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การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อขวดนมทารก
ของผู้ปกครองซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  รวมถึงปัจจัยส่วนรามทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ในการเลือกซื้อขวดนม ประชากรท่ีทําการศึกษา คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่
เลือกซื้อขวดนม โดยกลุ่มตัวอย่างการศึกษา 400คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
เครื่องมือในการวิจัยใช้แบบสอบถามเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) 

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-35 ปี การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปริญญาตรี ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีรายได้ อยู่ที่ 15,000-20,000 
บาท โดยจะมีอาชีพส่วนใหญ่ เป็นพนักงานบริษัท และมีจํานวนบุตร 1 คน สําหรับในส่วนของส่วนประสมทาง
การตลาด พบว่าปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างจะเน้นความปลอดภัยควรมีการรับรองมาตรฐาน ใช้
มากในวงการแพทย์ และไม่มี สารเรืองแสง (BPA Free) (ค่าเฉล่ีย 4.20) ส่วนรองลงมา ขวดนมเด็กทารกควรมี
การออกแบบสินค้าทีมี สีสันที่สวยงาม สะดุดตา (ค่าเฉล่ีย 3.92) ปัจจัยทางด้านราคา กลุ่มตัวอย่างเปิดเผยว่า
ราคาควรเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน (ค่าเฉลี่ย 4.59) สําหรับการต้ัง
ราคาที่เหมาะสม กลุ่มตัวอย่างระบุว่าความต้ังราคาตามฐานะรายได้ของผู้ปกครอง (ค่าเฉลี่ย 2.76) ส่วนปัจจัย
ทางด้านช่องทางการจําหน่าย กลุ่มตัวอย่างระบุว่าขวดนมเด็กทารกท่ีมีคุณภาพมักจะหาข้อมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ได้ตามเวปไซด์ ในอินเตอร์เนต หรือช่องทางออนไลน์ทั่วไป (ค่าเฉลี่ย 4.46) และควรจะมีจัดจําหน่าย
ตามร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านไฮเปอร์มารเก็ต และร้านค้าปลีกทั่วไป (ค่าเฉล่ีย 4.21) ทั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างช้ีว่า 
ขวดนมเด็กทารกควรจะมีการส่งเสริมการขายโดยมีการนําเสนอสินค้าแบบของแถม ก๊ิฟเซทต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 
4.10) 
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 Abstract 

 
This study aims to study (1) consumer’s purchasing behavior on nursing bottle for 

Infants; and (2) the Marketing Mix (4PS) that affects on consumer’s buying behavior on 
nursing bottle. The population of the study is people who reside in Bangkok and 
Metropolitan area. Four hundred structure questionnaires were distributed to people in 
Bangkok and Metropolitan area according to the convenience sampling method. Then, data 
were analyzed by using frequency, percentage, mean and Standard Deviation, while 
hypotheses were examined their relationship between independent and dependent 
variables by Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.  

This study found that the majority of respondent was female aged between 31-35 
years and most of them hold bachelor's degree. The average income per month ranged 
between 15,000 - 20,000 Baht. According to the marketing mix factors that influence 
purchasing behavior, the study revealed that the safety standard product with BPA Free was 
highly demanded, while the hypothesis testing found that the distribution channel and 
market promotion factors had significant relationship with consumer purchasing behavior at 
statistical level at 0.05  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ที่มาและสาเหตุของปัญหา 

ประเทศไทยในปัจจุบันกําลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวัน ปัจจัยที่
สําคัญปัจจัยหน่ึงในการเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมคือ ปัจจัยทางด้านประชากร (Demographic Factor) ที่เป็น
ลักษณะหน่ึงของสังคมอุตสาหกรรมที่มีแรงงานจํานวนมากเน่ืองจากความต้องการ แรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งการเพ่ิมของประชากรเกิดจากการย้ายถิ่นจากภาคชนบทเข้าสู่ภาคเมือง ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ อัตราการ
เกิด อัตราการตายที่ลดลงเน่ืองมาจาก ความก้าวหน้าทางการแพทย์ เช่น ทารกมีอัตราการรอดชีวิตมากขึ้น 
การเสียชีวิตจากโรคต่างๆลดลง (ชูศรี วงศ์รัตนะ ,2547) 

ปัจจุบันน้ีอุตสาหกรรมเด็กและทารก เป็นอุตสาหกรรมที่มีความจําเป็นต่อผู้ปกครองเน้นถึง
ความสําคัญให้กับบุตรของผู้ปกครองน้ัน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ขวดนม  
ผู้ปกครองควรไตร่ตรองให้ดีว่าสินค้า น้ีมีความละเอียดอ่อน และความปลอดภัยสําหรับเด็กทารกของประชากร
เหล่าน้ัน จะต้องไม่อันตรายต่อการเลี้ยงดูบุตร รายได้ของผู้ปกครองก็เป็นปัจจัยในการซื้อผลิตภัณฑ์ขวดนม 
เน่ืองจากฐานะของประชากรไม่เท่าเทียมกันและเป็นอีกหน่ึงสาเหตุประชากรเพ่ิมขึ้นในปัจจุบันเติบโตได้
รวดเร็วมาก  ทําให้ประชากรมีการวางแผนในกําเนิดบุตรน้ันเป็นไปได้อย่างยาก จากสถิติ 
 
สถิติอัตราการเกิดของประชากร 2557 

ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2557 
ประชากรคาดประมาณ ณ กลางปี 2557 (1 กรกฎาคม) 

1.จํานวนประชากรทั้งประเทศ  64,871,000
2. จํานวนประชากรแยกตามเพศ    
     ชาย 31,542,000
     หญิง  33,329,000
3. จํานวนประชากรแยกตามเขตที่อยู่อาศัย    
     เขตเมือง (ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาลทุกประเภท) 30,325,000
     เขตชนบท (ประชากรที่อยู่นอกเขตเมือง) 34,546,000
4. จํานวนประชากรแยกตามภาค    
     กรุงเทพมหานคร 7,980,000
     ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพ) 18,142,000
     ภาคเหนือ 11,313,000
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18,666,000
     ภาคใต้  8,770,000
5. จํานวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ    
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    ประชากรวัยเด็ก (ตํ่ากว่า 15 ปี) 11,954,000
    ประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) 42,989,000
    ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 9,928,000
    ประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) 6,647,000
    ประชากรก่อนวัยเรียน (0 - 5 ปี) 4,487,000
    ประชากรวัยเรียน (6 - 21 ปี)                                                    13,875,000
    สตรีวัยเจริญพันธ์ุ (15 - 49 ปี) 17,263,000

 
 

อัตราเจรญิพนัธุ์รวม : จํานวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุข์องตน คาํนวณได้จาก
การรวมอัตราเกิดรายอายุ  
ที่มา  สถาบนัวิจัยประชากรและสังคมจัดพิมพ์ "สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ข้อมูลจาก (http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr-th/population_thai.html) 
 

จากข้อมูลดังกล่าว การที่มีทรัพยากรที่มีอยู่จํากัด  เป็นตัวกระตุ้นทีบริษัทช้ันนําต่างๆต้องวางแผนการ
ผลิตยอดขายต่างๆในบริษัทช้ันนําที่เสนอสินค้าทางด้านทารก ซึ่งเห็นผลอันที่สําคัญ  ซึ่งตลาดในเคร่ืองใช้
บริโภคอุปโภคสําหรับเด็กแรกเกิดมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ต่างบริษัทก็แสวงหากําไรทางด้านการขาย ปัจจุบัน
น้ีมีการใช้เทคโนโลยีประกอบกับสินค้ามากย่ิงขึ้น ในใช้เน่ืองด้วยอัตราเกิดของประชากรมีเพ่ิมขึ้นทุกๆวัน  ใน
ประเทศไทยผู้ประกอบธุรกิจขวดนมจึงจะต้องปรับตัวในแง่ต่าง ๆ เช่น คุณภาพของสินค้าที่จะต้องไม่เป็น
อันตรายต่อเด็กทารก โดยเฉพาะประเด็นของสารปนเป้ือนที่เรียกว่า “BPA” (BISPHENOL) ซึ่งเป็นสารที่
อันตรายสําหรับเด็กทารก ดังน้ันบริษัทแต่ละบริษัท จึงมีกลุทธ์ในการเสนอส่วนประสมทางการตลาดที่ เน้นทาง
คุณภาพมากข้ึน และ เน้นความปลอดภัยมากขึ้น 

การเข้ามาสู่ AEC  จะส่งทําให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมขวดนม ในทิศทางที่แข่งขันกันย่ิงมีความ
รุนแรงสูงมากขึ้น  เน่ืองจากคู่แข่งในอุตสาหกรรมน้ีได้คิดกลยุทธ์ในการทําตลาดซึ่งไม่เหมือนกัน  ต่างก็มี 
จุดเด่นของบริษัทในการใช้เทคโนโลยีโดยในการใช้ส่วนประสมทางด้านการตลาดเป็นแนวทางในการทําตลาด 
และเป็นทิศทางที่สําคัญ นําไปสู่พฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้ปกครองของเด็ก ในเน้นหลักการถึง การแข่งขัน
ทางด้านราคา ช่องทางการจําหน่าย และการแข่งขันทางการกลยุทธการตลาด เช่น promotionต่างๆ และรวม
ไปถึงส่วนประสมทางด้านการตลาดอ่ืนๆ สินค้าขวดนมที่ได้รับรอง องค์กรส่งเสริมอาหารและยา (อ.ย.) และ
รวมไปถึงการวิจัยพัฒนาสินค้า เพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากที่สุด 
(Customer Satisfaction) และการกระจายสินค้าเพ่ือให้ลูกค้ายอมรับในตัวสินค้าให้มากที่สุด เพ่ือให้ตระหนัก
ถึงความคุ้มค่าที่ซื้อของผู้ปกครองเหล่าน้ันด้วยเหตุผลน้ี การวิจัยน้ีจึงมุ่งศึกษาเพ่ือหาอิทธิพลของปัจจัย 4P’s ที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อขวดนม ซึ่งจะนําไปพัฒนากลยุทธ์เพ่ือใช้แข่งขันในการตลาดยุค AEC ต่อไป 
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   คําถามวิจัย 
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดใดของสินค้าขวดนมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อขวดนมหริอไม่ 
 

 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานทางประชากรศาสตร์ทั่วไป 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อขวดนมของผู้ปกครองที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของสินค้าขวดนมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อขวดนม 
4.   เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม 

 
 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รบั  

1. ทําให้ทราบถึงข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการซื้อเผลิตภัณฑ์ขวดนม 
2. ทําให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆท่ีมีผลของพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ขวดนมของผู้ปกครองมารดา 
3.ทําให้ทราบถงึปัจจัยต่างๆท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ขวดนม 

  4.  เป็นประโยชน์เพ่ือให้ทราบข้อมูลซึ่งสามารถนําไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนการตลาด 
Promotion  การทําสื่อโฆษณาเป็นที่ผู้บริโภคยอมรับ 
 
  สมมติฐาน 
 

• ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ สินค้า ราคา ช่องทางการจําหน่าย และกิจกรรมส่งเสริม
การตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ขวดนมสําหรับ
เด็กทารก 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย  
ตัวแปรต้น (Independent Variables)                     ตัว แปรตาม  (Dependent Variables 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 พฤติกรรมของผู้ปกครองในการ

ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ขวดนมเด็ก

ทารก 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
- สินค้า (Product)  
- ราคา (Price)  
- สถานที ่(Place) 
- การส่งเสริมทางการตลาด 

(Promotion)  
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ขอบเขตการศกึษา   
 ขอบเขตด้านภูมิศาสตร์  การวิจัยน้ีเก็บข้อมูลกับผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เท่าน้ัน  
 ขอบเขตด้านตัวแปร การวิจัยน้ีเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับตัวแปรซึ่งแบบออกเป็นสองกลุ่ม ส่วนประสม
การตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์ขวดนมทารกเท่าน้ัน ขณะที่ตัวแปรตามของการศึกษา คือ พฤติกรรมการเลือก
ซื้อขวดนม  
 
นิยามศพัท ์
ทวีศักด์ิ กุศลธรรมรัตน์ (2547 : 4-5) และชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547 : 63) กล่าวถึงทฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาด 4 P ของ Phillip Kotler 
ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด คือ ทฤษฎีที่มสี่วนประสมทางด้านการตลาด ในการเสนอสินค้า 
มีองค์ประกอบ โดยพิจารณา 4 องค์ประกอบด้วยกัน คือ 

 สินค้า (PRODUCT) 
 ราคา (PRICE) 
 ช่องทางการจําหน่าย (PLACE) 
 การส่งเสริมการขาย ( PROMOTION) 
สมจิตร ล้วนจาเริญ (2541 : 325) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึงกระบวนการตัดสินใจและลักษณะ

กิจกรรมส่วนบุคคล เพ่ือทําการประเมิน จัดหา บริโภคและใช้จ่ายสินค้า ในการศึกษาหมายถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคท่ีตัดสินใจใช้จ่ายสําหรับเด็ก 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
บทที ่2 

ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาและวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ในการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิดใจซื้อผลิตภัณฑ์ขวดนมสําหรับ
เด็กแรกเกิด ทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับผู้บริโภค และพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคตต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขวดนมสําหรับเด็กแรกเกิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องดังน้ี 

 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องเก่ียวกับประชากรศาสตร์ 
 แนวความคิดส่วนประสมของการตลาด  
 แนวความคิดเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค 
 พฤติกรรมของผู้บริโภค 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับด้านประชากรศาสตร์  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538, หน้า 53-55) กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic) 

ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่ง
ส่วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่สาคัญที่ช่วยกาหนดตลาดเป้าหมาย ตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตรท์ี่สาคัญมีดังต่อไปน้ี  

1. อายุ (Age) กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน จะมีความต้องการในสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน 
นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน และได้ค้นหาความต้องการ
ของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่งความสาคัญที่ตลาดอายุส่วนน้ัน  

2. เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่สาคัญ เพราะปัจจุบันน้ีตัวแปรด้านเพศมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมาก เพศที่แตกต่างกันมักจะมีทัศนคติ การรับรู้ และการตัดสินใจในเรื่องการ
ซื้อสินค้าบริโภคต่างกัน  

3. สถานภาพครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบันสถานภาพครอบครัวเป็นเป้าหมายที่
สาคัญ และมีความสาคัญย่ิงขึ้นในส่วนที่เก่ียวกับหน่วยผู้บริโภค นักการตลาดจึงสนใจจานวนและลักษณะของ
บุคคลในครัวเรือนที่ใช้สินค้าใดสินค้าหน่ึงและยังสนใจในการพิจารณาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เพ่ือช่วย
ในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม  

4. รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) เป็นตัวแปรที่สาคัญ
ในการกาหนดส่วนของตลาด มีแนวโน้มความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในเชิงเหตุและผล ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีระดับ
การศึกษาสูง บุคคลที่มีการศึกษาต่าโอกาสที่จะหางานระดับสูงยาก จึงทาให้มีรายได้ตํ่า ในขณะเดียวกันการ
เลือกซื้อสินค้าที่แท้จริงอาจเป็นเกณฑ์ รูปแบบการดารงชีวิต ค่านิยม อาชีพ ระดับการศึกษา ฯลฯ นักการ
ตลาดจะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรทางด้านประชากร ศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้การกาหนดตลาดเป้าหมาย
ได้ชัดเจนย่ิงขึ้น 
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1. อายุ (Age) 
อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการสินค้าและบริการท่ีต่างกัน ตัวอย่างเช่น ช่วงอายุ 0-5 ปี จะ

ต้องการสินค้าประเภทอาหารสําหรับเด็ก ของเล่น เสื้อผ้าสําหรับเด็ก  ช่วงอายุ 6-19 ปี จะต้องการสินค้า
ประเภท เสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา   วิทยุเทป   อุปกรณ์การเรียน  เครื่องสําอาง  ช่วงอายุ 20-34 ปี จะต้องการ
สินค้าประเภท รถยนต์ เครื่องแต่งบ้าน ซื้อของให้เด็ก ๆ ช่วงอายุ 35-49 ปี จะต้องการสินค้าประเภทบ้าน
ใหญ่ๆ รถย่ีห้อดีกว่าเดิม รถคันที่ 2 และช่วงอายุมากกว่า 60 ปี จะต้องการสินค้าประเภทสินค้าบํารุงร่างกาย 
บริการด้านการแพทย์ การท่องเที่ยวอย่างสะดวกสบาย เป็นต้น 

2. ขั้นตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) 
เป็นขั้นตอนการดํารงชีวิตของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของครอบครัวจะมี

สิ่งที่มีอิทธิพลและความต้องการท่ีแตกต่างกัน โดยทั่วไปมักทําการแบ่งขั้นวัฏจักรชีวิตครอบครัวเป็น 8 ลําดับ 
ในแต่ละขั้นตอนจะมีลักษณะการบริโภคแตกต่างกันดังน้ี ได้แก่ 

- เป็นโสดและอยู่ในวัยหนุ่มสาว (The Bachelor Stage) ใช้จ่ายเงินเต็มที่ และมักใช้จ่ายในด้านสินค้า
อุปโภคบริโภคส่วนตัว เสื้อผ้า การพักผ่อนหย่อยใจ และเคร่ืองสําอางค์ เป็นต้น 

- คู่สมรสใหม่และยังไม่มีบุตร (Newly Married Couples) มักจะซื้อสินค้าถาวร เช่น บ้าน รถยนต์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 

- ครอบครัวที่มีบุตรคนเล็กอายุตํ่ากว่า 6 ขวบ (Full Nest I) สินค้าถาวรภายในบ้าน เครื่องแต่งบ้าน 
สินค้าสําหรับเด็ก และสนใจสิ่งใหม่ ๆ ที่คิดว่าดีสําหรับลูก 

- ครอบครัวที่มีบุตรคนเล็กอายุมากกว่า 6 ขวบ (Full Nest II)มักจะซื้อสินค้าประเภทอาหาร เครื่อง
เขียน แบบเรียน รายการพักผ่อนสําหรับบุตร ครอบครัวที่บิดามารดามีอายุมาก บุตรโตแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงาน 
(Full Nest III) ฐานะทางการเงินดี ซื้อเคร่ืองแต่งบ้านทดแทนของเก่า บ้านขนาดใหญ่กว่าเดิม รถยนต์คันใหม่
หรือบริการพักผ่อนตากอากาศที่หรูหรา ครอบครัวที่บิดามารดามีอายุมาก บุตรแยกครอบครัวแล้ว แต่ยัง
ทํางานอยู่ (Empty Nest I) ฐานะทางการเงินดี ชอบเดินทางพักผ่อน มีการบริจาคเพ่ือสังคม ครอบครัวที่บิดา
มารดามีอายุมาก บุตรแยกครอบครัวแล้วออกจากงานแล้ว (Empty Nest II)รายได้ลดลง ซื้อผลิตภัณฑ์
ผู้สูงอายุ การรักษาพยาบาล อยู่คนเดียวเน่ืองจากฝ่ายหน่ึงตายหรือหย่าขาด และบุตรแยกครอบครัวแล้ว 
(Solitary Survivors) ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่ารักษาพยาบาล  

3. อาชีพ (Occupation) 
อาชีพของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน    เช่น กลุ่มข้าราชการ

จะต้องการรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่นที่ประหยัดนํ้ามันและราคาพอสมควร ในขณะที่นักธุรกิจจะต้องการรถยนต์
จากประเทศแถบยุโรปที่ดูหรูหราราคาแพง     เป็นต้น ดังน้ันนักการตลาดจะต้องศึกษาว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท
เป็นที่ต้องการของกลุ่มอาชีพใดเพ่ือที่จะนํามาจัดกิจกรรมทางการตลาดให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม 
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4. สถานะทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) 
สถานะทางเศรษฐกิจที่จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ รายได้จับจ่ายของ

ผู้บริโภคซึ่งจะหมายถึงรายได้สุทธิของผู้บริโภคหลังจากที่เก็บจํานวนหน่ึงไว้เป็นเงินออมแล้วจะเป็นเงินที่
ผู้บริโภคมีไว้เพ่ือการใช้จ่าย อํานาจในการกู้ยืมเงินและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจขณะน้ัน ๆ ของประเทศ 

5. การศึกษา (Education) 
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีแนวโน้มที่จะต้องการข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ประเภท

ของผลิตภัณฑ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต่างกัน 
6. รูปแบบการดํารงชีวิต (Life Style) 
นักการตลาดเช่ือว่าการเลือกผลิตภัณฑ์ของบุคคลขึ้นอยู่กับแบบการดํารงชีวิต และยังเช่ือว่าแบบของ

การดํารงชีวิตของผู้บริโภคเป็นผลรวมของกิจกรรมท่ีบุคคลทํา (Activities) ความสนใจของบุคคล (Interest) 
ความคิดเห็นของบุคคลต่อสิ่งต่างๆ (Opinions) และลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographics) ของ
บุคคลน้ัน อาจเขียนย่อ ๆ ได้ว่า Life Style = AIO + Demo ตัวอย่างเช่น 
      - กิจกรรมที่บุคคลทํา (Activities) ได้แก่ การทํางาน การพักผ่อนงานอดิเรก กีฬาที่เล่น เป็นต้น 
     - ความสนใจของบุคคล (Interest) ได้แก่ ครอบครัว อาชีพ บ้านชุมชน แฟช่ัน เป็นต้น 
     - ความคิดเห็นของบุคคลต่อสิ่งต่าง ๆ (Opinions) ได้แก่ ตัวเอง 
     - กิจกรรมที่บุคคลทํา (Activities) ได้แก่ การทํางาน การพักผ่อนงานอดิเรก กีฬาที่เล่น เป็นต้น 
     - ความสนใจของบุคคล (Interest) ได้แก่ ครอบครัว อาชีพ บ้านชุมชน แฟช่ัน เป็นต้น 
     - ความคิดเห็นของบุคคลต่อสิ่งต่าง ๆ (Opinions) ได้แก่ ตัวเอง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา 
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
     - ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographics) ได้แก่ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพถิ่นที่อยู่อาศัย 
เป็นต้น 

ตัวอย่าง ของนางสาว (ก) ที่มีกิจกรรมประจําวัน คือ การทํางานเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาด สนใจใน
เรื่องอาชีพและแฟช่ัน และมีความคิดเห็นว่าการเข้าสังคมจะมีส่วนช่วยเสริมในเรื่องงานอาชีพได้ดี ประกอบกับ
เป็นคนที่ยังโสดและรายได้ดี จึงทําให้นางสาวสุดสวยมีแบบของการดํารงชีวิตที่มุ่งเน้นไปที่งาน นอกเหนือจาก
เวลาทํางานจะแต่งตัวตามแฟช่ันเพ่ือไปร่วมในงานสังคมต่าง ๆ 

7. บุคลิกลักษณะ (Personality) 
บุคลิกลักษณะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ เพราะบุคลิกลักษณะเป็นผลรวมของทัศนคติและนิสัย

ของบุคคลผู้บริโภคแต่ละคนจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันไป เช่น เป็นคนละเอียดอ่อน คนเปิดเผย คนมีความคิด 
สร้างสรรค์ หรือเป็นคนมีระเบียบ เป็นต้น บุคคลที่มีบุคลิกต่างกันเหล่าน้ีจะมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน 
เช่น คนมีความคิดสร้างสรรค์มักจะชอบทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในขณะที่คนละเอียดถี่ถ้วนจะพอใจสินค้าที่
รู้จักดีอยู่แล้วว่ามีคุณภาพดีและมีราคาเหมาะสม นักการตลาดจะต้องพยายามค้นหาบุคลิกของบุคคลกลุ่มต่างๆ 
เพ่ือนํามาใช้ให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาด โดยเฉพาะกับสินค้าบางประเภทที่มีผลต่อบุคลิกของผู้ใช้ที่จะ
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ปรากฎต่อคนอ่ืน ๆ ในสังคม เช่น สินค้าประเภทเสื้อผ้า นํ้าหอม รถยนต์ และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นต้น
ตัวอย่างของการนําบุคลิกของผู้บริโภคไปใช้ เช่น บริษัทผลิตเบียร์พบว่านักด่ืมเบียร์มีบุคลิกชอบเอาชนะ 
ก้าวร้าว และมีความเช่ือมั่นในตัวเอง ดังน้ันนักการตลาดจึงต้องพยายาม ให้ลักษณะเหล่าน้ีปรากฏในตัวสินค้า
และปรากฏในช้ินงานโฆษณาด้วย 

แหล่งอ้างอิง : Philip Kotler and Gary Amstrong, Market an Introduction (New Jersey : 
Prentice-Hall, Inc, Second Edition, 1990) p.143. 
 

แนวความคิดเก่ียวส่วนประสมการตลาด 
Kotler and Armstrong, (2004:56) อ้างใน วัลลภ นิมมานนท์, (2549) กล่าวว่า ส่วนประสม

การตลาด หมายถึง กลุ่มเครื่องมือด้านการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งเป็นยุทธวิธีทางการตลาดของบริษัทที่ทาให้
กลุ่มเป้าหมาย (ผู้บริโภค) ตอบสนองหรือหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่บริษัทใช้เพ่ือให้เกิดอิทธิพลความต้องการใน
ผลิตภัณฑ์ ที่รู้จักกันดี โดยทั่วไปเรียกว่า 4 P’s ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์ ( Product) 
ปริญ ลักษิตานนท์ (2544) กล่าวถึงนิยาม ของผลิตภัณฑ์ว่า สินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ซึ่งอาจมีผลกระทบพฤติกรรมการตัดสินใจสินค้าโดยตรง ความต้องการซื้อของลูกค้าจะต้องประเมินสินค้า เน้น
ทางด้านคุณภาพเป็นหลัก ดังน้ันสินค้าควรมีป้ายฉลากหรือโฆษณาอธิบายที่แสดงให้ผู้บริโภคเห็นคุณประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์ที่สาคัญ 

2.  ราคา (Price) 
ปริญ ลักษิตานนท์  (2544) กล่าวถึง ว่า ราคาเป็นปัจจัยในการสะท้อนถึงมูลค่าของพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคจึงเป็นไปในทิศทางที่จะประเมินเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ แต่หากพิจารณาของราคา
แล้ว ราคาเป็นสิ่งสําคัญที่มีผลกระทบพฤติกรรมการตัดสินใจการเลือกซื้อสินค้าโดยตรง ว่ายอมรับหรือปฎิเสธที่
จะเลือกซื้อ 

3. สถานที่จัดจําหน่าย (Place)  
พิบูลย์ ทีปะปาล (2543) ได้จัด สถานที่จัดจาหน่าย (Place) เป็นองค์ประกอบตัวที่สามของส่วน
ประสมทางการตลาด เป็นการดาเนินงานของผู้บริหารทางการตลาด เพ่ือนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้
เคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ในเวลาและสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2553) ได้อ้างถึงแนวความคิดเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมของตลาดด้านการ
ส่งเสริมตลาด ว่าเป็น การทําากิจกรรมต่างๆ  เพ่ือบอกลูกค้าถึงลักษณะสินค้าของเรา เช่นโฆษณาใน
สื่อต่างๆ หรือการทําากิจกรรม ที่ทําให้คนมาซื้อสินค้าของเรา เช่นการทาการลดราคาประจาปี การลด
แลกแจกแถม หลักการโฆษณาในปัจจุบันมีการใช้สื่อโฆษณาสินค้า มากมาย ในยุคของโลกาภิวัฒน์ 
เช่น สื่อ INTERNET , Facebook, Twitter ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นในการรับรู้ของผู้บริโภค 
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ปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค (Factors Influence consumer Bugging Behavior)  
1. ปัจจัยที่เกิดจากตัวผู้ซื้อเอง  

ผู้ซื้อมีความแตกต่างในเรื่อง เพศ อายุ รายได้ สถานภาพของครอบครัว และอาชีพ โดยความแตกต่างในปัจจัย เหล่าน้ี
ทําให้เกิดพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกันออกไป 

