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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ             

ที่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อนมผงส าหรบัทารกแรกเกิดของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ มารดาที่มีลูกช่วงวัยแรกเกิดจนถึง 1 ปี ที่อาศัยหรือมีแหล่งท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติิที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่  
ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค่์าความแปรปรวนทางเดยีว และสถติค่ิาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
อย่างง่ายของเพยีรส์นั 

 ผลการวจิยัพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 26-35 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
อาชพีพนักงานบรษิ ัทเอกชน และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 25,001 - 35,000 บาท และให้ความส าคญักบัปัจจยั         
ด้านผลติภณัฑ์ และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า  

1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้นมผงส าหรบัทารกแรกเกดิแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

2. ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ได้แก่ คุณภาพผลติภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ ตราสนิค้า วตัถุดบิหรอืส่วนประกอบ และ
คุณค่าผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อนมผงส าหรบัทารกแรกเกดิด้านมูลค่าการซื้อผลติภณัฑ์ (บาท/
ครัง้) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั  0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั สว่นปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นคุณภาพผลติภณัฑ์ และดา้นตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซื้อนมผงส าหรบัทารกแรกเกิด ด้านความถี่โดยประมาณในการซื้อ (ครัง้/เดอืน) ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.01 โดยมีความสมัพันธ์กนัในระดบัต ่ามาก เป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนั และเป็นไปในทศิทางตรงกนัขา้ม ตามล าดบั  

3. การสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการโฆษณา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นมผงส าหรบั
ทารกแรกเกดิดา้นมลูค่าการซือ้ผลติภณัฑ ์(บาท/ครัง้) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั สว่นดา้นการส่งเสรมิการขาย การ
ประชาสมัพนัธ์ การตลาดเชงิกจิกรรม และการตลาดทางตรงมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นมผงส าหรบัทารก
แรกเกดิดา้นมูลค่าการซือ้ผลติภณัฑ ์(บาท/ครัง้) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้น
การโฆษณา การส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อนมผงส าหรับทารกแรกเกิดด้านความถี่
โดยประมาณในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามาก และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

                                           
1 สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ค าส าคญั: ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ พฤตกิรรมการซือ้นมผง 

 
Abstract 

The objectives of this research were to study the product factors and integrated marketing 
communication in relation to the purchasing behavior of consumers of infant milk powder in the Bangkok 
metropolitan area. The sample consisted of mothers lived in the Bangkok metropolitan area with children under the 
age of one year. Questionnaires were used as a tool to collect data. In terms of statistical application, percentage, 
mean, standard deviation, t-test and one-way analysis of variance were used for differential analysis and the 
Pearson product moment correlation coefficient was applied for correlation testing. 

The results were as follows: Most of the respondents were aged between 26-35 years old, with a 
Bachelor's degree, they were occupied as employees at private companies, and with a monthly income between 
25,001 - 35,000 Baht. The overall opinion towards the product factors and integrated marketing 
communication were at the high level  

The results of the hypotheses testing can be concluded as follows. 
1. Consumers of different ages, educational, levels occupations, and income demonstrated different 

purchasing behaviors among consumers of infant milk powder in the Bangkok metropolitan area at a statistically 
significant level of 0.01. 

2. The product factors in terms of the aspects of product quality, packaging, brand, raw material and 
product value had a positively low relationship with purchasing behavior of customers buying infant milk powder in 
the Bangkok metropolitan area in terms of the average amount of infant milk powder bought per time, at a 
statistically significant level of 0.01. In addition, the aspects of product factor and product quality had a positively 
very low relationship with purchasing behavior of infant milk powder by consumers in the Bangkok metropolitan 
area in terms of frequency of purchases per month at a statistically significant level of 0.01. In terms of the product 
factor in the aspect of brand had a negative and very low relationship with the purchasing behavior of customers of 
infant milk powder in the Bangkok metropolitan area in terms of frequency of purchases per month at a statistically 
significant level of 0.01. 

3. Integrated marketing communication in the aspects of advertising had a positively medium 
relationship with the purchasing behavior of customers of infant milk powder in the Bangkok metropolitan area in 
terms of the average amount of infant milk powder purchases per time at a statistically significant level of 0.01. 
Integrated marketing communication, in the aspects of sales promotions, public relations, event marketing and 
direct marketing, had a positively low relationship with the purchasing behavior of consumers of infant milk powder 
in the Bangkok metropolitan area in terms of the average amount of infant milk powder purchased per time at a 
statistically significant level of 0.01. In addition of integrated marketing communication in the aspects of advertising 
and sales promotion had a positively very low relationship with the purchasing behavior of consumers of infant milk 
powder in the Bangkok metropolitan area in terms of frequency of purchases per month at a statistically significant 
level of 0.01. 

