําคัญในการรณรงค์ให้ประชาชนดื่มนมมากขึ้น ซึ่งบริษัท
ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดําเนินการผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่มี
อายุการเก็บรักษายาว คือ นมยูเอชที มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดมูลค่า 14,000 ล้านบาท และมีส่วน
แบ่งทางการตลาดร้อยละ 40.00 เป็นผู้นํ าอันดับหนึ่งทางการตลาด ทางบริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่ า
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เล็งเห็นว่านมพร้อมดื่มยูเอชที ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกแม้จะเป็นการ
แข่ งขั นที่ รุน แรงมากขึ้น จึ งต้ องการรั กษาส่ วนแบ่ งทางการตลาด โดยการเข้าถึงกลุ่ มเป้าหมายให้
ได้มากที่สุ ด จึ งจํ าเป็นต้ องศึกษาส่ วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้านผลิตภั ณฑ์ ด้ านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย และการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดพฤติกรรมผู้บริโภคของ
กลุ่มเป้าหมายตามมาภายหลัง
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภคนมพร้อมดื่มยูเอชที ตราโฟร์โมสต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สํารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เคยบริโภคนมพร้อมดื่มยูเอชที ตราโฟร์โมสต์ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 420 ตัวอย่าง
จากการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างพบว่าเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงร้อยละ
61.40 เพศชายร้อยละ 38.60 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 52.90
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 41.00 มีรายได้เฉลี่ย 5,001-10,000 ร้อยละ 33.30 มี
อายุเฉลี่ย 31.63 ปี ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกบริโภคเนื่องจากหาซื้อได้ง่าย ร้อยละ
31.00 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อคือตนเองร้อยละ 72.10 ขนาดที่นิยมบริโภค คือ ขนาด 180 มล.
ร้อยละ 52.60 รสชาติที่นิยมบริโภครสจืด ร้อยละ 32.10 ส่วนใหญ่เลือกซื้อจากร้านสะดวกซื้อ ร้อยละ
56.20 สื่อที่พบเห็นมากที่สุดคือ สื่อทางโทรทัศน์ ร้อยละ 88.60 การส่งเสริมการขายที่ผู้บริโภคชื่น

ชอบมากที่สุด คือ การแลกแจกแถม ร้อยละ 46.00 ปริมาณในการซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ 2.05 กล่อง/ครั้ง มี
ความถี่ในการบริโภคเฉลี่ย 14.13 ครั้ง/เดือน และค่าใช้จ่ายในการบริโภคเฉลี่ย 211.82 บาท/เดือน
ผลทดสอบสมมติ ฐ านปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดกั บ พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคที่ มีผ ลด้ า น
ปริมาณ ได้แก่ ตราสินค้า และ การเพิ่มปริมาณบรรจุแต่ราคาคงเดิม โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95 ด้านความถี่ในการบริโภค ได้แก่ รสชาติอร่อย พบผลิตภัณฑ์ได้ง่าย สินค้า
ครบทุกยี่ห้อทุกขนาด การขยายจุดขายครอบคลุมทุกพื้นที่ โฆษณาทางโทรทัศน์ และทดลองชิม โดยมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95 และด้านค่าใช้จ่ายในการบริโภค สถานที่มีความ
สะดวกในการเดินทาง การขยายจุดขายครอบคลุมทุกพื้นที่ โฆษณาทางโทรทัศน์ และโฆษณาทางสื่อ
สิ่งพิมพ์ โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ควรมีการพัฒนาตราสินค้าให้ผู้บริโภค
รับรู้ในตราสินค้าเนื่องจาก และมีการพัฒนารสชาติอร่อย โดยทางผู้ผลิตควรมีการโฆษณาโดยเน้นให้
ผู้บริโภคทราบถึงตราสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดการรับรู้ที่ดีต่อผู้บริโภครวมถึงสร้างการจดจําที่ดีในตราสินค้า
และควรมีการปรับ ปรุ งในเรื่ องของรสชาติ อยู่เสมอรวมทั้ งพัฒ นารสชาติ ออกมาอย่างต่ อเนื่ องเป็ น
ประจํ า ด้ านราคาควรเพิ่ มปริ มาณบรรจุ แต่ ร าคาเท่ าเดิ ม โดยเป็ น การใช้ กลยุ ทธ์ การส่ งเสริ มทาง
การตลาดอย่างหนึ่ง จะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค ผู้บริโภคจะมีความรู้สึกได้ว่าบริโภค
นม ตราโฟร์ โ มตส์ แ ล้ ว เกิ ดการคุ้ ม ค่ ากว่ ายี่ ห้ ออื่ น ด้ า นช่ อ งทางการจั ดจํ าหน่ ายควรขยายจุ ดขาย
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้อํานวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการหาซื้อที่สะดวกสบายและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ในทั นที และด้านการสื่อสารทางการตลาดควรจัดทําการ
โฆษณาทางโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ที่ว่าการบริโภคนมบ่อยครั้งนั้น
มีประโยชน์มากเพียงใด และทําการโฆษณาแบบเจาะตลาดโดยส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดการบริโภคมาก
ขึ้น