2. ปัจจัยด้านจิตวิทยา 
ความต้องการและแรงจูงใจ โดย A.H. Maslow ได้กล่าวไว้ใน Hierarchy of Needs อย่างน่าสนใจ ว่า ความต้องการ
ของผู้ซื้อน้ันต้องการตอบสนองในเร่ืองของด้านร่างกาย, ความปลอดภัย, ความต้องการให้สังคมยอมรับ, ต้องการมีฐาน
ที่เด่น และต้องการประสบผลสําเร็จในชีวิต มีช่ือเสียง 

1. การรับรู้ (Perception) การรับรู้มีผลกับการกระตุ้นการซื้อ และการบริการลูกค้าสัมพันธ์น้ัน ควรทําความ
เข้าใจในลักษณะการรับรู้ของกลุ่มตลาดเป้าหมาย ต่างๆ เช่น กลุ่มของสินค้าสําหรับเด็ก, สําหรับกลุ่มคนที่อยู่ในวัย
ทํางาน และกลุ่มของผู้สูงอาย หลังจากน้ัน องค์กรสามารถเลือกข้อมูล ข่าวสารท่ีเหมาะสมกลุ่มตลาดเป้าหมายจะรับรู้
ได้ง่าย 

2. ทัศนคติ (Attitude) ควรสร้างทัศนคติที่ดี กับภาพพจน์ขององค์กรพนักงานขายและสินค้าหรือบริการ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าใด ๆ ที่ใหม่ออกสู่ตลาด จะประสบความสําเร็จได้นับจะ ต้องสร้างทัศนคติ
ที่ดีให้กับผู้ซื้อ ให้เกิดการยอมรับในตลาด  
แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับ การซื้อ การใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคอันจะ 
นําไปสู่ความพึงพอใจตามความต้องการ ตามความคิดและตามประสบการณ์ของผู้บริโภค การศึกษาผู้บริโภค 
จะก่อให้เกิดแนวคิดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ราคาช่องทางการจัดจําหน่าย 
ข้อมูลข่าวสาร และส่วนประสมการตลาดอื่น ๆ ที่เหมาะสมและถูกต้องโดยสามารถแสดงรูปแบบพฤติกรรมใน
การซื้อของผู้บริโภคได้ ดังต่อไปน้ี (ที่มา kotler : 2013:184) 
 
 
 
 
                                                          
 

 
ลักษณะ 
 
 

สิ่งกระตุ้นทางการตลาด 

1. ผลิตภัณฑ์ 

2. ราคา 

3. การจัดจําหน่าย 

4. การส่งเสริมการตลาด 

กระบวนการตัดสินใจ 

1. ตระหนักถึงปัญหา 

2. ค้นหาข้อมลู 

3. ประเมินทางเลือก 

4. ตัดสินใจซื้อ 

5. พฤติกรรมหลังซื้อ 

การตัดสินใจซิอ้ 

1. ประเภทผลิตภัณฑ์ 

2. ตรายี่ห้อ 

3. ผู้ขาย 

4. เวลา 

5. ปริมาณ 
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การตัดสินใจซี้อ (Purchasing Decision Views) 
ลักษณะการตัดสินใจซื้อ (Decision Views) หมายถึง การเลือกกิจกรรมจากสองทางเลือก

(Schiffmand & Kanuk, 2004) เมื่อบุคคลมีการเลือกในการตัดสินใจซื้อ ระหว่างสองตราสินค้า บุคคลอยู่ใน
ระหว่างภาวะที่จําเป็นต้องทําการตัดสินใจ ทัศนะ 4 ประการในการตัดสินใจซี้อของผู้บริโภค (Four Views Of 
Consumer Decision Making) การศึกษาครั้งน้ี จะพิจารณาถึงทัศนะสําคัญเก่ียวข้องกับสาเหตุ และวิธีการซึ่ง
บุคคลตัดสินใจซี้อ เราเรียกว่า โมเดลของบุคคล (Model of Man)ซึ่งเป็นโมเดลที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค 4 โมเดล คือ 

1. บุคคลท็่ตัดสินใจซื้อโดยถือเกณฑ์เศรษฐกิจ (Economic Man Theory)  
ทฤษฏีน้ีผู้บริโภคใช้หลักเหตุผลในการประเมิน จัดลําดับทางเลือกแต่ละผลิตภัณฑ์ และเลือกทางเลือก

ซึ่งให้มูลค่าสูงสุด (Schiffman & Kanuk, 2004, p. 551) โมเดลน้ีได้ยึดหลักว่า ผู้บริโภคจะคํานึงถึงทางเลือก
ผลิตภัณฑ์สามารถที่จะจัดลําดับแต่ละทางเลือกในรูปของประโยชน์ (ข้อดี) และข้อเสียเพ่ือหาทาง 
เลือกที่ดีที่สุด 
2. บุคคลที่ตัดสินใจซื้อโดยคล้อยตามบุคคลอ่ีน (Passive Man Theory)  

ทฤษฎีน้ีแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเป็นผู้ยอมจํานนต่อการใช้ความพยายามทางการตลาดของนักการ
ตลาด (Schiffmand & Kanuk, 2004) ทฤษฎีน้ีตรงข้ามกับทฤษฎีแรก โดยมองว่าผู้บริโภคมีการรับรู้จากสิ่ง
กระตุ้นและเป็นผู้ซื้อที่ไม่มีเหตุผล พร้อมที่จะยอมรับเคร่ีองมีอของนักการตลาด 

3. บุคคลท่ีตัดสินใจซ้ือด้วยความเข้าใจ (Cognitive Man) โมเดลความเป็นมนุษย์ ซึ่งระบุว่า
ผู้บริโภคเป็นผู้ค้นหาข้อมูลที่เหมาะสม ซึ่งสามารถทําให้เกิดการตัคสินใจซื้ออย่างเหมาะสม (Schifflmand & 
Kanuk, 2004) ผู้บริโภคเป็นผู้แก้ปัญหา โดยผู้บริโภคจะค้นหาผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตอบสนองความต้องการ 
รูปแบบจําลองน้ีเป็นกระบวนการซื้อ เเละผู้บริโภคค้นหาและประเมินข้อมูลเก่ียวกับการเลีอกตราสินค้า และ
ช่องทางของร้านค้าปลีก ถือว่าเป็นระบบกระบวนการของข้อมูลของผู้บริโภค 

4. บุคคลที่ตัดสินใจซื้อด้วยอารมณ์ (Emotion Man) ผู้บริโภคทําการตัดสินใจ โดยอาศัยเกณฑ์
ดุลยพินิจของผู้บริโภค หรือความรู้สึกส่วนตัว เช่น ความรัก ความภาคภูมิใจ (Schifhman Kanuk, 2004) การ
ยึดถือความรู้สึก หรืออารมณ์ของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ โดยอาศัยอารมณ์ซึ่งการค้นหา
ข้อมูลก่อนการซื้อน้อย 
 
งานวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

ศรัณย์ เรืองสุริยะพงศ์  (2554) การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการซื้อผ้าอ้อมสําเร็จรูปสําหรับทารก 
โดยทําการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่ จํานวน 381 ราย แล้วนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉล่ีย สถิติทดสอบตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน ที-เทส 
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วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการ
เปรียบเทียบพหุคูณแบบแอลเอสดี ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 29 
ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และมี
จํานวนบุตร 1 คน ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อของผู้บริโภคมากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญเป็นอันดับแรก
ได้แก่ สวมใส่สะดวก ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญรองลงมาคือ ด้านราคาซึ่งมีอิทธิพล
ต่อผู้บริโภคในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยด้านราคาที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญสูงสุดเป็นอันดับแรกได้แก่ ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญเป็นอันดับที่สามคือ 
ด้านการจัดจําหน่ายซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยด้านการจัดจําหน่ายที่ผู้บริโภคให้
ความสําคัญสูงสุด 

 
บุญล้อม อยู่ถาวร วงศ์ธีรา สุวรรณิน และเรืองเดช เร่งเพียร (2553) การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
ระดับความสําคัญของปัจจัยประกอบในการซื้อของเล่นเด็กของโรงเรียนอนุบาลเอกชน และเปรียบเทียบระดับ
ความสําคัญของปัจจัยประกอบในการซื้อของเล่นเด็กของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาจํานวน 396 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 
แบบสอบถาม ซึ่งผลการวัดค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.81 
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าเอฟ 
ผลการวิจัยพบว่า 
1. ปัจจัยประกอบในการซื้อของเล่นเด็ก ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน โดยภาพรวมและรายได้ 
อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปาน
กลาง 
2. การเปรียบเทียบปัจจัยประกอบในการซื้อของเล่นเด็กของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
2.1 เมื่อเปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมและด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี กฎหมายและการเมือง 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2.2 เมื่อเปรียบเทียบตามอายุ พบว่า โดยภาพรวมและด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง การ 
จัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี กฎหมายและการเมือง ไม่มีความ
แตกต่าง 
2 .3 เมื่อเปรียบเทียบตามสภาพการสมรส พบว่า โดยภาพรวมและด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน 
ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี กฎหมายและการเมือง ไม่มี
ความแตกต่างกัน 
2.4 เมื่อเปรียบเทียบตามระดับการศึกษา พบว่าโดยภาพรวมและด้านราคาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านเทคโนโลยี กฎหมายและการเมือง  
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ยุพาพร อังกุรวาณิช (2553)  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดนักเรียนของผู้ปกครองใน
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มีผลได้ศึกษาวิจัยครั้งน้ี การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อชุดนักเรียน 2) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อชุดนักเรียนสําหรับบุตร
หลานของผู้ปกครอง 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อชุดนักเรียนสําหรับบุตรหลาน 4) 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุด
นักเรียน 5) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล
พฤติกรรมการซื้อชุดนักเรียนของผู้ปกครองใน อ.เมือง จ . นครปฐม ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ครั้งน้ีได้แก่ 
ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขต อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 400 คน 
โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผลงานวิจัยพบว่า ผู้ปกครองในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่ซื้อชุดนักเรียนที่ร้าน อ.พานิช 2 
ถนอมชัย (หน้า ร.ร ราชินีบูรณะ) ไม่มีแหล่งซื้อชุดนักเรียนประจํา เปรียบเทียบราคาและคุณภาพ โดยส่วนใหญ่
ตัดสินใจด้วยตนเอง ความถี่ในการซื้อชุดนักเรียน ปีละ2 ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดนักเรียนระหว่าง 400-800 
บาท การเลือกซื้อชุดนักเรียนบุตรหลานไปด้วยทุกครั้ง กรณีที่ไม่ได้พาบุตรหลานไปด้วยจําขนาดหรือเบอร์ไป
ซื้อ สาเหตุที่ท่านซื้อชุดใหม่ให้กับบุตรหลานที่เป็นนักเรียนเพราะชุดเดิมเล็กเกิน ช่วงเวลาในการซื้อชุดนักเรียน
ใหม่ คือ ก่อนเปิดภาคเรียนของแต่ละภาคการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ชุดนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดหมวดหมู่สินค้า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อชุดนักเรียนที่ แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อชุดนักเรียนที่แตกต่างกัน 
 
กฤษติญา มูลศรี (2551)  ได้ทําการศึกษาเรื่อง “ช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางชุมชน” การ
วิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางชุมชนของ
ผู้บริโภคด้านสถานที่ (2) เพ่ือให้ได้รูปแบบช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางชุมชนในพาณิชย์ 
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้บริโภคในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีอายุต้ังแต่ 20-69 ปี ซึ่งจํานวนทั้งสิ้น 
658,994 ราย กําหนดขนาดตัวอย่าง ใช้สูตร Taro Yamane ขนาดของความผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่างอย่าง
เท่ากับ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการ Non Probably Sampling และ
วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
   จากการศึกษารวบรวมข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคด้านสถานท่ีในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางชุมชน
ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถแสดงสรุปช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางชุมชนโดย
การจัดอันดับ ได้ดังน้ี อันดับที่ 1 ห้างสรรพสินค้า อันดับที่ 2 ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต อันดับที่ 3 ซื้อผ่านตัวแทน
จําหน่าย เช่น เพ่ือนๆขาย อันดับที่ 4 บูธงานแสดงสินค้า OTOP อันดับที่ 5 ศูนย์จําหน่ายสินค้า OTOP อันดับ
ที่ 6 ร้านค้าปลีกของกลุ่มผลิตเครื่องสําอางชุมชน อันดับที่ 7 ร้านสะดวกซ้ือ อันดับที่ 8 บริษัทขายตรง (แค
ทะลอก) อันดับที่ 9 ร้านเสริมสวย อันดับที่ 10 ร้านขายยา อันดับที่ 11 ร้านขายของชําใกล้บ้าน อันดับที่ 12 
ตลาดนัด 13 ร้านออนไลน์  
             ซึ่งอันดับความต้องการเก่ียวกับสถานที่ซื้อของผู้บริโภค มีความสอดคล้องกับวิธีการที่ต้องการซื้อคือ 
ผู้บริโภค มีความสอดคล้องกับวิธีการที่ต้องการซื้อ คือ ผู้บริโภคต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางชุมชนโดย
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วิธีการซื้อขายโดยตรงกับผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ มากเป็นอันดับหน่ึง และอันดับรองลงไปผู้บริโภคต้องการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางโดยวิธีการสั่งซื้อจากแคททะลอก สุดท้ายผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางชุมชน
โดยวิธีการสั่งซื้ออินเตอร์เนต 
 
