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บทคัดย่อ 

ช่ือเร่ือง   : ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนมโคยเูอชทีในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดย   : นายเจษฎา เจตชวลิต 

ช่ือปริญญา  : บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาเอก  : การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 

อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าตวันกัศึกษา : ……………………………………………….   

     (ดร.ธีติมา ปิยะศิริศิลป์) 

           .……. /…….. /……….. 

  สารนิพนธ์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนมโคยูเอชที

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัไดอ้อกแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล 408 ตวัอย่างในเขต

กรุงเทพมหานคร ระหว่างวนัท่ี 1-30 เมษายน 2559 และประมวลผลโดยใช้โปรแกรม SPSS for 

windows 

 ผลการวจิยัพบวา่ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนมโคยเูอชที 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 50 ปี ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ประกอบ

อาชีพ รับราชการ ระดับรายได้ต่อเดือน 40,000 บาท ข้ึนไป ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจยัคือ

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนมโคยูเอชทีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งไดต้ามปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดงัน้ี ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ เช่น รายละเอียดคุณค่าทางอาหารให้ละเอียดข้ึน 

รสชาติท่ีอร่อยถูกปากผูบ้ริโภคมีการพฒันารสชาติใหม่อยู่เสมอ ไม่มีส่ิงเจือปนเช่นสารกนัเสียหรือ

แป้ง แสดงรายละเอียดของผูด่ื้มบนหนา้กล่องให้ชดัเจนเผื่อให้แบ่งวยัในการด่ืมนมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เป็นตน้ ปัจจยัดา้นราคา เช่น ราคากบัปริมาณให้เหมาะสม จะท าให้ดึงดูดผูบ้ริโภคให้มากข้ึน ปัจจยั

ด้านการจดัจ าหน่าย เช่น หาซ้ือได้ง่าย พกพาสะดวก เก็บได้นานเป็นต้น ปัจจยัด้านการส่งเสริม

การตลาด เช่น การจดัโปรโมชัน่ให้มากข้ึน ให้ของแถมหรือมีการลดราคา มีการจดับูธให้ชิมฟรีตาม

สถานท่ีต่างๆ ความน่าเช่ือถือของบริษทัท่ีผลิต นอกจากน้ียงัมีขอ้เสียท่ีตอ้งให้ปรับปรุงในเร่ือง ความ

สะอาดของบรรจุภณัฑ์ กล่องนมปิดไม่สนิทท าให้นมบูดได้ และปริมาณของนมให้มาน้อยกว่า

ปริมาณท่ีก าหนดท่ีท าใหผู้บ้ริโภคไม่เลือกซ้ือ 
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 This thesis aims to study the factors that influence the buying UHT milk in Bangkok. The 

researchers collected data by questionnaires from 408 samples in Bangkok area. During the period 

from 1 March - 30 April 2559, and processed using SPSS for windows. 

 The result found that most of the respondent are female, age more than 50 years, 

education level Bachelor's degree or equivalent, working in Government official.  Level of 

monthly income are more than 40,000 baht.  Suggestions for further research, include influence 

buying UHT milk in Bangkok, divided by the marketing mix factors as follows:  Product factors 

such as nutritional products, more delicious taste, consumers have developed a taste. there are no 

impurities such as anticoagulant or flour, displays the details on the packaging. Price factors such 

as price suitable for quantity, it will increase the consumption of consumers making more. 

Distribution factors such as, easy to buy portable, long time storage.  Promotion factor such as 

increase the promotion, free trial, price discount, free tasting in booths, reliability of companies. 

Moreover, the company should be improved the impurities packaging, milk packaging does not 

close completely that cause of spoiled milk, and the quantity of the milk is not full in packaging. 