 
Key Word: Product factors, Integrated marketing communication, The purchasing behavior of infant milk 
powder 
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บทน า 
 น ้านมแม่จดัว่าเป็นอาหารที่มีความเหมาะสมมากที่สุดส าหรบัเด็กตัง้แต่แรกเกิด น ้านมแม่มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง และช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรคแก่ทารกและเด็กเล็ก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะเวลานานนัน้                 
มี ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ สุ ข ภ า พ ทั ้ ง ท า ง ด้ า น ร่ า ง ก า ย แ ล ะ จิ ต ใ จ ข อ ง ทั ้ ง ม า ร ด า แ ล ะ ท า ร ก  
(เพญ็รุ่ง นวลแจ่ม, 2556) แต่ด้วยภาวะความจ าเป็นทางเศรษฐกจิและสงัคมในปัจจุบนัส่งผลให้คุณแม่ยุคใหม่ต้องรบั
บทบาทเลีย้งดูลูกควบคู่ กบัการท างานนอกบา้น ท าใหก้ารเลีย้งลกูดว้ยน ้านมแม่ไม่สามารถท าไดทุ้กคน และแมว้่าคุณ
แม่ยุคใหม่จะทราบ ดวี่า “นมแม่” เป็นอาหารทีด่สีดุส าหรบัทารก อย่างไรกต็ามอาจมปัีจจยับางอย่างทีท่ าใหคุ้ณแม่หลาย
ท่านจ าเป็นต้องเลือกใช้นมผงแทนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาทิ ขอ้จ ากดัของทารกที่ต้องได้รบันมชนิดพิเศษ หรือ
ขอ้จ ากดัของคุณแม่จากการเจบ็ป่วย การมนี ้านมไม่เพยีงพอ ความเชื่อเกีย่วกบัโชคชะตา ความสวยความงาม ความ
สะดวก และกตกิาการท างานทีไ่ม่เอือ้ใหเ้ลีย้งลูกดว้ยนมแม่ เป็นต้น ในขณะทีผู่ป้ระกอบการเองต่างกม็ุ่งเน้นการพฒันา
ผลติภณัฑใ์หม้คีุณภาพใกลเ้คยีงกบันมแม่ เพื่อใหคุ้ณแม่ยุคใหม่มัน่ใจต่อการใหลู้กน้อยดื่มนมผง ปัจจยัเหล่านี้ส่งผลให้
ตลาดนมผสมยงัเตบิโตไดอ้ย่างต่อเนื่อง  
 ส าหรบัตลาดนมผงส าหรบัเดก็ปี 2557 มูลค่า 25,878 ลา้นบาท โดยมปัีจจยัสนับสนุนทีส่ าคญัคอื อตัราการ
เตบิโตของทารกประมาณ 8 แสนรายต่อปี ซึง่ท าใหต้ลาดนมผงส าหรบัเดก็มฐีานลูกค้ารายใหม่ๆเขา้มาเตมิเต็มความ
ต้องการอย่างต่อเนื่อง (Euromonitor International, 2014) ผู้ประกอบการทุกราย ให้ความส าคญักบัการท ากจิกรรม
การตลาดเพื่อช่วงชงิส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่ง รวมถงึน านวตักรรมการปรุงแต่งสารอาหาร เพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่และจุด
ขายให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตนเอง ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถือเป็นสนิค้าพรเีมี่ยม สามารถสนองตอบความต้องการของ
ครอบครวัยุคใหม่ทีม่กัใหค้วามส าคญัต่อโภชนาการของลูก ยอมจบัจ่ายเพื่อ เสรมิสรา้งพฒันาการและคุณภาพชวีติทีด่ี
ของเดก็ และนมเป็นผลติภณัฑใ์นอนัดบัตน้ๆ ทีคุ่ณพ่อคุณแม่ใหค้วามส าคญั 
 การตลาดอีกส่วนที่ส าคัญของนมผงส าหรบัเด็กทารกแรกเกิดจนถึง 1 ขวบปีเป็นสูตรนมที่มีข้อบังคบัไม่
สามารถทีจ่ะออกโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์หรอืส่งเสรมิการขายได ้ดงันัน้การตลาดส าหรบัผลติภณัฑก์ลุ่มนี้สามารถท า
ไดผ้่านช่องทางบุคคลากรทางการแพทยท์ีจ่ะเป็นผูแ้นะน าเท่านัน้ ดงันัน้หากผูป้ระกอบการสามารถใหข้อ้มลูผลติภณัฑ์
ของตนเองทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อเดก็ในดา้นต่างๆใหบุ้คคลากรทางการแพทยม์ัน่ใจ กจ็ะเกดิการแนะน าต่อใหแ้ก่แม่เพื่อ
ใช้เลี้ยงลูกต่อไป การตลาดในส่วนนี้จะสามารถสร้างผู้บรโิภครายใหม่ได้ตัง้แต่สูตรแรกและมีแนวโน้วสูงที่จะได้ฐาน
ลกูคา้ในสตูรต่อๆไป เน่ืองจากพฤตกิรรมโดยปกตขิองแม่หากลูกสามารถดื่มนมไดเ้ป็นปกตมิกัจะไม่เปลีย่นยีห่อ้จนโต 
นอกจากส่วนของการแนะน าผ่านทางบุคคลากรทางการแพทยแ์ลว้ยงัท าการตลาดผ่านนมผงสตูรเดก็โต ตัง้แต่สูตร 3 
เป็นต้นไปเพื่อสร้างการรบัรู้ในผลติภัณฑ์ของตราสนิค้าเดียวกนัที่ส่งต่อไปยงัสูตรทารกแรกเกิด (สูตร 1) และสูตร
ต่อเนื่อง (สตูร 2) ไดเ้ช่นกนั 
 จากที่ไดก้ล่าวมาขา้งต้น ผู้วจิยัจงึเหน็ว่าธุรกจินมผงส าหรบัทารกแรกเกดิจะมกีารแข่งขนัที่สูงขึน้เพื่อแย่ง
ส่วนแบ่งทางการตลาดที่มแีนวโน้วสงูขึน้อย่างต่อเนื่องในมูลค่าหลกัหมื่นล้านบาท ผูว้จิยัจงึสนใจที่จะศกึษาถึงปัจจยั
ทางดา้นผลติภณัฑข์องนมผง และการสง่เสรมิการตลาดแบบบรูณาการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
นมผงส าหรบัทารกแรกเกดิ ของแม่ในเขตกรุงเทพมหานครซึง่มสีดัส่วนทีส่งูทีส่ดุ และมคีวามหลากหลายทางประชากร
มากทีส่ดุเพื่อเป็นตวัแทนในการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑต์ามลกัษณะประชากรศาสตรอ์นัประกอบดว้ย 
อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อนมผงส าหรับทารกแรกเกิดของผู้บริโภคจ าแนกตามลัก ษณะด้าน
ประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 2. เพื่อศกึษาปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อนมผงส าหรบัทารกแรกเกดิของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทีม่คีวามสมัพันธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นมผงส าหรบัทารก
แรกเกดิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานของการวิจยั 
 1.ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ย            
ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้นมผงส าหรบัทารกแรกเกดิแตกต่างกนั 
 2.ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ ได้แก่ คุณภาพผลติภณัฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสนิค้า วตัถุดบิหรอืส่วนประกอบ และ
คุณค่าผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นมผงส าหรบัทารกแรกเกดิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสมัพันธ ์
การตลาดเชิงกิจกรรม และการตลาดทางตรงมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อนมผงส าหรบัทารกแรกเกิดของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจยั 
 การศึกษาค้นคว้าครัง้นี้  มุ่งศึกษาถึง “ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ            
ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อนมผงส าหรบัทารกแรกเกดิของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ” โดยมุ่งเน้น
ศกึษาลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  โดยได้ก าหนด
ขอบเขตการศกึษาไว ้ดงันี้ 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ มารดาที่มีลูกเล็กในช่วงวยัแรกเกิดจนถึง 1 ปี ที่อาศยัหรอืมแีหล่งท างาน      
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื มารดาทีม่ลีกูช่วงวยัแรกเกดิจนถงึ 1 ปี ทีอ่าศยัหรอืมแีหล่งท างานในเขต
กรุงเทพมหานครซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ผูว้จิยัจงึใชว้ธิคี านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง แบบไม่ทราบ
จ านวนประชากร โดยการก าหนดความเชื่อมัน่ 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% โดยใช้สูตร (กลัยา วานิชย์บญัชา. 
2545: 25-26) ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง 385 คน  