จิราภา พ่ึงบางกรวย (2551) ได้ศึกษาเรื่อง “ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร” การศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการและศึกษาถึง
ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในกรุงเทพมหานคร เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากสมาชิกที่เคยใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร สุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 400 ชุด ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 35 ปี 
สถานภาพโสดการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 
เป็นสมาชิกรายปี ประเภทบุคคล โดยชําระค่าบริการด้วยเงินสด ราคาค่าสมาชิกตํ่ากว่า 2,000 บาท วันที่ไปใช้
บริการไม่แน่นอนช่วงเวลาที่ใช้บริการเวลา 18.01 น. เป็นต้นไป ใช้เวลาในการออกกําลังกาย 1 – 2 ช่ัวโมง 
กีฬาที่ใช้บริการมากที่สุด คือ การออกกําลังด้วยเคร่ืองออกกําลัง นิยมไปใช้บริการที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ต้ังเด่ียว
มากที่สุด เน่ืองจากสะดวกในการเดินทาง สื่อที่ทําให้ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักฟิตเนสเซ็นเตอร์มากที่สุด ได้แก่ 
เพ่ือน หรือ คนรู้จักและมีความต้องการใช้บริการผู้ฝึกสอนส่วนตัว ส่วนใหญ่จะใช้บริการหลังเลิกจากการทํางาน
เมื่อทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ ไคร์สแควร์แล้วพบว่า ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด ด้านการให้ บริการทดลอง
ใช้ฟรีก่อนสมัครใช้บริการ การนําเอาผู้ใช้บริการแล้วได้ผลมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ และมีการปรับปรุงการส่งเสริม
การตลาดใหม่ตลอด และปัจจัยหลักฐานทางกายภาพ ด้านมีการตกแต่งภายในที่สวยงาม มีผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้เล่นกีฬาประเภทต่างๆ ปัจจัยสถานที่ ด้านการต้ังอยู่ในสถานที่เดินทางสะดวก และมีตารางเวลาการออก
กําลังกายที่หลากหลาย ปัจจัยบุคคลด้านพนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ดี และปัจจัยกระบวนการ ด้านการใช้บริการ
สะดวก มีผลต่อการตัดสินใจในการไปใช้บริการในฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ต้ังในทําเลต่างๆ ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ด้าน
ความเพียงพอของเคร่ืองเล่น ปัจจัยสถานท่ี ด้านการเดินทางไปใช้บริการสะดวก และสถานที่สะอาด และ
ปัจจัยบุคคล ด้านครูฝึกที่ให้บริการมีความสามารถมีผลต่อการสมัครเป็นสมาชิกเมื่อทดสอบด้วยสถิติแกมม่า 
แล้วพบว่า ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด ด้านมีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ และด้านมีการปรับปรุงการส่งเสริม
การตลาดสม่ําเสมอมีผลต่อความถ่ีในการไปใช้บริการ 

 
 



 
บทที่ 3 

ระเบยีบวิธีวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อขวด
นมของผู้ปกครองสําหรับเด็กทารก โดยมีการกําหนดรายละเอียดและขั้นตอนการวิจัยดังน้ี  
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคือ ผู้ปกครองของทารกที่อาศัยอยู่เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล แต่เน่ืองจากไม่
ทราบจํานวนประชากรที่ชัดเจน จึงได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) 

 n    
  

n หมายถึง จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
 e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 
 z หมายถึง ค่าระดับความเช่ือมั่นที่กําหนดไว้ 
 ถ้าระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยสําคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 
 การศึกษาครั้งน้ีได้กําหนดระดับความเช่ือมั่นที่ 95% ย่อมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือก
ตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังจึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังน้ี 

 n .

.
= 384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง 

อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้เผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอย่าง ดังน้ันขนาด
ตัวอย่างสําหรับการวิจัยครั้งน้ีจึงเท่ากับ 400 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตาม
สะดวกหรือแบบบังเอิญ  เป็นการเลือกแบบไม่มีกฎเกณฑ์ อาศัยความสะดวกของผู้วิจัยเป็นหลัก และกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับผู้วิจัยในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี 
 
3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2) ส่วนประสมการตลาดของการเลือกซื้อขวดนม 
3) ปัจจัยพฤติกรรมและทัศนคติในการเลือกซื้อขวดนม 
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4) ข้อเสนอแนะ 
การดําเนินการวัดตัวแปร ทางผู้ทําการวิจัยต้องใช้มาตรวัดทั้ง 2 ประเภทดังนี ้

1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปให้ลูกค้าที่สนใจและมีทัศนคติ
ที่มีผลต่อการอุปโภคต่อสินค้าน้ัน และความปลอดภัย เพ่ือจะทําแบบสอบถามว่าวัดได้ตรงตามประเด็น รวมทั้ง
ทัศนคติในการเลือกซื้อขวดนม จากผู้ปกครองที่เป็นมารดาของบุตร  

2. การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยจํานวน 20 ชุด 
ไปทดลองใช้กับประชากรที่ทําการก่อนศึกษา (Pre-Test) โดยผู้ที่ทําการทดสอบไม่ได้นํามารวมเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการเก็บข้อมูลจริง การทดลองก่อนศึกษานี้ เพ่ือทดสอบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจแบบสอบถาม
หรือไม่ และทดลองนํามาคํานวณทางสถิติด้วยสูตรดังต่อไปน้ี เพ่ือทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม 
โดยใช้สูตรทดสอบความน่าเช่ือถือ เพ่ือทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรทดสอบความ
น่าเช่ือถือของครอนบาค (Cronbach) หรือ การหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (α= Coefficient Alpha)  

3. เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทําการกําหนดรหัส ลงรหัส 
บันทึกข้อมูล แล้วจึงนําไปประมวลผลข้อมูลหาค่าทางสถิติด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS for window (Statistical Package For The Social Sciences) โดยสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลมี
ดังน้ีคือ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การหาค่าความถ่ี (Frequencies) ค่าเฉล่ีย (Mean)                    
ร้อยละ (Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐานจะใช้การวิเคราะห์จากสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) 

 
3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ี   ผู้วิจัย สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากแหล่งต่างๆ  ดังน้ี 
3.3.1  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ  ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการศึกษาค้นคว้าหนังสือ  

วารสาร  นิตยสาร ‘แม่และลูก” ได้เก็บรวบรวมไว้ 
3.3.2   ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)   คือ   ผู้วิจัยได้รวบรวมจากแหล่งข้อมูล โดยวิธีการใช้ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ทําการแบบสอบถามของผู้บริโภคท่ีใช้ขวดนมสําหรับเด็ก ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล จํานวน 400 คน  

 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ปกครองของเด็กทารกในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผู้วิจัยได้ทําการสุ่ม
ตัวอย่างผู้บริโภคขวดนม ในตัวแทนลูกค้าผลิตภัณฑ์ขวดนม  จํานวน  400 คน   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
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แบบสอบถาม  (Questionnaire)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย ( )  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.) และใน
การทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) และ การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 

จากน้ันนําค่าสถิติที่ได้มาบรรยายผลทางสถิติว่าสอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้หรือไม่  โดย
นํามาอภิปรายผลโดยนําแนวคิดและกรอบทฤษฎีที่สอดคล้องกับสมมุติฐานมาอ้างอิง  และวิเคราะห์จากการใช้
เครื่องมือโปรแกรม SPSS จากประชากรในกลุ่มจํานวน 400 คน มาพิจารณาจากข้อมูลที่ใช้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ในด้าน อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยของครอบครัว 
ขนาดของครอบครัว  โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (Percentages) และการแจกแจงความถี่ (Frequency)  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลส่วนประสมการตลาด ในตัวแทนลูกค้าผลิตภัณฑ์ขวดนมโดยการหา
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations)  

3. พฤติกรรมการเลือกซื้อขวดนม ในตัวแทนประชากรผลิตภัณฑ์ขวดนม โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations)  

4. วิเคราะห์หาค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) เน่ืองจากหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวซึ่งตัวแปร ทั้ง 2 เป็น
ตัวแปรต่อเน่ือง (Continuous variable) หรือเป็นข้อมูลในมาตราอันตรภาคหรืออัตราส่วน เพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน เน่ืองจากระดับของตัวแปรที่ใช้เป็นระดับอัตราภาค และสามารถคํานวณได้ทั้งตัวแปรอิสระและ
สามารถคํานวณได้ทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งสอดคล้อง กับผลการศึกษา ของ 

รัตนา สว่างรัตนานนท์ (2554) ได้วิจัยเรื่อง “ทัศนคติทางด้านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แต่งหน้าแบบตลับของผู้บริโภคสตรีในจังหวัดปทุมธานี” และศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติทางด้านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แป้ง
แต่งหน้าแบบตลับ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า จํานวน 420 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
(Pearson Chi-Square) และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ( Pearson Correlation) 

ผลการศึกษาพบว่า ด้านอายุส่วนใหญ่มีช่วงอายุมากกว่า 25-35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้
มากกว่า 10,000-20,000 บาท อาชีพ เป็นพนักงานบริษัทเอกชนและรับจ้างทั่วไป ทัศนคติด้านส่วนประสม
การตลาด มีทัศนคติในระดับเห็นด้วยมาก พฤติกรรมการเลือกซื้อคือ ผลิตภัณฑ์แป้งแต่งหน้าแบบตลับที่ผสม
สาร 2 ชนิดขึ้นไป ซื้อเมื่อหมดหรือใกล้จะหมดยี่ห้อที่ซื้อเป็นประจํา คือ มิสทีน สถานที่ซื้อมากที่สุดคือ
ห้างสรรพสินค้า ข้อคํานึงถึงในการซื้อคุณภาพของสินค้า วัตุประสงค์ในการซื้อใช้เอง โดยตนเองเป็นผู้ตัดสินใจ
ซื้อแต่ละครั้งคือ พฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ได้แก่ ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อทัศนคติด้านการ

X
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ส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อในด้านลักษณะผลิตภัณฑ์ย่ีห้อ ย่ีห้อที่ซื้อและด้านความถี่
ในการซื้อ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี (2554) คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม เลือกระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยที่ในการตัดสินซื้อขวดนม ในส่วนของ
แบบสอบถาม  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลแบบสอบถามทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ 
ส่วนที่ 2 ส่วนประสมการตลาดที่มีปัจจัยในการเลือกซื้อขวดนม 
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการเลือกซื้อขวดนม 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

 
โดยผู้ศึกษากําหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ดังน้ี 

5  หมายถึง   เห็นด้วยมากที่สุด 
4  หมายถึง   เห็นด้วยมาก 
3  หมายถึง   เห็นด้วยปานกลาง 
2  หมายถึง   เห็นด้วยน้อย 
1  หมายถึง   เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ทั้งน้ีค่าที่บอกว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมอยู่ในระดับใด ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การแปลความหมายตามแนวทาง
ของประสพชัย พสุนนท์ (2553) คือ 
 
                                  คะแนน 4.51 – 5.00 คือ เห็นด้วยมากที่สุด 

คะแนน 3.51 – 4.50 คือ  เห็นด้วยมาก 
คะแนน 2.51 – 3.50 คือ  เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนน 1.51 – 2.50 คือ  เห็นด้วยน้อย 
คะแนน 1.00 – 1.50 คือ  เนด้วยน้อยที่สุด 

 
นอกจากน้ีเกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธ์ิ (แสงเดือน วนิชดํารงค์ศักด์ิ, 2555) ผู้วิจัยได้กําหนดไว้
ดังน้ี 
  ค่าระดับความสัมพันธ์ (r)     ระดับความสัมพันธ์ 
          0.81 – 1.00    สูงมาก 
          0.61 – 0.80    ค่อนข้างสูง 
          0.41 – 0.60    ปานกลาง 
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          0.21 – 0.40    ค่อนข้างตํ่า 
          0.01 – 0.20    ตํ่ามาก 
 
3.5 การประมวลผลข้อมูล 

หลังจากได้เก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้รับแล้ว จะนํามาทํา
การลงรหัสข้อมูล (Coding) แล้วจึงนําข้อมูลไปประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for 
Window 
 

                                                         
 
                                                        
 
 

 
 



 
                                                   บทที่ 4 

                                 ผลการศึกษา 
การศึกษาและปัจจัยพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อขวดนมสําหรับเด็กทารกของผู้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการออกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจานวน 400 ชุด ซึ่งมีผลการศึกษา
ดังน้ี 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคซื้อขวดนม 

ข้อมูลทั่วไปเป็นข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคขวดนมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งถือเป็น
ปัจจัยสาคัญอย่างหน่ึงสาหรับใช้พิจารณาอิทธิพลต่อการอุปโภคขวดนมพบว่า 

 ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ ๑ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศหญิง รอ้ยละ 90.5  เพศชาย ร้อยละ 9.5 

โดยแสดงจํานวนของผู้ตอบเพศชาย 38 คน และ เพศหญิง 362 คน ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 
         เพศ จํานวน ร้อยละ 

 ชาย 38 9.5 

หญิง 362 90.5 

รวม 400 100.0 
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ตารางที่ 2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี อายุ 31-35  ปี ร้อยละ 39.3  รองลงมาอายุ 35-40 ปี ร้อยละ 20.8 
และในช่วงอายุ 26-30 ปี ร้อยละ 17.5  และในช่วงอายุ ๔0-45 ปี ร้อยละ 8.8 และตํ่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 8 
ในช่วงอายุ 20-25 ปี ร้อยละ 7 และลําดับสุดท้ายในช่วงอายุ มากกว่า 45 ปี ร้อยละ 6 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

    อายุ จํานวน ร้อยละ 

 ตํ่ากว่า 20 ปี 3 .8 

20- 25 ปี 31 7.8 

26 - 30 ปี 70 17.5 

31 - 35 ปี 157 39.3 

35 - 40 ปี 83 20.8 

40 - 45 ปี 35 8.8 

มากกว่า 45 ปี 24 6.0 

รวม 400 100.0 
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ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

การศึกษา 

 การศึกษา จํานวน ร้อยละ 

 ประถมศึกษา 4 1.0 

มัธยมศึกษา 66 16.5 

ปริญญาตร ี 272 68.0 

มากกว่าปริญญาตรี 58 14.5 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางที่ 3  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดับ ชอง ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 272 คน 
ร้อยละ 68  และ ระดับ ช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 66 8o จํานวนร้อยละ 16.5 และ มากกว่าปริญญาตรี จํานวน 
58 คน จํานวนร้อยละ 14.5  
 
