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บทคดัย่อ 

    
การวิจยัครัง้น้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อ

ผลติภณัฑน์มผงเอนฟา 3 สมารท์พลสั ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกส่วนประสมการตลาดบรกิาร

ออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การส่งเสรมิการตลาด บุคลากร กระบวนการ

ใหบ้รกิาร และการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่าง โดยใช้

สถิติทดสอบค่าที การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความสมัพนัธ์โดยใช้ค่าสถิติสมัประสทิธ์

สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลและผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง  

25-34 ปี สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั การศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน และรายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน 25,001 – 35,000 บาท  โดยลกัษณะทางประชากรศาสตร ์แตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์

นมผงเอนฟา 3 สมารท์พลสัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ระดบัความสําคญัของส่วนประสมการตลาดบริการโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง และพฤติกรรมการซื้อ

ผลติภณัฑ ์ดา้นความถี่ในการซือ้ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3 ครัง้/เดอืน ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2,092.10 

บาท/ครัง้ และด้านปริมาณที่ซื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 กล่อง/ครัง้  โดยส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านราคา                 

ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บรกิาร และด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ที่มคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มผงเอนฟา 3 สมารท์พลสั ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้            

มคีวามสมัพนัธ์ระดบัตํ่ามาก ในทิศทางตรงกนัขา้ม ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ และด้านปริมาณที่ซื้อ มีความสมัพนัธ ์ 

ระดบัตํ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

งานวิจัยน้ีสามารถนําไปเป็นแนวทางสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมผงเอนฟา 3 

สมารท์พลสั ในการพฒันากลยุทธท์างการตลาดให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บรโิภคผลติภณัฑน์มผง

เอนฟา 3 สมารท์พลสัได ้

 

คาํสาํคญั: สว่นประสมการตลาดบรกิาร พฤตกิรรมการซือ้ นมผงเอนฟา 3 สมารท์พลสั 

 

 

                                         
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ABSTRACT 

 

The research consists of the seven marketing terms; product, price, place, promotion, people, 

process and physical evidence & presentation. In this research, questionnaires were employed as the tool for 

data collection. The statistics adopted for data analysis included percentage, mean, standard deviation, 

independent sample t-test, One-Way Analysis of Variance for differential analysis and Pearson product 

moment correlation coefficient. 

The research results and the results of hypothesis test were as follows : most customers were 

female, aged between 25-34 years, married, had obtained a bachelor’s degree, worked as corporate 

employees with monthly income of 25,001 - 35,000 baht. Gender, age, status, education level, career, and 

average monthly income influencer purchasing significance at the 0.01 level. 

Service marketing mix were rated moderately. Frequency of purchasing was 3 time per month, the 

average monthly expense 2,092.10 baht and the quantity purchased was 3 boxes per time. The service 

marketing mix had a low level negative relation to frequency of purchase, and in terms of monthly expense 

and quantity purchased had a low level positive relation at the 0.01 level. 

This research can be used as guidance for Enfa 3 Smart Plus milk powder entrepreneurs to develop 

marketing strategies in response to customer demand. 

 

Keywords: Service Marketing Mix, Purchasing Behavior, ENFA 3 SMART PLUS MILK POWDER 

 

บทนํา 

ในปจัจุบนัสงัคมได้ก้าวเขา้สู่ยุคแห่งโลกาภิวตัน์ เป็นยุคสมยัแห่งการขบัเคลื่อน มกีารเจรญิ เติบโตในทุกๆ 

ดา้น  ไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลย ีการศกึษา ฯลฯ ลว้นแลว้แต่มกีารพฒันาใหเ้กดิความกา้วหน้าอย่าง

ต่อเน่ืองอยู่เสมอ  และธุรกจิในทุกด้านทุกอาชพี ลว้นต้องการบุคลากรที่มคีวามสามารถและศกัยภาพในการคดิและ

ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ ในขณะเดยีวกนัเมื่อกล่าวถงึตวับุคคล หากบุคคลนัน้มคีวามสามารถ ก็

จะประสบความสาํเรจ็และความเจรญิก้าวหน้าต่อไป  ดงันัน้การที่จะเกดิบุคคลเหล่าน้ีได ้จงึต้องมพีืน้ฐานมาจากการ

เลีย้งดูในครอบครวัมาก่อนเป็นลําดบัแรก  การเลีย้งดูเดก็นัน้เป็นพืน้ฐานทีส่าํคญัในการพฒันาเดก็ให้เป็นบุคลากรที่มี

ความสามารถในอนาคตได้  นอกจากน้ีโภชนาการที่ดกีเ็ป็นสิง่สําคญัในการสนับสนุนการพฒันาการเรยีนรู้ของเด็ก

เช่นกนั  โภชนาการทีด่สีง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงชวีติเดก็ โดยเสรมิพฒันาการทัง้ทางร่างกายและจติใจ ป้องกนัสุขภาพ 

และวางพื้นฐานให้เด็กสามารถพฒันาศกัยภาพตนได้อย่างเต็มที่ การขาดโภชนาการที่ดีกีดขวางการเจริญเติบโต 