ทบทวนวรรณกรรม 
   ลกัษณะประชากรศาสตร ์ผู้วจิยัใช้แนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41-42) เป็นแนวคดิที่แสดงให้
เหน็ถึงความแตกต่างในด้านคุณสมบตัิทางประชากรระหว่างบุคคล ซึ่งจะสะท้อนพฤติกรรม แนวโน้มการแสดงออก             
ทีแ่ตกต่างกนั รวมถงึรปูแบบการการตดัสนิใจซื้อ จงึไดน้ าลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ รายได ้ระดบัการศกึษา
และอาชีพ ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระมาใช้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ผู้วิจยัจึงน ามาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการตัง้
แบบสอบถามและอภปิรายผล 
   ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ของ Kotler (1997, หน้า 431) และ Kotler & Armstrong (2000, หน้า 404) ท าให้
ผูว้จิยัศกึษา ถึงองคป์ระกอบหลกัของผลติภณัฑ์นมผงที่ผูบ้รโิภคสามารถรบัรูไ้ด้อนัประกอบด้วย  คุณภาพผลติภณัฑ์
เมื่อเทยีบกบัราคา บรรจุภณัฑใ์นลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัเช่น กระป๋อง กล่อง หรอืพลาสตกิ, รวมถงึ ฉลากผลติภณัฑท์ีม่ ี
สสีนัและการอธบิายถึงคุณลกัษณะของผลติภัณฑ์ ตราสนิค้าที่มกีารรบัรูข้องผู้บรโิภค วตัถุดบิหรอืส่วนประกอบของ
ผลติภัณฑ์นมผงที่แตกต่างกนัเช่น DHA ARA แอลฟ่าแลคต้าบูมิน ใยอาหารเป็นต้น และคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั         
เช่น ความฉลาด พฒันาการ ภูมคิุม้กนั เป็นตน้ ซึง่จะมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นมผงอย่างไร 
   การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ของ เสร ีวงษ์มณฑา (2540) และปณิศา ลญัชานนท์ (2548) ท าให้
ผูว้จิยัศกึษา วธิกีารสือ่สารการตลาดทีเ่กีย่วขอ้งกบันมผงส าหรบัทารกแรกเกดิอนัไดแ้ก่ การโฆษณา  การส่งเสรมิการ
ขาย การประชาสมัพนัธ ์การตลาดเชงิกจิกรรม และการตลาดทางตรง เพื่อศกึษาความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นม
ผงส าหรบัทารกแรกเกดิของผูบ้รโิภค 
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วิธีด าเนินการวิจยั 

 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 ขัน้ตอนท่ี  1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากจากเขต            
ในกรุงเทพมหานครทัง้หมด 50 เขต ได้ 5 เขต คือ เขตปทุมวนั  เขตพญาไท  เขตบางซื่อ เขตทวีวฒันา และเขต
บางกอกน้อย 
 ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนตัวอย่างในแต่ละเขต 
จ านวนเท่าๆ กนั ตามสดัสว่นจะไดเ้ขตละ 77 คน 
 ขัน้ตอนท่ี 3 การสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนดการเกบ็ตวัอย่างทีโ่รงพยาบาล
ที่ มี แ ผ น ก กุ ม า ร เว ช ก ร รม ใน แ ต่ ล ะ เข ต จ า น ว น เข ต ล ะ  1 โ ร งพ ย าบ าล  ไ ด้ แ ก่  รพ .จุ ฬ า ล งก ร ณ์  
รพ.รามาธบิด ีรพ.เกษมราษฎร ์ประชาชื่น รพ.ธนบุร2ี และ รพ.ศริริาช เพื่อเกบ็แบบสอบถาม 
 ขัน้ตอนท่ี 4 การสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling)โดยท าการแจกแบบสอบถามกบั
แม่ทีม่ลีกูอายุระหว่างแรกเกดิ ถงึ 1 ปี  ตามขัน้ตอนทีก่ าหนดไว ้
 การสร้างเครื่องมือในการวิจยั แบบสอบถามเกี่ยวกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ใช้แบบสอบถามปลายปิด 
แบบค าตอบหลายตัวเลือก ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นค าถามปลายปิด และ
พฤติกรรมการซื้อนมผงส าหรบัทารกแรกเกดิของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นเป็นแบบสอบถามที่มหีลาย
ค าตอบใหเ้ลอืก และมลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิดและปลายเปิด  
 การวิเคราะหข์้อมูล การวเิคราะห์สถิติเชงิพรรณนาเพื่ออธบิายขอ้มูลเบื้องต้นเกี่ยวกบักลุ่มตวัอย่าง โดย
การใชก้ารแจกแจงความถี ่และรอ้ยละ วเิคราะหข์อ้มลูดา้นปัจจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ 
โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วเิคราะหข์อ้มูลพฤติกรรมการซื้อนมผงส าหรบัทารกแรกเกดิของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารแจกแจงความถี ่รอ้ยละ การหาค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 การวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมานเป็นสถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการวจิยัโดยสถติิทีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน
ไดแ้ก่ สถติกิารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way analysis of variance) และสถติคิ่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  