ตารางที่ ๔ แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้ 
 
                รายได้ จํานวน ร้อยละ 
 น้อยกว่า 5,000 บาท 4 1.0 

5,000 - 10,000 บาท 21 5.3 
10,000 - 15,000 บาท 88 22.0 
15,000 - 20,000 บาท 93 23.3 
20,000 - 30,000 บาท 82 20.5 
30,000 - 40,000 บาท 53 13.3 
45,000 - 50,000 บาท 23 5.8 
50,000 บาทข้ึนไป 36 9.0 
รวม 400 100.0 
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จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายได้ต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 23.3.และ 
จํานวนรายได้ 10000 - 15000 บาท ร้อยละ 22. และจํานวนรายได้ 20,000-30,000 จํานวนร้อยละ 20.5  
และในช่วงรายได้ 30,000-40,000 บาท ร้อยละ 13.3  ช่วงรายได้ 50,000 ขึ้นไป ร้อยละ 9 ช่วงรายได้ 
45,000-50,000 ร้อยละ 5.8 ช่วงรายได้ 5,000-10,000และตํ่าสุดในช่วงรายได้อยู่ที่ น้อยกว่า 5,000 บาท 
ร้อยละ 1.0 
 
ตารางที่ 5  แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 

           อาชีพ จํานวน ร้อยละ 
 ธุรกิจส่วนตัว 40 10.0 
ข้าราชการ 63 15.8 
พนักงานบริษัท 268 67.0 
อาชีพอิสระ 29 7.2 
 . 
รวม 400 100.0 

    
 
ตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีอาชีพ พนักงานบริษัท ร้อยละ 67  ลําดับรองลงมา 
ข้าราชการ ร้อยละ 15.8 รองลงมาประกอบธุรกิจ ส่วนตัว ร้อยละ 10. และอันดับสุดท้าย จะประกอบอาชีพ
อิสระ จํานวนร้อยละ 7.2  
 
ตารางที6่ แสดงแสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
อาชีพ 
จํานวนบุตร จํานวน ร้อยละ 
 1 คน 228 57.0 

2 คน 147 36.8 
3 คน 24 6.0 
4 คน 1 .0.2 
รวม 400 100.0 

ตารางที่ 6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มักจะมีจํานวนบุตร 1 คน ร้อยละ 57 จํานวนบุตร 2 คน ร้อยละ 
36.8 จํานวน บุตร 3 คน ร้อยละ 6 และ อันดับสุดท้าย จํานวนบุตร 4 คน จํานวน ร้อยละ .02 ตามลําดับ 
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลอิทธพิลของส่วนประสมทางการตลาดต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือขวดนม  

ตารางที่ 7 แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ลําดับ
ที่ 

ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย 

  ระดับ  

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

ปาน
กลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย 

น้อยที่สุด

ส่วน
เบ่ียงเบน 

อิทธิพล  

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน มาตราฐาน ต่อการ  

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อยละ) (ร้อยละ)   ตัดสินใจ 

 

3 

ขวดนม
เด็กทารก
ต้องทํามา
จากวัสดุ
พลาสติก
ซิลิคอนทีม่ี
ความ
ทนทานต่อ
การใช้งาน 

7 

(1.8) 

10
  

(2.5) 

2
 

(.5) 

344 

(86.0) 

37 

(9.3) 

2.02 

 
.59638 น้อย 
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1 

 

 

 

 

 

 

ขวดนมเด็ก
ทารกที่มี
ความ
ปลอดภัยควร
มีการรับรอง
มาตรฐาน ใช้
มากในวงการ
แพทย์ และไม่
มี สารเรือง
แสง (BPA 
Free) 

93 

(23.3) 

 

154 

(38.5) 

 

70 

(17.5) 

 

51 

(12.8) 

 

32 

(8) 

 

4.20 

 
1.2405 มาก 

 

2 

ขวดนมเด็ก
ทารกควรมี
การออกแบบ
สินค้าทีมี 
สีสันที่
สวยงาม 
สะดุดตา 

57 

(14.2) 

261 

(65.3) 

75 

(18.8) 

6 

(1.5) 

1 

(.3) 
3.92 .6374 มาก 

 

                       ค่าเฉล่ียรวม (แปลผล) 3.38   น้อย 

 

จากตารางที่ 7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นถึงความสําคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.38) ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงความสําคัญในระดับมากลําดับแรก คือ ขวดนมเด็กทารกท่ี
ปลอดภัยควรมีการรับรองมาตรฐาน ใช้มากในวงการแพทย์ และไม่มีสารเรืองแสง ค่าเฉล่ีย (4.2)  รองลงมา ปัจจัยย่อยมี
ความคิดเห็นถึงความสําคัญในระดับมาก ขวดนมทารกควรจะมีการออกแบบสินค้าที่มี สีสันที่สวยงาม สะดุดตา 
(ค่าเฉล่ีย 3.92) รองลงมาสุดท้าย ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงความสําคัญในระดับน้อย ขวดนมเด็กทารกต้องทํามาจาก
วัสดุ พลาสติกซิลิคอนที่มีความทนทานต่อการใช้งาน ระบายอากาศได้ดี (2.02) 
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ตารางที่ 8   แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปัจจัยด้านราคา 

ลําดับที่ 
ปัจจัยด้าน
ราคา 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย 

    

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย 

น้อย
ที่สุด 

ส่วน
เบ่ียงเบน 

ระดับ
อิทธิพล
การ
ตัดสินใจ 

 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน มาตราฐาน   

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

   

 

1 

ขวดนมเด็ก
ทารก ราคา
เหมาะสม 
เมื่อ
เปรียบเทียบ 
กับบริษัท
คู่แข่งใน
อุตสาหกรรม
เดียวกัน 

86 

(21.5) 

127 

(31.8) 

90 

(20.5) 

42 

(10.8) 

55 

(13.8) 

4.59 

 
1.65 มาก 
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2 

ขวดนมเด็ก
ทารก มีการ
ต้ังราคาที่
เหมาะสม 
ตามฐานะ 
รายได้ของ
ผู้ปกครอง 

5 

(1.3) 

38
 

(9.5) 

254 

(63.5) 

62 

(15.5) 

41 

(10.3) 

2.76 

 
.81 ปานกลาง 

 

3 

ราคาขวดนม 
มีราคาจะ
สอดคล้อง
กับพลาสติก
ที่มี
คุณภาพสูง 
และวัสดุใน
การทําขวด
นมเหล่าน้ัน 

5 

(1.3) 

11
 

(2.8) 

27
 

(6.8) 

140 

(35.0) 

217 

(54.3) 

1.62 

 
.83 น้อยที่สุด 

ค่าเฉล่ียรวม (แปลผล) 3.38   น้อย 

 

จากตารางที่ 8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นถึงความสําคัญต่อปัจจัยด้านราคาโดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.32)  ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงความสําคัญในระดับเห็นด้วยมากลําดับแรก คือ ขวด
นมเด็กทารก  ราคาเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบ กับบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าเฉล่ีย (4.59) 
รองลงมา ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงความสําคัญในระดับปานกลา ขวดนมเด็กทารก มีการต้ังราคาท่ี
เหมาะสม ตามฐานะ รายได้ของผู้ปกครอง (2.76)รองลงมา ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงควาสําคัญในระดับเห็น
ด้วยน้อยที่สุด ราคาขวดนม มีราคาจะสอดคล้องกับพลาสติกที่มีคุณภาพสูง และวัสดุในการทํา ค่าเฉลีย (1.62) 
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ตารางที่ 9  แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปัจจัยช่องทางการจําหน่าย 

 

ลําดับ
ที่ 

ปัจจัยด้าน 

ช่องทางจําหน่าย 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย 

  ระดับ  

เห็นด้วย 

มากที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

 

ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย 

น้อย
ที่สุด 

ส่วน
เบ่ียงเบน 

อิทธิพล  

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน มาตราฐาน ต่อการ  

(ร้อยละ) 
(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

  ตัดสินใจ

 

 

 

 

2 

 

 

 

- ขวดนมเด็กทารก
ที่ มีการจัดจําหน่าย
ตาม ร้าน 
SUPERMARKET 
ร้าน HYPER-
MARKET และ
ร้านค้าปลีกทั่วไป 

167 

(41.8) 

166 

(41.5) 

57 

(14.2) 

4 

(1.0) 

6 

(1.5) 

4.21 

 
.832 

มาก
ที่สุด 

1 

ขวดนมเด็กทารกที่
มีคุณภาพมักจะหา
ข้อมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ได้ตาม
เวปไซด์ ใน
อินเตอร์เนต หรือ
ช่องทาง Online 
ทั่วไป 

 

 

229 

(57.3) 

 

 

138 

(34.5) 

 

 

25
 

(6.3) 

 

 

5 

(1.3) 

 

 

 3 

(.8) 

 

 

4.46 

 

 

 

.7348 

 

 

มาก
ที่สุด 
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3 

สถานที่จําหน่าย
ขวดนม ควรมสีถาน
ที่ต้ังทําเล ที่สะดวก
ในการซื้อขวดนม 

  
 

77 

(19.3) 

157 

(39.3) 

105 

(26.3) 

48 

(12.0) 

13
 

(3.3) 

3.59 

 
1.0316 มาก 

 

 
ค่าเฉล่ียรวม  (แปร
ผล) 

     4.09  มาก 

จากตารางที่ 9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นถึงความสําคัญต่อปัจจัยด้านช่องทางการจําหน่าย
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.086)  ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงความสําคัญในระดับเห็นด้วยมาก
ที่สุดลําดับแรก คือ ขวดนมเด็กทารกท่ีมีคุณภาพมักจะหาข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ได้ตามเวปไซด์ ใน
อินเตอร์เนต หรือช่องทาง Online ทั่วไป ค่าเฉล่ีย (4.46)  รองลงมา ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงความสําคัญ
ในระดับมากที่สุด ขวดนมเด็กทารกที่ มีการจัดจําหน่ายตาม ร้าน SUPERMARKET ร้าน HYPER-MARKET 
และร้านค้าปลีกทั่วไป ค่าเฉล่ีย (4.21) รองลงมาปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงควาสําคัญในระดับเห็นด้วยมา 
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ตารางที่ 10  แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปัจจัยช่องการส่งเสริมการตลาด 

 

ลําดับ
ที่ 

ปัจจัยด้าน 

การส่งเสริม
การตลาด 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย 

  ระดับ  

เห็น
ด้วย 

มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

 

ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็นด้วย 

น้อยที่สุด

ส่วน
เบ่ียงเบน 

อิทธิพล  

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน มาตราฐาน ต่อการ  

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อยละ)
(ร้อย
ละ) 

(ร้อยละ)   ตัดสินใจ

 

2 

ขวดนมเด็กทารก
ที่มีคุณภาพมักจะ
มีการส่งเสริมการ
ขายที่น่าสนใจ
กว่าย่ีห้อทั่วๆไป 

115 

(28.7) 

199 

(49.8) 

75 

(18.8) 

6 

(1.5) 

5 

(1.3) 

4.03 

 
.80502 มาก 

3 

ขวดนมเด็กทารก
มีการส่งเสริมการ
ขายด้วยการ
สมัครเข้าเป็น
สมาชิกและ
จงรักภักดีต่อตรา 

100 

(25.0) 

190 

48.5 

79 

(19.8) 

22 

(5.5) 

9 

(2.3) 

3.87 

 
.92662 มาก 

ย่ีห้อสินค้าน้ีทัว่ไป 
หลักจากการใช้
ขวดนม         
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1 

ขวดนมเด็กทารก
มีการนําเสนอ
สินค้าแบบของ
แถมต่างๆ โดย
พิจารณาการ
ส่งเสริมการตลาด 
เช่น ของแถมที่มี
คุณภาพ 
อย่างเช่น หมอน 
เสื้อ กระเป๋าลาย
หมีที่น่ารัก 

122 

(30.5) 

210 

(52.5) 

56 

(14.0) 

8 

(2.0) 

4 

(1.0) 

4.10 

 
.77942 มาก 

 ค่าเฉล่ียรวม (แปลผล) 4.00  มาก 

     

จากตารางที่ 10  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นถึงความสําคัญต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00)  ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงความสําคัญมาก คือ ขวดนมเด็ก
ทารกมีการนําเสนอสินค้าแบบของแถมต่างๆ โดยพิจารณาการส่งเสริมการตลาด เช่น ของแถมที่มีคุณภาพ 
อย่างเช่น หมอน เสื้อ กระเป๋าลายหมีที่น่ารัก ค่าเฉล่ีย (4.10) รองลงมา ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึง
ความสําคัญมาก คือ ขวดนมเด็กทารกที่มีคุณภาพมักจะมีการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจกว่าย่ีห้อทั่วๆไป
ค่าเฉล่ีย (4.03) รองลงมา ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงความสําคัญมาก คือ ขวดนมเด็กทารกมีการส่งเสริมการ
ขายด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกและจงรักภักดีต่อตราย่ีห้อสินค้าน้ีทั่วไป หลักจากการใช้ขวดนม ค่าเฉล่ีย 
(3.87) 
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ส่วนที่ 3 เรื่องของพฤติกรรมและทัศนคติในการเลือกซื้อขวดนม 

     
จากตารางที่ 11  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็ถึงความสําคัญต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อขวดนม
โดยรวม 

 

ลําดับ
ที่ 

พฤติกรรมการ
เลือกซื้อขวดนม 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย 

  ระดับ  
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

 
ปาน
กลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย 
น้อย
ที่สุด 

ส่วน
เบ่ียงเบน อิทธิพล  

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน มาตราฐาน ต่อการ  
(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   ตัดสินใจ

 

2 

ท่านมักจะซื้อ
ขวดนมเด็ก
ทารกโดย
คํานึงถึง ตรา
ย่ีห้อสินค้าที่โด่ง
ดัง ตามกระแส
ความนิยมใน
สังคม 

135 
(33.8) 

206 
(51.5) 

42 
(10.5) 

13 
(3.3) 

4 
(1.0) 

4.14 

 
.80325 มาก 

5 
ท่านมักจะซื้อ
ขวดนมครั้งละ
เป็นจํานวนมาก 

123 
(30.8) 

188 
(47.0) 

63 
(15.8) 

18 
(4.5) 

8 
(2.0) 

4.00 

 
.90943 มาก 
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1 

ท่านมักจะ
ค้นคว้าการหา
ข้อมูลใน
อินเตอร์เนต 
และนิตยสาร
เก่ียวกับแม่และ
ลูก ก่อน
ตัดสินใจเลือก
ซื้อขวดนม 

154 
(38.5) 

187 
(46.8) 

45 
(11.3) 

9 
(2.3) 

5 
(1.3) 4.19 . 81582 มาก 

7 

ท่านมักจะ
ประเมิน
คุณภาพสินค้า
ขวดนม 
หลังจากใช้งาน
จริงแล้ว 

90 
(22.5) 

183 
(45.8) 

91 
(22.8) 

27 
(6.8) 

9 
(2.3) 3.80 .94084 มาก 

 

 
8 

ท่านมักจะเลือก
ขวดนมท่ีมีการ
ออกแบบ 
รูปร่าง และ
ลวดลายที่
สวยงาม 
 

80 
(20.0) 

150 
(37.5) 

119 
(29.8) 

42 
(10.5) 

9 
(2.3) 3.64 .99087 มาก 

6 

ท่านมักจะซื้อ
ขวดนมท่ีร้านค้า
หรือร้านสะดวก
ซื้อ เช่น 
ห้างสรรพสินคา้ 
ร้านขายยา 
ร้านเบบ้ี ช็อป  
ซุปเปอร์สโตร์ 
ห้างโมเดิร์นเท
รดต่างๆ 

 

119 

(29.8) 

 

172 

(43.0) 

 

79 

(19.8) 

 

24 

(24) 

 

6 

(1.5) 

3.94 .93164 
มาก 
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10 

ท่านมักจะซื้อ
ขวดนม ที่กําลงั
มีแคมเปญ
ส่งเสริม
การตลาดอยู่ใน
ขณะนั้น เช่น 
การมีแจกของ
คุณภาพ ก๊ิฟเซ็ต
ต่างๆ 

66 

(16.5) 

153 

(38.3) 

92 

(23.0) 

73 

(18.3) 

16 

(4.0) 
3.45 1.008879 ปาน

กลาง 

4 

 

 

 

 

 

ท่านชอบการ
ส่งเสริมการขาย
ด้วยการสมัคร
เข้าเป็นสมาชิก 
และ จงรักภักดี
ต่อตราย่ีห้อ 
สินค้าน้ีต่อไป 
หลังจากการใช้
ขวดนม 

131 

(32.8) 

181 

(45.3) 

65 

(16.3) 

21 

(5.3) 

2  

(0.5) 

4.05 

 
.86304 

มาก 

 

 

9 

การนําเสนอ
สินค้าของ
นักงานขายที่ดี
เป็นส่วนหน่ึงที่
จูงใจต่อการ
เลือกซื้อขวดนม
ย่ีห้อน้ันๆของ
ท่าน 

71 

(17.8) 

170 

(42.5) 

92 

(23.0) 

55 

(13.8) 

12 

(3.0) 

3.58 

 
1.02754 .มาก  

 

 

ค่าเฉล่ียรวม (แปรผล) 
   3.83  มาก  
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จากตารางที่ 11  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นถึงความสําคัญต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อขวดนม
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) 

1. ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงความสําคัญมาก คือ ผู้บริโภคมักจะค้นคว้าการหาข้อมูลใน
อินเตอร์เนต หรือนิตยสารแม่และเด็ก ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อขวดนม ค่าเฉล่ีย (4.19)  

2. ปัจจัยย่อยมีความสําคัญเห็นถึงความสําคัญมาก คือ ท่านมักจะซื้อขวดนมเด็กทารกโดยคํานึงถึง 
ตราย่ีห้อสินค้าทีโด่งดังตามกระแสนิยม ค่าเฉล่ีย ( 4.14)  

3.   ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงความสําคัญมาก คือ การโฆษณาสินค้าขวดนมในนิตยสารแม่และ
เด็ก และสื่อต่าง ค่าเฉล่ีย (4.13)  

4.  ชอบการส่งเสริมขายด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิก และ จงรักภักดีต่อตราสินค้า หลังจากการ
ใช้ขวดนมค่าเฉล่ีย (4.05) 

5.  ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงความสําคัญมาก คือ จะช้ือขวดนมเป็นจํานวนมาก ค่าเฉล่ีย (4.00)
6. ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงความสําคัญมาก ปัจจัยจะซื้อขวดนมที่ร้านค้าหรือร้านสะดวกซื้อ 

เช่นห้างสรรพสินค้า ร้านขายยา ร้านเบบ้ีช๊อป และห้างโมเดริ์นเทรดต่างๆ ค่าเฉล่ีย (3.94)  

7. ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นมาก คือ จะประเมินคุณภาพสินค้าขวดนม หลังจากการใช้งานจริง
แล้ว ค่าเฉล่ีย (3.80) 

 
 

  
8. ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงความสําคัญมาก คือ ผู้บริโภคมักจะค้นคว้าการหาข้อมูลใน

อินเตอร์เนต หรือนิตยสารแม่และเด็ก ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อขวดนม ค่าเฉล่ีย (4.19)  

9. ปัจจัยย่อยมีความสําคัญเห็นถึงความสําคัญมาก คือ ท่านมักจะซื้อขวดนมเด็กทารกโดย
คํานึงถึง ตราย่ีห้อสินค้าทีโด่งดังตามกระแสนิยม ค่าเฉล่ีย ( 4.14)  

10.   ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงความสําคัญมาก คือ การโฆษณาสินค้าขวดนมในนิตยสารแม่
และเด็ก และสื่อต่าง ค่าเฉล่ีย (4.13)  

11. ชอบการส่งเสริมขายด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิก และ จงรักภักดีต่อตราสินค้า หลังจาก
การใช้     ขวดนมค่าเฉล่ีย (4.05) 
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12. ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงความสําคัญมาก คือ จะช้ือขวดนมเป็นจํานวนมาก ค่าเฉล่ีย 
(4.00) 

13. ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงความสําคัญมาก ปัจจัยจะซื้อขวดนมที่ร้านค้าหรือร้านสะดวก
ซื้อ เช่นห้างสรรพสินค้า ร้านขายยา ร้านเบบ้ีช๊อป และห้างโมเดริ์นเทรดต่างๆ ค่าเฉล่ีย 
(3.94)  

14. ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นมาก คือ จะประเมนิคุณภาพสินค้าขวดนม หลังจากการใช้งานจริง
แลว้ ค่าเฉลี่ย(3.80) 

15. ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นน้อย คือ จะเลือกขวดนมท่ีมีการออกแบบ รูปร่างและลวดลายที่
สวยงาม ค่าเฉล่ีย (3.64)  

16. ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นความสําคัญมาก คอื ปัจจัย การนําเสนอสินค้าของพนักงานขายที่
ดีเป็นส่วนหน่ึงที่จูงใจต่อการเลือกซื้อขวดนม ค่าเฉล่ีย (3.58)  

17. ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นด้วยมาก คือ ปัจจยั ท่านมักจะซือ้ขวดนม ที่กําลังมีแคมเปญ
ส่งเสริมการตลาดอยู่ในขณะนั้น เช่น การมีแจกของคุณภาพ ก๊ิฟเซ็ตต่างๆ ค่าแฉล่ีย (3.45) 

18. ปัจจัยทีมีความคิดเห็นด้วยมาก คือ ปัจจัย การออกแบบสินค้าลายใหม่ รวมทั้ง บอกบุคคล
อ่ืน เช่น เพ่ือน ใหซ้ื้อขวดนมรุ่นใหม่น้ัน (3.20) 

 

ทดสอบสมมติฐาน  
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสินค้าขวดนมมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเลือกซือ้ขวดนม
กลุ่มของผู้ปกครองหรือไม่ 
Ho: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสินค้าขวดนมไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเลือกซื้อขวดนมกลุ่มของ
ผู้ปกครองหรือไม่  
Ha: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสินค้าขวดนมมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเลือกซื้อขวดนมกลุ่มของ
ผู้ปกครองหรือไม่ 
 
สมมติฐานย่อยที่ 1.1 
Ho: ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ไมม่ีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเลือกซื้อขวดนม 
Ha: ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเลือกซื้อขวดนม 
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ตารางที่12   แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเลือกซือ้ขวดนมจําแนกตามปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
จากตารางที่ 12 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กับพฤติกรรมเลือกซื้อขวดนม  พบว่า
ตัวแปรทั้งสองตัวไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 (ค่า Sig. = 0.417) จึงทําให้ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho) และปฎิเสธสมมติฐานการวิจัย (Ha) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson 
Correlation หรือค่า (r) ที่ 0.41 ซึ่งทําให้เห็นว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผลิตภัณฑืกับพฤติกรรม
การเลิอกซื้อขวดนม  
 
สมมติฐานที ่1.2   
Ho: ปัจจัยด้านราคาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อขวดนม 
Ha: ปัจจัยด้านราคามีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อขวดนม 
 
 
 
 
 
 

 
Correlations 
 Product Behaviour 
Product Pearson 

Correlation 1 .041 

Sig. (2-tailed)  .417 
N 400 400 

Behaviour Pearson 
Correlation .041 1 

Sig. (2-tailed) .417  
N 400 400 



37 
 

ตารางที่ 13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยาจําแนกตามปัจจัยด้านราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 13 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านราคากับพฤติกรรมการเลือกซื้อขวดนม พบว่าตัว
แปรทั้งสองตัวไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 (ค่า Sig. = 0.518) จึงทําให้ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (Ho) และปฎิเสธสมมติฐานการวิจัย (Ha) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson Correlation หรือ
ค่า (r) ที่ 0.32 ซึ่งทําให้เห็นว่าไม่มีมีความสัมพันธ์กันระหว่างปัจจัยทางด้านราคากับพฤติกรรมการเลือกซื้อขวด
นม 
 
สมมติฐานย่อยที่ 1.3 
Ho: ปัจจัยด้านช่องทางการจําหน่ายมีความสัมพันธ์ในพฤติกรรมการเลอืกซื้อขวดนม 
Ha: ปัจจัยด้านช่องทางการจําหน่ายมีความสมัพันธ์ในพฤติกรรมการเลือกซื้อขวดนม 
ตารางที่ 14 
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลอืกซื้อขวดนมจําแนกตามปัจจัยด้านช่องทางการจําหน่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correlations 
 Price Behaviour 
Price Pearson Correlation 1 -.032 

Sig. (2-tailed)  .518 
N 400 400 

    
Behaviour Pearson Correlation -.032 1 

Sig. (2-tailed) .518  
N 400 400 

Correlations 
 Place Behaviour 
Place Pearson Correlation 1 .606** 

Sig. (2-tailed)  .000 
N 400 400 

Behaviour Pearson Correlation .606** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 400 400 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed). 
จากตารางที่ 14 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านช่องทางการจําหน่ายกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ขวดนม พบว่าตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 (ค่า Sig. = 0.00) จึงทําให้
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานการวิจัย (Ha) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson 
Correlation หรือค่า (r) ที่ 0.606 ซึ่งทําให้เห็นว่าตัวแปรทั้ง 2 มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับค่อนสูง 
 
สมมติฐานย่อยที่ 1.4 
Ho: ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อขวดนม 
Ha: ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อขวดนม 
 
ตารางที่ 15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกซื้อขวดนมจําแนกตามปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 
 Promotion Behaviour 
Promotion Pearson Correlation 1 .627** 

Sig. (2-tailed)  .000 
N 399 399 

Behaviour Pearson Correlation .627** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 399 400 

 จากตารางที่ 15 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์พฤติกรรมการเลือก
ซื้อขวดนม พบว่าตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 (ค่า Sig. = 0.00) จึงทําให้ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานการวิจัย (Ha) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson Correlation หรือ
ค่า r) ที่ 0.627 ซึ่งทําให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์กันกับสัมประสิทธ์ิที่เกิดขึ้น ระหว่างปัจจัยการส่งเสริมการตลาดและ
พฤติกรรมการเลือกซื้อขวดนมความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
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จากการทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์การถดถอย หรือ Regression Analysis เพ่ือ
พยากรณ์อิทธิพลของตัวแปรอิสระ โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังน้ี  
ตารางที่ 16 ตารางแสดงค่าวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิในการถดถอย ( Regression Anaylsis) 
Regression 
 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Behaviour 42.0727 6.21493 399
Product 10.1353 1.59828 399
Price 8.9624 1.97626 399
Place 12.2632 1.83993 399
Promotion 12.0025 2.07219 399

 
 

Correlations 

  
Behavio

ur 
Produc

t Price Place 
Promoti

on 
Pearson 
Correlation 

 

 

Behavio
ur 1.000 .043 -.033 .606 .627 

Product .043 1.000 .589 .094 .114 
Price -.033 .589 1.000 .036 .028 
Place .606 .094 .036 1.000 .540 
Promoti
on .627 .114 .028 .540 1.000 

Sig. (1-
tailed) 

 Behavio
ur . .197 .259 .000 .000 

Product .197 . .000 .031 .012 
Price .259 .000 . .237 .287 
Place .000 .031 .237 . .000 
Promoti
on .000 .012 .287 .000 . 