ผลการวิจยั 
 การวิเคราะหข์้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 ระดับ
การศึกษาปรญิญาตร ีจ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 174 คน คิดเป็น          
รอ้ยละ 43.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,001 - 35,000 บาท จ านวน 87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.8 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัด้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยั           
ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นคุณภาพผลติภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์ตราสนิคา้ วตัถุดบิหรอืส่วนประกอบ และคุณค่าผลติภณัฑ ์อยู่ใน
ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.995 4.062 3.928 3.981 และ 4.147 ตามล าดบั 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสมัพันธ ์
การตลาดเชงิกจิกรรม และการตลาดทางตรง อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 3.81 3.69 3.67 และ 3.65 
ตามล าดบั 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือนมผงส าหรบัทารกแรกเกิดในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ด้านมูลค่าการซื้อผลติภณัฑ์ (บาท/ครัง้) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 1,583.75 บาท ด้านความถี่โดยประมาณในการซื้อ 
(ครัง้/เดอืน) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.22 ครัง้ ดา้นขนาดของผลติภณัฑ์ ส่วนใหญ่ซื้อ ขนาด 801–1,200 กรมั จ านวน 87 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.8 ด้านช่วงเวลาการเริ่มหาข้อมูลเพื่อเลือกซื้อนมผงส าหรบัเลี้ยงลูก เริ่มค้นหาข้อมูลเมื่อ ลูกอายุ           
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แรกเกดิ – 6 เดอืน จ านวน 215 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.75 ด้านอายุลูกทีเ่ริม่ใช้ผลติภณัฑ์นมผงส าหรบัทารกแรกเกดิ 
โดยเฉลีย่เริม่เลีย้งลกูดว้ยนมผงเมื่อลกูอายุ 4.79 เดอืน ดา้นการเลอืกลกัษณะบรรจุภณัฑข์องผลติภณัฑ ์สว่นใหญ่เลอืก
บรรจุภณัฑแ์บบกล่อง จ านวน 204 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51 ดา้นตราสนิคา้ของผลติภณัฑท์ีเ่ลอืกซือ้ ส่วนใหญ่เลอืกซือ้ตรา
สนิค้า เอนฟา จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 ด้านบุคคลที่มอีิทธผิลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภัณฑ์นมผงส าหรบั
ทารกแรกเกดิมากที่สุดคอื ตนเอง จ านวน 306 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.5 ด้านปัจจยัที่ใช้ในการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์           
นมผงส าหรบัทารกแรกเกิดมากที่สุดคือ คุณภาพผลิตภัณฑ์ จ านวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5 ด้านแหล่งที่ซื้อ
ผลติภณัฑน์มผงส าหรบัเดก็ทารกแรกเกดิ สว่นใหญ่เลอืกซือ้ที ่ไฮเปอรม์ารเ์กต็ ( Tesco lotus, BigC ) จ านวน 193 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 48.3 

อภิปรายผลการวิจยั 
1. ลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์   
1.1 อายุ ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อนมผงส าหรบัทารกแรกเกิด ด้านมูลค่าการซื้อ

ผลติภณัฑ์ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 สอดคล้องกบัแนวคดิของปรมะ สตะเวทนิ 
(2546, หน้า 112-118) กล่าวว่า อายุจะเป็นตวัก าหนดหรอืเป็นสิง่ทีบ่่งบอกเกีย่วกบัความมปีระสบการณ์ในเรื่องต่างๆ 
ของบุคคล เป็นเครื่องบ่งชี้หรอืแสดงความคดิ ความเชื่อ ลกัษณะการโต้ตอบต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ของบุคคล 
นอกจากนี้ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้นมผงส าหรบัทารกแรกเกดิ ดา้นความถี่โดยประมาณในการ
ซือ้ (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 สอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. (2546: 
199 - 217) กล่าวว่า ความชอบและความสามารถของลูกคา้จะเปลีย่นแปลงไปตามอายุ บุคคลที่มอีายุแตกต่างกนัจะ            
มคีวามตอ้งการในสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 

1.2 ระดบัการศึกษา ผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุดแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้นมผงส าหรบัทารก
แรกเกดิ ดา้นมลูค่าการซือ้ผลติภณัฑ ์(บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนัอย่างมรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ศิรพิร จ าปาวลัย์ (2554) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม 
เปปทนี และเบรนฟิตของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมพีฤตกิรรมการ
ซื้อเครื่องดื่มเปปทีนในด้านมูลค่าในการซื้อไม่แตกต่างกนั ในขณะที่ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั            
มพีฤติกรรมการซื้อนมผงส าหรบัทารกแรกเกดิ ด้านความถี่โดยประมาณในการซื้อ (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 สอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2546: 199-217) กล่าวว่า ผูท้ีม่กีารศกึษา
สงูมแีนวโน้มจะบรโิภคผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพมากกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต ่า 