N  Behavio
ur 399 399 399 399 399 

Product 399 399 399 399 399 
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Variables Entered/Removeda 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Promotion, 
Price, Place, 
Productb 

. Enter 

a. Dependent Variable: Behaviour 
b. All requested variables entered. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Price 399 399 399 399 399 
Place 399 399 399 399 399 
Promoti
on 399 399 399 399 399 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .706a .498 .493 4.42532
a. Predictors: (Constant), Promotion, Price, Place, Product 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressio
n 7657.001 4 1914.250 97.748 .000b

Residual 7715.891 394 19.583   
Total 15372.892 398    

a. Dependent Variable: Behaviour 
b. Predictors: (Constant), Promotion, Price, Place, Product 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standar
dized 

Coefficie
nts 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Tolera
nce VIF 

1 (Const
ant) 12.924 2.041  6.332 .000 8.911 16.936   

Produ
ct -.041 .173 -.011 -.238 .812 -.382 .299 .643 1.556

Price -.163 .139 -.052 -
1.173 .241 -.437 .110 .651 1.536

Place 1.282 .143 .379 8.944 .000 1.000 1.563 .708 1.413
Promo
tion 1.276 .128 .425 9.997 .000 1.025 1.527 .704 1.421

a. Dependent Variable: Behaviour 
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Collinearity Diagnosticsa 

Mod
el 

Dimensio
n 

Eigenval
ue 

Condition 
Index 

Variance Proportions 
(Constan

t) Product Price Place Promotion
1 1 4.919 1.000 .00 .00 .00 .00 .00

2 .047 10.277 .00 .03 .32 .06 .10
3 .014 18.636 .15 .35 .56 .00 .34
4 .012 20.321 .02 .25 .09 .56 .55
5 .008 24.265 .82 .37 .02 .39 .01

a. Dependent Variable: Behaviour 
 
 จากการทดสอบการถดถอยพบว่าโมเดลน้ีสามารถพยากรณ์แนวโน้มอิทธิพลของตัวแปรส่วนประสม
การตลาด ได้แก่ ตัวแปรผลิตภัณฑ์ ตัวแปรราคา ตัวแปรช่องทางการจําหน่าย และตัวแปรการส่งเสริมการขาย 
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อขวดนมเด็กทารก ได้ร้อยละ 49.8 (ค่า R Square) โดยมีตัวแปรอิสระเพียง 2 
ตัวที่มีอิทธิพลในโมเดล พิจารณาจากค่า T-statistics คือ ตัวแปรช่องทางการจําหน่าย (Place) (B = 1.282, t 
= 8.944, p < 0.05) มีช่วงความเช่ือมั่นของตัวแปรที่ 95% Cls ระหว่าง 1.000 และ 1.563 และตัวแปรการ
ส่งเสริมการขาย (Promotion) (B = 1.276, t = 9.997, p < 0.05) มีช่วงความเช่ือมั่นของตัวแปรที่ 95% Cls 
ระหว่าง 1.025 และ 1.527 โดยตัวแปรทุกตัวในสมการป็นตัวแทนที่ดีของประชากร เมื่อพิจารณาจากค่า F-
statistics [F(4, 394) = 97.748, p < 0.0005] นอกจากน้ันโมเดลน้ีไม่เกิดความสัมพันธ์กันเองระหว่างคู่ตัว
แปร (ค่า VIF = 1.556, 1.536, 1.413, 1.421 และค่า Tolerance = 0.643, 0.651, 0.708, 0.704) 
 
สรุป สมการถดถอยที่เหมาะสม คือ  
          Behavior = a+0.379 (b3) Place + 0.425 (b4) Promotion + ei 
หมายเหตุ 
 ค่า Behavior คือ ตัวแปรตาม หรือ ค่าพยากรณ์  
 ค่า a คือ ค่าคงที่ 
 ค่า Place และ Promotion คือ ค่าตัวแปรอิสระ  
 ค่า b3 และ b4 คือ ค่าพารามเิตอร์ที่กําหนดนํ้าหนักของตัวแปรอิสระ (Population parameter) 
 ค่า ei คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ได้จากการพยากรณ์ 

 
 



 
บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และ ขอ้เสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งน้ี เป็นศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเลือกซื้อขวดนม ของกลุ่มของผู้ปกครองในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล มีวัตถุประสงค์  มีวัตุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยกําหนดในส่วนประสมการตลาดใน
ความสําคัญของกรุงเทพและปริมณฑล ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปน้ี 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซือ้ขวดนมของผู้ปกครองที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของสินค้าขวดนมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อขวดนม 
 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทําการกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คือ กลุ่มของของผู้ปกครองที่เลือกซื้อ

จํานวน 400  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  (Questionnaire)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย    
( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.) เพ่ือบรรยายลักษณะข้อมูล  ในการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านทฤษฎีส่วนประสมการตลาด และพฤติกรรม
การเลือกซื้อขวดนมว่ามีส่วนความสัมพันธ์กับสัมประสิทธ์ิในตัวแปรหรือไม่  
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1  ข้อมูลส่วนทั่วไป 
ผู้วิจัยได้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕ รายได้เฉลี่ย 

๑๕๐๐๐-๒๐๐๐๐ บาท คิดเป็น ๒๓.๓ อายุในช่วงระหว่าง ๓๑-๓๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓ และระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐ ส่วนมากมักประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 67  

5.1.2 ข้อมูลส่วนประสมการตลาด 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านส่วนประสมทางการตลาด ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังน้ี  

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นถึงความสําคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.38) ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงความสําคัญในระดับมากลําดับแรก 
คือ ขวดนมเด็กทารกที่ปลอดภัยควรมีการรับรองมาตรฐาน ใช้มากในวงการแพทย์ และไม่มีสารเรืองแสง                     
ค่าเฉลีย (4.2)  รองลงมา ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงความสําคัญในระดับมาก ขวดนมทารกควรจะมีการ
ออกแบบสินค้าที่มี สีสันที่สวยงาม สะดุดตา (ค่าเฉลี่ย 3.92) รองลงมาสุดท้าย ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึง

X
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ความสําคัญในระดับน้อย ขวดนมเด็กทารกต้องทํามาจากวัสดุ พลาสติกซิลิคอนที่มีความทนทานต่อการใช้งาน 
ระบายอากาศได้ดี (2.02)  

 
ปัจจัยด้านราคา 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นถึงความสําคัญต่อปัจจัยด้านราคาโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับ
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.32)  ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงความสําคัญในระดับเห็นด้วยมากลําดับแรก คือ ขวดนมเด็ก
ทารก  ราคาเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบ กับบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าเฉลี่ย (4.59) รองลงมา 
ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงความสําคัญในระดับปานกลา ขวดนมเด็กทารก มีการต้ังราคาที่เหมาะสม ตาม
ฐานะ รายได้ของผู้ปกครอง (2.76)รองลงมา ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงควาสําคัญในระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด 
ราคาขวดนม มีราคาจะสอดคล้องกับพลาสติกที่มีคุณภาพสูง และวัสดุในการทํา ค่าเฉลีย (1.62) 

 
      ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นถึงความสําคัญต่อปัจจัยด้านช่องทางการจําหน่ายโดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย ๔.๐๘๖)  ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงความสําคัญในระดับเห็นด้วยมากที่สุดลําดับแรก คือ 
ขวดนมเด็กทารกที่มีคุณภาพมักจะหาข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ได้ตามเวปไซด์ ในอินเตอร์เนต หรือช่องทาง 
Online ทั่วไป ค่าเฉล่ีย (๔.๔๖)  รองลงมา ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงความสําคัญในระดับมากที่สุด ขวดนม
เด็กทารกที่ มีการจัดจําหน่ายตาม ร้าน SUPERMARKET ร้าน HYPER-MARKET และร้านค้าปลีกทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย (๔.๒๑) รองลงมาปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงควาสําคัญในระดับเห็นด้วยมาก 
  
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นถึงความสําคัญต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๐๐)  ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงความสําคัญมาก คือ ขวดนมเด็กทารกมีการนําเสนอ
สินค้าแบบของแถมต่างๆ โดยพิจารณาการส่งเสริมการตลาด เช่น ของแถมที่มีคุณภาพ อย่างเช่น หมอน เสื้อ 
กระเป๋าลายหมีที่น่ารัก ค่าเฉลี่ย (๔.๑๐) รองลงมา ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นถึงความสําคัญมาก คือ ขวดนม
เด็กทารกที่มีคุณภาพมักจะมีการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจกว่าย่ีห้อทั่วๆไปค่าเฉลี่ย (๔.๐๓) รองลงมา ปัจจัย
ย่อยมีความคิดเห็นถึงความสําคัญมาก คือ ขวดนมเด็กทารกมีการส่งเสริมการขายด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิก
และจงรักภักดีต่อตราย่ีห้อสินค้าน้ีทั่วไป หลักจากการใช้ขวดนม ค่าเฉล่ีย (๓.๘๗) 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า  
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กับพฤติกรรมเลือกซื้อขวดนม  ตัวแปรทั้งสองตัวไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติที่

ระดับนัยสําคัญ 0.01 (ค่า Sig. = 0.417) จึงทําให้ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฎิเสธสมมติฐานการวิจัย 
(Ha) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson Correlation หรือค่า r) ที่ 0.41 ซึ่งทําให้เห็นว่าตัวแปรทั้ง 2 
ตัวมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง  
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ปัจจัยด้านราคากับพฤติกรรมการเลือกซื้อขวดนม 
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านราคากับพฤติกรรมการเลือกซื้อขวดนม พบว่าตัวแปรทั้ง

สองตัวไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 (ค่า Sig. = 0.518) จึงทําให้ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(Ho) และปฎิเสธสมมติฐานการวิจัย (Ha) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson Correlation หรือค่า r) 
ที่ 0.32 ซึ่งทําให้เห็นว่าไม่มีมีความสัมพันธ์กันระหว่างปัจจัยทางด้านราคากับพฤติกรรมการเลือกซื้อขวดนม 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายกับพฤติกรรมการเลือกซื้อขวดนม 
       การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านช่องทางการจําหน่ายกับพฤติกรรมการเลือกซื้อขวดนม 
พบว่าตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ  0.01 (ค่า Sig. = 0.00) จึงทําให้ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานการวิจัย (Ha) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson 
Correlation หรือค่า r) ที่ ๐.๖๐๖ ซึ่งทําให้เห็นว่าตัวแปรทั้ง 2 มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

      การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์พฤติกรรมการเลือกซื้อ
ขวดนม พบว่าตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 (ค่า Sig. = 0.00) จึงทําให้
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานการวิจัย (Ha) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson 
Correlation หรือค่า R) ที่ 0.๖๒๗ ซึ่งทําให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์กันกับสัมประสิทธ์ิที่เกิดขึ้น ระหว่างปัจจัย
การส่งเสริมการตลาดและ พฤติกรรมการเลือกซื้อขวดนมความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง 
 

 
 

สมมติฐานการวิจัย (Ha) ค่า Sig. ผลการ
ทดสอบ 

ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ ์(r) 

ระดับ
ความสัมพันธ ์

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมเลือกซื้อขวดนม 

0.417 ปฏิเสธ 0.041 ปานกลาง 

ปั จ จั ย ด้ า น ร า ค า มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการเลือกซื้อขวดนม 

0.518 ปฏิเสธ -0.032 ไม่มี
ความสัมพันธ์ 

ปั จ จั ย ด้ า น ช่ อ ง ท า ง ก า ร จํ า ห น่ า ย มี
ความสัมพันธ์ในพฤติกรรมการเลือกซื้อขวด
นม 

0.00 ยอมรับ 0.606 ค่อนข้างสูง 

ปั จ จั ย ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ตล า ดมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อขวด
นม 

0.00 ยอมรับ  0.627 ค่อนข้างสูง 
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๕.๒ อภิปรายผลวิจัย 
จากผลการวิจัย “พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อขวดนมสําหรับเด็กทารกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล” สามารถนําผลการศึกษามาอภิปรายได้  ดังต่อไปน้ี 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยนับเป็นปัจจัยแรกที่ผู้ปกครองให้ความสําคัญในการเลือกซื้อขวด

นมเด็กทารก โดยจะต้องเป็นขวดนมที่ปลอดภัยมีการรับรองมาตรฐาน ใช้มากในวงการแพทย์ และไม่มีสาร
เรืองแสง นอกจากน้ีขวดนมทารกควรจะมีการออกแบบสินค้าที่มี สีสันที่สวยงาม สะดุดตา และทํามาจากวัสดุ 
พลาสติกซิลิคอนที่มีความทนทานต่อการใช้งาน ระบายอากาศได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  

ศรัณย์ เรืองสุริยะพงศ์  (2554) ที่พบว่า ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อม ต้องสวมใส่สะดวก รักษาง่ายและปลอดภัย 
ตามความใส่ใจของผู้ปกครองที่มีต่อบุตร โดยมีการใส่ใจในอันดับแรก 

 
ปัจจัยด้านราคา  ขวดนมเด็กทารก  ราคาเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบ กับบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
เป็นปัจจัยแรกที่ผู้ปกครองให้ความสําคัญในการเลือกซื้อขวดนม นอกจากน้ี การต้ังราคาที่เหมาะสม ตามฐานะ 
รายได้ของผู้ปกครอง เพราะฐานะรายได้ของประชากรจะแตกต่างกัน ซึ่งจะสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยของ ยุพาพร อังกุรวาณิช (2553)  ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุด
นักเรียนของผู้ปกครองในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ค้นพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อชุดนักเรียนที่ แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อชุดนักเรียนที่แตกต่างกัน 

 
ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้วิจัยพบว่า ขวดนมเด็กทารกท่ีมีคุณภาพมักจะหาข้อมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ได้ตามเวปไซด์ ในอินเตอร์เนต หรือช่องทาง Online ทั่วไป นอกจากน้ี ขวดนมเด็กทารกที่ มีการจัด
จําหน่ายตาม ร้าน SUPERMARKET ร้าน HYPER-MARKET และร้านค้าปลีกทั่วไป ซึ่งจะสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ กฤษติญา มูลศรี (2551)  ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง”ช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอางชุมชน” ค้นพบว่า   มีความสอดคล้องกับผู้บริโภควิธีการที่ต้องการซื้อ คือ ผู้บริโภคต้องการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางชุมชนโดยวิธีการซื้อขายโดยตรงกับผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ มากเป็นอันดับหน่ึง และอันดับ
รองลงไปผู้บริโภคต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางโดยวิธีการสั่งซื้อจากแคททะลอก สุดท้ายผู้บริโภคต้องการ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางชุมชนโดยวิธีการสั่งซื้ออินเตอร์เนต 
     
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้วิจัยพบว่า ขวดนมเด็กทารกมีการนําเสนอสินค้าแบบของแถมต่างๆ โดย
พิจารณาการส่งเสริมการตลาด เช่น ของแถมที่มีคุณภาพ อย่างเช่น หมอน เสื้อ กระเป๋าลายหมีที่น่ารัก 
นอกจากน้ี ขวดนมเด็กทารกที่มีคุณภาพมักจะมีการส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจกว่าย่ีห้อทั่วๆ ไป ซึ่งจะ
สอดคลอ้งกับ จิราภา พ่ึงบางกรวย (2551) “ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร” ค้นพบว่าปัจจัยการส่งเสริมการตลาดด้านมีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ 
และด้านมีการปรับปรุงการส่งเสริมการตลาดสมํ่าเสมอมีผลต่อความถ่ีในการไปใช้บริการ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะทางการบริหาร 
จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อขวดนม กรณี