1.3 อาชีพ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อนมผงส าหรบัทารกแรกเกดิ ดา้นมูลค่าการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ (บาท/ครัง้) แตกต่างกันที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. 
(2546: 199 - 217) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการสนิค้าและบริการที่แตกต่างกัน 
ในขณะทีผู่้บรโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้นมผงส าหรบัทารกแรกเกดิ ดา้นความถี่โดยประมาณ 
ในการซื้อ (ครัง้/เดอืน) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สอดคล้องกบังานวจิยัของ อรุณทิพย ์
จุมพลพงษ์ (2548) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสมีา พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีาชพีต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มพรอ้มดื่มในประเภทความถี่ในการซื้อ
ผลติภณัฑน์มพรอ้มดื่มโดยเฉลีย่ต่อเดอืนไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

1.4 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อนมผงส าหรบั
ทารกแรกเกดิ ดา้นมูลค่าการซือ้ผลติภณัฑ์ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 สอดคลอ้ง
กบัอดุลย ์จาตุรงคกุล (2541: 38-39) กล่าวว่าแบบแผนของการใชจ้่ายขึน้อยู่กบัรายไดท้ี่ม ีในขณะทีผู่บ้รโิภคทีม่รีายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อนมผงส าหรับทารกแรกเกิด ด้านความถี่โดยประมาณในการซื้อ                  
(ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 205) 
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กล่าวว่าโอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) หรอืรายได้ (Income) ของบุคคลจะกระทบต่อสนิค้าและ
บรกิารทีเ่ขาจะตดัสนิใจซือ้ 
 2. ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์
 2.1 ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ คุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสนิค้า วัตถุดิบหรือส่วนประกอบ            
และคุณค่าผลิตภัณฑ์มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อนมผงส าหรบัทารกแรกเกิดด้านมูลค่าการซื้อผลิตภัณฑ ์  
(บาท/ครัง้) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า 

ด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นมผงส าหรบัทารกแรกเกดิ ดา้นมลูค่าการซือ้
ผลติภณัฑ์ (บาท/ครัง้) โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั สอดคลอ้งกบั 
Tempesta และ Vecchiato (2556) กล่าวว่า ผลจากการวิจยัส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกนักับตัวปัจจยัผลิตภัณฑ ์             
โดยผูท้ีใ่หส้มัภาษณ์ยนืยนัว่าท าการเลอืกซือ้นมและยนิดทีีจ่ะจ่ายมากขึน้กบันมทีม่คีุณภาพ 

ด้านบรรจภุณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นมผงส าหรบัทารกแรกเกดิดา้นมลูค่าการซือ้ผลติภณัฑ ์
(บาท/ครัง้) โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
Etzel; Walker; & Stanton (2001) กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์น าไปสู่การจูงใจให้เกิดความต้องการซื้อ และเกดิพฤติกรรม 
การบรโิภค และสอดคลอ้งกบั กริณา พงษ์ญาดา (2558) พบว่าปัจจยัดา้นฉลากของผลติภณัฑน์มผงมผีลต่อการตัง้ใจ
ซือ้นมผงแบรนด ์A ของผูบ้รโิภคอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ด้านตราสินค้ามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นมผงส าหรบัทารกแรกเกดิดา้นมูลค่าการซือ้ผลติภณัฑ ์
(บาท/ครัง้) โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั สอดคล้องกบัทฤษฎีของ 
Kotler (2000) ว่า การตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภคขึน้อยู่กบัชื่อเสยีงของผูข้ายหรอืตราสนิค้า และสอดคลอ้งกบั  ลู่ ทรอง 
และคณะ. (2013) วิจยัเรื่องพฤติกรรมการซื้อนมผงของลูกค้า พบว่า ตราสินค้า ประเทศที่ผลิตนมผงมีผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ของลกูคา้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ด้านวตัถดิุบหรอืส่วนประกอบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นมผงส าหรบัทารกแรกเกดิดา้นมูลค่า
การซือ้ผลติภณัฑ ์(บาท/ครัง้) โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั สอดคลอ้ง
กับ กิรณา พงษ์ญาดา (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยฉลากของผลิตภัณฑ์นมผง การส่งเสริมการขาย คุณภาพของ
ผลติภณัฑ ์รสชาตขิองผลติภณัฑ์ ประเภทของบรรจุภณัฑ ์ส่วนประกอบของสารอาหาร ช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีล
ต่อพฤติกรรมการตัง้ใจซื้อของผู้บริโภคในเขตคลองเตย จงัหวัดกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจัย
สว่นประกอบของสารอาหารมผีลต่อการตัง้ใจซือ้นมผงแบรนด ์A ของผูบ้รโิภคกลุ่ม ดงักล่าวอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ 
ทีร่ะดบั 0.05 

ด้านคุณค่าผลิตภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อนมผงส าหรบัทารกแรกเกดิดา้นมูลค่าการซื้อ
ผลติภณัฑ์ (บาท/ครัง้) โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดับต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีของ Kotler (1997) ว่า คุณค่าผลิตภัณฑ์เป็นลกัษณะผลตอบแทนที่ได้รบัจากการใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้บรโิภค            
ต้องเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่าที่เกดิจากความพงึพอใจในการใช้ผลติภณัฑ์ทีสู่งกว่าต้นทุนที่ผู้บรโิภคซื้อ ดงันั ้นหาก
ผลติภณัฑน์มผงส าหรบัทารกสามารถแสดงใหผู้บ้รโิภคเหน็ถงึประโยชน์ดา้นกระตุน้พฒันาการทางดา้นสมอง ส่งเสรมิ
ภูมคิุม้กนั หรอืช่วยการขบัถ่ายใหท้ารกไดก้จ็ะเกดิพฤตกิรรมการเลอืกซอ้ต่อไป ทัง้นี้ดว้ยเหตุผลทีว่่าหากมกีารเลอืกซือ้
และมัน่ใจในผลติภณัฑแ์ลว้ท าใหผู้บ้รโิภคซือ้สนิคา้ใหเ้พยีงพอต่อการใชง้านในระยะยาว 

2.2 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ คุณภาพผลติภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ ตราสนิคา้ วตัถุดบิหรอืส่วนประกอบ และ
คุณค่าผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อนมผงส าหรบัทารกแรกเกดิ  ดา้นความถี่โดยประมาณในการซื้อ 
(ครัง้/เดอืน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า 

ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อนมผงส าหรบัทารกแรกเกิด ด้านความถี่
โดยประมาณในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
สอดคล้องกบัพิมพ์รวินท์ ภักดีไทย (2553) พบว่าคุณภาพของนมผงดดัแปลงมีความสมัพันธ์กบัความถี่ในการซื้อ  
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ด้านบรรจภุณัฑไ์ม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นมผงส าหรบัทารกแรกเกดิดา้นความถีโ่ดยประมาณ

ในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) สอดคลอ้งกบั ธนสรร ยิง่ยอดสมสวสัดิ ์(2557) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑอ์าหารส าเรจ็รูปแช่แขง็ของผู้บรโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์
ดา้นบรรจุภณัฑไ์ม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถีอ่ย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ด้านตราสินค้ามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นมผงส าหรบัทารกแรกเกดิ ด้านความถี่โดยประมาณ 
ในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางตรงกนัขา้ม สอดคลอ้ง
กบัทฤษฎขีอง Kotler (1997) กล่าวว่าตราสนิคา้ เป็นลกัษณะทางกายภาพทีผู่บ้รโิภคสมัผสัหรอื รบัรูไ้ด ้เป็นส่วนทีท่ า
ใหผ้ลติภณัฑห์ลกัท าหน้าทีไ่ดส้มบรูณ์ หรอื เชญิชวนใหใ้ชม้ากขึน้  

ด้านวตัถดิุบหรือส่วนประกอบไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อนมผงส าหรบัทารกแรกเกดิด้าน
ความถีโ่ดยประมาณในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) สอดคลอ้งกบั ธนสรร ยิง่ยอดสมสวสัดิ ์(2557) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยั
ที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์อาหารส าเรจ็รูปแช่แขง็ของผู้บรโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นวตัถุดบิหรอืสว่นประกอบไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถี่อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อนมผงส าหรบัทารกแรกเกิดด้านความถี่
โดยประมาณในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) สอดคลอ้งกบั ธนสรร ยิง่ยอดสมสวสัดิ ์(2557) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีล
ต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารส าเรจ็รปูแช่แขง็ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้น
ผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อด้านความถี่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ทีร่ะดบั 0.05 
 3. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 3.1 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ ์
การตลาดเชงิกจิกรรม และการตลาดทางตรงมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นมผงส าหรบัทารกแรกเกดิดา้นมลูค่า
การซือ้ผลติภณัฑ ์(บาท/ครัง้) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า 

ด้านการโฆษณามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อนมผงส าหรับทารกแรกเกิดด้านมูลค่าการซื้อ
ผลติภณัฑ ์(บาท/ครัง้) โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั สอดคลอ้ง
กบั ลู่ ทรอง และคณะ. (2013) พบว่า การโฆษณามผีลต่อการตดัสนิใจซื้อนมผงของลูกค้าอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั 0.05 

ด้านการส่งเสริมการขายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นมผงส าหรบัทารกแรกเกดิดา้นมลูค่าการซือ้
ผลติภณัฑ์ (บาท/ครัง้) โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั สอดคลอ้งกบั           
วรวิสาข์ โปตระนันท์ (2550) ท าการศึกษาวิจยัเรื่องเครื่องมือสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรลัที่มีอทิธิพลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่าเครื่องมือสื่อสารด้านสื่อ
สง่เสรมิการขาย มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของประชาชนอย่างมนียัส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05  

ด้านการประชาสมัพนัธ์มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อนมผงส าหรบัทารกแรกเกิดด้านมูลค่าการซื้อ
ผลติภณัฑ ์(บาท/ครัง้) โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั สอดคลอ้งกบัพมิพ์
รวนิท์ ภักดีไทย (2553) ศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อนมผงดดัแปลงส าหรบัเดก็วยั           
1-3 ปี ของมารดา พบว่า การประชาสมัพนัธม์คีวามสมัพนัธก์ารซือ้นมผงดดัแปลงอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ด้านการตลาดเชิงกิจกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นมผงส าหรบัทารกแรกเกดิด้านมลูค่าการ
ซือ้ผลติภณัฑ ์(บาท/ครัง้) โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั สอดคลอ้งกบั
อรวรรณ เจรญิจติรกรรม (2549) พบว่า การตลาดโดยการจดักจิกรรมพเิศษ มคีวามสมัพนัธก์บัการซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร
ในสงัคมเครอืขา่ยออนไลน์ของผูบ้รโิภคอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ด้านการตลาดทางตรงมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้นมผงส าหรบัทารกแรกเกดิดา้นมูลค่าการซื้อ
ผลติภณัฑ์ (บาท/ครัง้) โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั สอดคลอ้งกบั
พมิพ์รวนิท ์ภกัดไีทย (2553) ศกึษาเรื่องการสื่อสารการตลาดทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการเลอืกซือ้นมผงดดัแปลงส าหรบั
เดก็วยั 1-3 ปีของมารดา พบว่า การตลาดทางตรงมคีวามสมัพนัธก์บัการซื้อนมผงดดัแปลงอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ         
ทีร่ะดบั 0.05 
 3.2 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสมัพนัธ ์
การตลาดเชิงกิจกรรม และการตลาดทางตรงมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อนมผงส าหรบัทารกแรกเกดิด้าน
ความถีโ่ดยประมาณในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครผลการศกึษา พบว่า 