การศึกษากรุงเทพ และปริมณฑล สามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง การเสนอส่วน
ประสมการตลาดให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้สูงสุด โดยพิจารณา
จากการตัดสินใจของผู้บริโภค ดังน้ี 
ด้านผลิตภัณฑ์ 
ขวดนมเด็กทารกที่ปลอดภัยควรมีการรับรองมาตรฐาน ใช้มากในวงการแพทย์ โดยเราจะใส่ใจในด้าน ควรใส่ใจ
ทางด้านคุณภาพสินค้า โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการแพทย์ใช้ในผลิตขวดนมให้มากขึ้น โดยปราศจากสาร
เรืองเเสง (BPA FREE) นอกจากน้ี ทารกควรจะมีการออกแบบสินค้าที่มี สีสันที่สวยงาม สะดุดตา และทํามา
จากวัสดุ พลาสติกซิลิคอนที่มีความทนทานต่อการใช้งาน ควรมีออกแบบสีสัน ลวดลายใหม่ๆตลอดในแต่ละปี 
เพ่ือดึงดูดความสนใจในการเลือกซื้อขวดนม เพราะว่าการสร้างการรับรู้ทางด้านสินค้า 
 
ปัจจัยทางด้านราคา  
ราคาเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบ กับบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพราะผู้ปกครองรายได้จะไม่เท่ากัน
ในฐานะรายได้ของประชากร ดังน้ันควรต้ังราคา ในหลายระดับของจํานวนรายได้ของประชากร เพ่ือ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อขวดนม ควรต้ังราคาตามฐานะรายได้ของประชากร 
 
ปัจจัยทางด้านการจัดจําหน่าย 
ขวดนมเด็กทารกที่มีคุณภาพมักจะหาข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ได้ตามเวปไซด์ ในอินเตอร์เนต หรือช่องทาง 
Online ควรมีการสร้าง เวปเพจ หรือ สื่อออนไลน์ ตาม Social Network ต่างๆ เป็นช่องทางที่ลูกค้าค้นพบ
ข้อมูลในการเลือกซื้อได้ง่าย และ ช่องทางการจัดจําหน่าย ควรที่แจกจ่ายตาม ห้างสรรพสินค้า Modern 
Trade ต่างๆ อาทิ เช่น  Robinson, Central, Tops, Max value, Makro, Lotus  เป็นอีกตัวเลือกในการ
เลือกซื้อสินค้า ในยามว่างของผู้ปกครอง ในการเลือกซื้อขวดนม 
ปัจจัยทางด้านช่องทางการส่งเสริมการตลาด 
นมเด็กทารกมีการนําเสนอสินค้าแบบของแถมต่างๆ โดยพิจารณาการส่งเสริมการตลาด เช่น ของแถมท่ีมี
คุณภาพ อย่างเช่น หมอน เสื้อ กระเป๋าลายหมีที่น่ารัก เพราะของแถมเหล่าน้ี เป็นการที่ให้น่าสนใจ ในการ
ส่งเสริมการตลาด เพราะมีผู้ปกครองบางส่วนคิดว่า ควรซื้อเพ่ิมจากของแถมที่มีคุณภาพเหล่าน้ี ขวดนมเด็ก
ทารกที่มีคุณภาพมักจะมีการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจกว่าย่ีห้อทั่วๆไป เช่น การให้ส่วนลด โปรโมช่ัน ลดราคา 
discount เป็นกิจกรรม ทางส่งเสริมแม่และเด็กทางบู๊ธ ส่งเสริมกิจกรรมการขาย Baby Knowhow การ
ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านเสริมความรู้ต่างๆ เก่ียวกับแม่และเด็ก  
 



48 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ศึกษาความต้องการของผู้บริโภคเก่ียวกับ ขวดนมท่ีดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร 
2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ในเชิงข้อมูลด้านคุณภาพ (Qualitative) มากขึ้น 
3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้บกครองที่ใช้ขวดนม 
4. ศึกษาเปรียบเทียบ ช่องทางส่วนประสมการตลาดของคู่แข่ง ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด

จําหน่าย การส่งเสริมการตลาด มาเปรียบเทียบเพ่ือเป็นแนวทางในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 
5.4 ข้อจํากัดของการวิจัยครั้งน้ี   

 
เน่ืองจาก การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อขวดนมเด็กทารกของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลคร้ังน้ี เป็นการเก็บข้อมูลแบบสะดวก (convenience Sampling) ซึ่งมีผลต่อกลุ่มตัวอย่าง ทําให้
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่จะเก็บข้อมูลบางข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อน เน่ืองจากบางคร้ังได้ส่งแล้วได้ข้อมูลไม่ครบ
ตามจํานวนที่ในการส่งแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง 
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือขวดนมสําหรับเด็กทารกของผูบ้ริโภค 

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
 แบบสอบถามชุดน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใช้ในทางการศึกษาในกระบวนการวิชาการค้นคว้าอิสระของ นาย สรพันธ์ เลอ
สุมิตรกุล รหัส 5509132 นักศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเนช่ัน 
ซึ่งนําไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาวิจัยเท่าน้ัน จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่าน โปรดให้ขอ้มูลในแบบสอบถามนี้ 
ผู้ศึกษา ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบ แบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 
 
คําชี้แจง: กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ลงใน  หน้าคําตอบที่ท่านต้องการเลือก และหากเปน็คําตอบอ่ืนๆ 
โปรดเขียนคําตอบลงในช่องว่างที่เตรียมไว้ให้โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่1  ส่วนของลักษณะขอ้มูลทั่วไป 
               สว่นที่2  ทัศนคติ และ ความคิดเหน็ การเลอืกซื้อสินคา้ขวดนม ของผูป้กครองในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล 
               สว่นที่3 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าขวดนม ของผูป้กครองในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล 
               ส่วนที่4   ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ส่วนที่ 1  ส่วนของลักษณะข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ 

1 ) ชาย                          2) หญิง       
 

2. อายุ 

O    1)  ตํ่ากว่า 20  ปี                                      4)  31-35 ปี          

       2) 20-25   ปี                                       5) 35 -40 ปี 

             3) 26-30  ปี                                       6) 40-45   ปี    

     7)  มากกว่า 45 ปี 

 

 



 
 

3.  การศึกษา 

  1) ตํ่ากว่าประถมศึกษา      2) ประถมศึกษา   

   3) มัธยมศึกษา                   4) ปริญญาตรี  

  5) ปริญญาตรีขึ้นไป 

4. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 

       1) น้อยกว่า 5,000 บาท                 5) 20,000- 30,000 บาท 

           2) 5,000- 10,000 บาท                   6 ) 30,000 - 40,000  บาท      

              3) 10,000 – 15,000 บาท             7) 45,000 - 50,000  บาท             

                 4) 15,000-20,000 บาท           8. 50,000 บาทข้ึนไป 

5.  อาชีพ 

   1) ธุรกิจส่วนตัว     2) ข้าราชาการ   3) พนักงานบริษัท  4) อาชีพอิสระ  

     5) อ่ืนๆ โปรดระบุ ............. 
6. ปัจจุบัน คุณมบุีตรจํานวนกี่คน 

   1)  1 คน              2)  2 คน      3)   3 คน               4)  4 คน  

           5) มากกว่า 4 คนขึน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 2 ทศันคติ และ ความคิดเหน็ การเลือกซื้อสินค้าขวดนม ของผูป้กครองในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล 

กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ลงใน  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเหน็ของท่านโดยกําหนดให้ 

 5  =  เห็นด้วยมากท่ีสุด         4  =  เห็นด้วย มาก      3  =  ไม่แน่ใจ  2 = ไม่เห็นด้วย 

  1 =  ไม่เห็นด้วยมากที่สุด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระดับความคดิเห็นของท่าน 
1 2 3 4 5 

ด้านผลิตภัณฑ์      
- ขวดนมเด็กทารกต้องทํามาจากวัสดุพลาสติกซิลิคอนทีม่คีวามทนทานต่อการใช้
งาน ระบายอากาศได้ดี 

     

- ขวดนมเด็กทารกที่ปลอดภัยควรมีการรับรองมาตรฐาน ใช้มากในวงการแพทย์ 
และไม่มสีารเรอืงแสง (BPA Free)  

     

-ขวดนมเด็กทารกควรจะมีการออกแบบสินค้าที่มี สสีันทีส่วยงาม สะดุดตา      
ด้านราคา       
- ขวดนมเด็กทารก ราคาเหมาะสม เมื่อเปรยีบเทียบ กับบริษัทคู่แข่งใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน 

     

- ขวดนมเด็กทารกมีการต้ังราคาที่เหมาะสม ตามฐานะรายได้ของผู้ปกครอง      
ราคาขวดนมมีราคาจะสอดคล้องกับพลาสติกที่มีคุณภาพสงู และวัสดุในการทํา
ขวดนมเหล่าน้ัน 

     

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย      
- ขวดนมเด็กทารกที่ มีการจดัจําหน่ายตาม ร้าน SUPERMARKET ร้าน HYPER-
MARKET และร้านค้าปลีกทั่วไป 

     

- ขวดนมเด็กทารกที่มีคุณภาพมักจะหาข้อมูลเก่ียวกับผลติภัณฑ์ได้ตามเวปไซด์ใน
อินเตอร์เนต หรือช่องทาง ONLINE ทั่วไป 

     

สถานที่จําหน่ายขวดนม ควรมีสถานที่ต้ังทําเล ที่สะดวกในการซื้อขวดนม      
ด้านการส่งเสริมการตลาด      
- ขวดนมเด็กทารกที่มีคุณภาพมักจะมีการสง่เสริมการขายที่น่าสนใจกว่าย่ีห้อทั่ว 
ๆ ไป 

     

- ขวดนมเด็กทารกมีการส่งเสริมการขายด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกและ
จงรักภักดีต่อตราย่ีห้อสินค้าน้ีต่อไป หลังจากการใช้ขวดนม                              

     

-ขวดนมเด็กทารกมีการเสนอสินค้าแบบของแถมต่างๆโดยพิจารณาการส่งเสริม
การตลาดด้วย เช่น ของแถมที่มีคุณภาพ อย่างเช่น หมอน เสื้อ กระเป๋าลายหมีที่
น่ารัก  

     

 



 
 

 

ส่วนที่ 3   พฤติกรรมการเลอืกซื้อสินคา้ขวดนม ของผูป้กครองในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ลงใน  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเหน็ของท่านโดยกําหนดให้ 

 5  =  เห็นด้วยมากท่ีสุด         4  =  เห็นด้วย มาก      3  =  ไม่แน่ใจ  2 = ไม่เห็นด้วย 

  1 =  ไม่เห็นด้วยมากที่สุด 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือขวดนมสําหรับเด็กทารก ระดับความคดิเห็น 
1 
 

2 
 

3 4 5 
 

- ท่านมักจะซือ้ขวดนมเด็กทารกโดยคํานึงถึง ตรายีห้อสินค้าทีโด่งดังตามกระแส
ความนิยมในสงัคม                                                                    

         
  

- ท่านมักจะซือ้ขวดนมคร้ังละเป็นจํานวนมาก       
- ท่านมักจะค้นคว้าการหาข้อมูลในอินเตอร์เนต หรือ นิตยสารเกี่ยวกับแม่และ
เด็กทารกก่อนตัดสินใจเลือกซื้อขวดนม 

          

- ท่านมักจะประเมินคุณภาพสินค้าขวดนม หลังจากการใช้งานจริงแล้ว       
- ท่านมักจะเลอืกขวดนมท่ีมกีารออกแบบ รูปร่างและลวดลายที่สวยงาม      

- ท่านมักจะซือ้ขวดนมที่ร้านค้าหรือร้านสะดวกซื้อ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านขาย
ยา ร้านเบบ้ี ช็อป  ซุปเปอร์สโตร์ เช่น เทสโก้ บ้ิกซี เป็นต้น 

     

- ท่านมักจะซือ้ขวดนม ที่กําลังมีแคมเปญการส่งเสริมการตลาดอยู่ในขณะนั้น 
เช่น การมีของแถมทีม่ีคุณภาพ หมอน เสื้อ กระเป๋าลายหมีที่น่ารัก  

     

ท่านมักจะเลือกซื้อขวดนมทีม่ีการออกแบบสินค้าลายใหม ่รวมทั้งบอกบุคคลอ่ืนๆ 
เช่น เพ่ือน ให้ซื้อขวดนมรุ่นใหม่น้ัน 

     

- ท่านชอบการส่งเสริมการขายด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิก และจงรักภักดีต่อ
ตรายี่ห้อสินค้าน้ีต่อไป หลังจากการใช้ขวดนม                                            

         
      

- การโฆษณาสนิค้าขวดนมในนิตยสารแม่และเด็ก และสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ ป้าย
โฆษณา  เป็นปัจจัยส่วนหน่ึงในการเลือกซื้อขวดนมของท่าน                            

          
      
   

การนําเสนอสินค้าของพนักงานขายที่ดีเป็นส่วนหน่ึงที่จูงใจต่อการเลือกซื้อขวด
นมย่ีห้อน้ันๆของท่าน  

          
     



 
 

  

ส่วนที่ 4   ข้อเสนอแนะอืน่ๆ (ถ้ามี)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………                             

                           ขอแสดงความขอบคุณทีส่ละเวลาในการทาํแบบสอบถาม มา ณ ที่นี ้

 

 

 



ประวัติผู้เขียน 

ช่ือ – นามสกลุ: นาย สรพันธ์ เลอสุมิตรกุล 

 

วัน เดือน ปี เกิด  : วันที่19  เดือนกันยายน พ.ศ.2526 

 

ประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษา-มัธยมปลาย : โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

                   ระดับปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ศลิปศาสตร ์เอก-อังกฤษ 
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