ด้านการโฆษณามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นมผงส าหรบัทารกแรกเกดิ ดา้นความถีโ่ดยประมาณ
ในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีของ เสรี วงษ์มณฑา (2540) กล่าวว่า การโฆษณา เป็นกระบวนการทางด้านสื่อสารมวลชนประเภทหนึ่ง          
ที่เกดิขึน้เพื่อจูงใจให้คนมคีวามต้องการซื้อสนิค้า หรอืใช้บรกิาร โดยอาศยัเหตุผลจรงิ หรอืเหตุผลสมมตจิูงใจให้เกดิ
ความชื่นชอบในสนิคา้ 

ด้านการส่งเสริมการขายมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อนมผงส าหรบัทารกแรกเกิด ด้านความถี่
โดยประมาณในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
สอดคล้องกบัค านิยามของสมาคมการตลาดแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา (2553) กล่าวว่า การส่งเสริมการขายเป็น
กิจกรรมที่กระตุ้น เร่งเร้าให้เกิดการซื้อเร็วขึ้น การกระตุ้นเพื่อให้ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น แต่ใน
ขณะเดยีวกนัท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการตดัสนิใจเรว็ขึน้ ผลติภณัฑม์คีวามจงูใจมากขึน้ในสายตาของผูบ้รโิภค 

ด้านการประชาสัมพนัธ์ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อนมผงส าหรบัทารกแรกเกิด ด้านความถี่
โดยประมาณในการซื้อ (ครัง้/เดอืน) สอดคล้องกบั วรรณระพี ฉัพพรรณรงัษี (2554) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง การสื่อสาร
การตลาดและภาพลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่มร้อยเปอร์เซ็นต์ของ
นักศกึษาระดบัอุดมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า การประชาสมัพนัธไ์ม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อ
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ด้านการตลาดเชิงกิจกรรมไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นมผงส าหรบัทารกแรกเกดิ ดา้นความถี่
โดยประมาณในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) วรรณระพ ีฉัพพรรณรงัษี (2554) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง การสื่อสารการตลาดและ
ภาพลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่มร้อยเปอร์เซ็นต์ของนักศึกษา
ระดบัอุดมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า การตลาดเชงิกจิกรรมไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ด้านการตลาดทางตรงไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อนมผงส าหรบัทารกแรกเกิด ด้านความถี่
โดยประมาณในการซื้อ (ครัง้/เดอืน) สอดคล้องกบั วรรณระพี ฉัพพรรณรงัษี (2554) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง การสื่อสาร
การตลาดและภาพลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อน ้าผลไม้พร้อมดื่มร้อยเปอร์เซ็นต์ของ
นักศกึษาระดบัอุดมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า การตลาดทางตรงไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อ
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 การศกึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละการสื่อสารการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้
นมผงส าหรบัทารกแรกเกดิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. บรษิทัผูผ้ลติควรมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 36 ปีขึน้ไป กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการ / 
พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดร้ะหว่าง 45,001-55,000 บาทต่อเดอืน เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มดงักล่าว
มพีฤตกิรรมการซือ้นมผงส าหรบัทารกแรกเกดิในดา้นมลูค่าการซือ้ต่อครัง้สงูทีส่ดุ 
 2. แนวทางในการพฒันาปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ควรมุ่งเน้นพฒันาในแต่ละดา้นดงันี้ 
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ด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์ ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑค์วรพฒันาตามงานวจิยัทางการแพทยร์องรบัถงึประโยชน์ที่มี
ต่อทารก โดยมทีมีพฒันาผลติภณัฑท์ างานควบคู่กบันักวชิาการทางดา้นโภชนาการเพื่อศกึษาวจิยัถงึสารอาหารทีม่ใีน
น ้านมแม่และประโยชน์ทีเ่ดก็ทารกไดร้บั เพื่อน าไปเตมิลงในผลติภณัฑ์ 

ด้านบรรจุภณัฑ์ ฝ่ายออกแบบฉลากผลติภณัฑ ์ควรระบุขอ้มลูทางดา้นโภชนาการใหค้รบถ้วนและชดัเจนลง
บนฉลากของผลติภณัฑ ์โดยออกแบบใหเ้ป็นทีน่่าสนใจ สะดุดตาแก่ผูบ้รโิภค รวมถงึสามารถอ่านขอ้มลูไดง้่าย 

ด้านคุณค่าตราสินค้า นักการตลาดควรให้ความส าคญักบัการสร้างชื่อเสยีงของตราสนิค้า ของผลติภณัฑ์ 
นมผงใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและท าใหผู้บ้รโิภคมัน่ใจทีจ่ะใชส้ าหรบัเลีย้งลูก โดยการสือ่สารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การโฆษณา
ในโทรทศัน์ และวทิยุ นอกจากนี้สามารถประชาสมัพนัธ์ผ่านบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถสร้าง
ความน่าเชื่อถอืได ้

ด้านวตัถดิุบ / ส่วนประกอบ ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑค์วรเพิม่ปรมิาณของสารอาหาร DHA&ARA ใหม้ากทีส่ดุโดยมี
งานวจิยัทางการแพทยร์องรบัว่าไม่มากจนเกนิไป และเพยีงพอต่อความตอ้งการของเดก็ทารก 
 ด้านคุณค่าผลิตภณัฑ์ ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์ควรเติมสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของการขบัถ่ายเป็นส าคญั 
ดงันัน้การสร้างคุณค่าผลติภัณฑ์ต้องส่งต่อข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์สามารถช่วยให้เดก็ทารกมีการขบั ถ่ายที่ด ีเนื่องจาก            
มสีารอาหารเช่น ใยอาหารต่างๆ ทีม่งีานวจิยัทางการแพทยพ์สิจูน์แลว้ว่าช่วยในเรื่องของการขบับถ่าย 
 3. แนวทางในการพฒันาการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ควรมุ่งเน้นพฒันาในแต่ละดา้นดงันี้ 

ด้านการโฆษณา นักการตลาดควรใชเ้นื้อหาทีแ่สดงถงึงานวจิยัทางการแพทยร์องรบัว่ามปีระโยชน์ในดา้น
ต่างๆ ใหผู้บ้รโิภคไดร้บัรู ้ผ่านทางโทรทศัน์ซึง่ยงัเป็นชว่งทางทีผู่บ้รโิภคยงัใหค้วามส าคญัในการรบัรูข้อ้มลูผลติภณัฑอ์ยู่ 

ด้านการส่งเสริมการขาย นักการตลาดควรเน้นการใหน้มตวัอย่างเพื่อให้เกดิการทดลองใชจ้ากโรงพยาบาล หรอื
คลนีิก บรษิทัจงึตอ้งจดัสรรงบประมาณในการผลติสนิคา้ตวัอย่างและส่งต่อไปยงัโรงพยาบาลหรอืคลนีิกเพื่อใชใ้นการแนะน า
ต่อไป ประกอบกนัผู้แทนฝ่ายขายทางการแพทย์ยงัคงต้องสร้างความสมัพนัธ์อนัดีต่อบุคลากรในโรงพยาบาล และคลีนิก 
เพื่อใหโ้รงพยาบาลและ คลนีิกเลอืกแนะน าผลติภณัฑข์องบรษิทั 

ด้านการประชาสมัพนัธ์ นักการตลาดควรประชาสมัพนัธผ์่านบุคลากรทางการแพทย ์เช่น แพทย ์พยาบาล 
เภสชักร เป็นตน้ เน่ืองจากผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัค าแนะน าของบุคลากรเหล่านี้ ดงันัน้บรษิทัควรต้องมกีจิกรรมกบั
บุคลากรทางการแพทยอ์ย่างต่อเนื่อง เช่น การใชพ้นกังานขายเขา้สรา้งความสมัพนัธใ์นระยะยาวพรอ้มกบัการใหข้อ้มูล
ผลติภณัฑท์ีใ่ชส้ าหรบัการดแูลเดก็ทารกทีม่คีุณภาพเพื่อประโยชน์ตามงานวจิยัในดา้นต่างๆ 

ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม นักการตลาดควรมีการจดัอบรมให้ความรู้แก่มารดาในโรงพยาบาล หรอืคลนีิก
เพื่อใหม้ารดาน าความรูท้ีไ่ดไ้ปใช้เลีย้งดลูกูต่อไป ซึง่สามารถใหข้อ้มลูดา้นโภชนาการควบคู่ไปดว้ย โดยการจดัอบรมอาจใช้
บุคลากรทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญจากบรษิทัเอง หรอืใหบุ้คลากรทางการแพทยเ์ป็นผูอ้บรม 
 ด้านการตลาดทางตรง ฝ่ายการตลาด แผนกดจิิตอล เพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลทางอนิเตอร์เน็ต  เช่น           
เวบ็ไซด์ เฟสบุ๊ค ให้สามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดง้่าย มปีระโยชน์ต่อมารดาในการน าไปใช้ดูแลลูก และนักการตลาด
ควรประชาสมัพนัธใ์หผู้บ้รโิภครบัรูถ้งึช่องทางดงักล่าวเพื่อใชเ้ป็นแหล่งขอ้มลูในการสบืคน้เพื่อใชด้แูลลกูน้อย 

ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
การศกึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละการสือ่สารการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้

นมผงส าหรบัทารกแรกเกดิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะในงานวจิยัต่อไป ดงันี้ 
 1. ควรท าวจิยัเพิม่เติมในภูมภิาคอื่นๆนอกเหนือจากเขตกรุงเทพ ในเรื่องปัจจยัด้านผลติภณัฑ์และการสื่อสาร
การตลาดทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้นมผงส าหรบัทารกแรกเกดิของผูบ้รโิภค เพื่อขยายผลการวจิยัใหค้รอบคลุม
ทัง้ประเทศ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิในการขยายกลุ่มลกูคา้เป้าหมายใหม้ากขึน้ 
 2. ควรศึกษาท าการวิจยัเพิ่มเติมในเรื่องการเปรยีบเทียบทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์นมผงส าหรบัเด็กทารกแรกกิด เพื่อจะได้น าผลการวิจยัที่แตกต่างกันมาท าการศึกษาเปรยีบเทียบและ
สามารถขยายกลุ่มเป้าหมายไดม้ากขึน้ 
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 3. ควรศกึษาถงึทศันคตแิละความพงึพอใจของบุคลากรทางการแพทยต่์อการแนะน าผลติภณัฑน์มผงส าหรับ
เดก็ทารกแรกกดิแก่มารดาเพื่อใชใ้นการเลีย้งลกู อนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิในการขยายกลุ่มลกูคา้เป้าหมายใหม้ากขึน้ 
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