ของเดก็ ทาํใหส้ตปิญัญาพฒันาชา้ ลดทอนศกัยภาพ และคงความยากจนต่อไป 

(http://www.unicef.org/thailand/tha/policy_analysis_planning_22649.html)   

สาํหรบัผลติภณัฑน์มผงสาํหรบัเดก็ เป็นผลติภณัฑท์ีส่าํคญัอกีอย่างหน่ึงทีเ่ดก็ควรไดร้บัคุณค่าทางโภชนาการ

เป็นลาํดบัรองลงมาจากน้ํานมมารดา  เน่ืองจากนมผงสาํหรบัเดก็จะมสี่วนผสมของสารอาหารทีเ่หมาะสมในแต่ละช่วง

วยัที่เดก็ควรจะได้รบัเพื่อการพฒันาการของเดก็  และในปจัจุบนักม็ผีลติภณัฑ์นมผงภายใต้ตราสนิค้าที่หลากหลาย              

ที่ออกมาแข่งขนักันรุนแรงมากขึ้น เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์ไปสู่มือผู้บริโภค  ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนักนัทางด้าน

สารอาหารที่มีอยู่ในนมผง  ด้านราคาที่เหมาะสมกับสารอาหารในนมผงและระดับของกลุ่มผลิตภัณฑ์นมผง                 

ด้านช่องทางจัดจําหน่ายที่ครอบคลุม  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคลากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์            
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ดา้นตําแหน่งการจดัวางผลติภณัฑ ์ รวมไปถงึดา้นการบรกิารหลงัการขาย  ทัง้น้ีเพื่อต้องการเพิม่ยอดขาย ขยายฐาน

ลกูคา้ เพิม่สว่นแบ่งทางการตลาด และความภกัดขีองลกูคา้ทีม่ต่ีอตราสนิคา้ 

บรษิทั มีด้ จอหน์สนั นิวทรชินั (ประเทศไทย) จาํกดั  เป็นบรษิทัทีด่าํเนินธุรกจิผลติภณัทน์มผงเดก็  เน่ืองดว้ย

เลง็เหน็ถงึความสาํคญัของพฒันาการเรยีนรูข้องเดก็ในทุกช่วงวยั  จงึไดผ้ลติผลติภณัฑน์มผงเดก็ทีม่สีารอาหารสาํคญัที่

เหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็ในแต่ละช่วงวยั  ไดม้กีารวจิยัและพฒันาผลติภณัฑน์มผงอย่างต่อเน่ือง  นอกจากน้ียงัมี

งานวิจัยหลายฉบบัที่รองรับคุณภาพต่อตัวผลิตภัณฑ์ และมีการให้ข้อมูลความรู้ข่าวสารเกี่ยวกบัสารอาหารและ

พฒันาการการเรยีนรูข้องเดก็  ทัง้น้ีกเ็พื่อสรา้งตราสนิคา้และผลติภณัฑโ์ภชนาการใหเ้ป็นทีไ่วว้างใจ นําไปสู่การเริม่ต้น

ทีด่ทีีส่ดุในชวีติของทารกและเดก็ (http://www.enfababy.com/) 

ผลติภณัฑ์นมผงเอนฟา 3 สมาร์ทพลสั เป็นอกีหน่ึงตราสนิค้าที่เป็นผลติภณัฑ์ภายใต้การดําเนินธุรกจิของ

บรษิทั มีด้ จอหน์สนั นิวทรชินั (ประเทศไทย) จํากดั  เป็นกลุ่มผลติภณัฑน์มผงทีจ่ดัอยู่ในระดบัราคาปานกลาง  ทีม่ ี

ราคาคุม้ค่า เมื่อเทยีบกบัสารอาหารครบถว้นเหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็ทีค่วรจะไดร้บัในช่วงวยั 1-3 ปี  นอกจากน้ี

ผลติภณัฑน์มผงเอนฟา 3 สมารท์พลสั ยงัเป็นอกีหน่ึงผลติภณัฑส์าํคญัทีช่่วยเพิม่ยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาด

ใหก้บับรษิทั  ดงันัน้ทางผูว้จิยั จงึเหน็ควรทีจ่ะตอ้งศกึษาถงึสว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรม

การซือ้ผลติภณัฑน์มผงเอนฟา 3 สมารท์พลสั ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัผูผ้ลติ

และผู้ที่เกี่ยวขอ้งนําผลการวิจยัไปพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขนัต่อไป และ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างแทจ้รงิ 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งัน้ี 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นมผงเอนฟา 3  

สมารท์พลสั ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นมผง 

เอนฟา 3 สมารท์พลสั ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1. ตวัแปรอสิระ  ไดแ้ก่ 

• ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และ

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

• ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ 

2. ตวัแปรตาม  ได้แก่ พฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์นมผงเอนฟา 3 สมาร์ทพลสั ของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 

อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นมผงเอนฟา 3 สมาร์ทพลัส             

แตกต่างกนั 
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2. สว่นประสมการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้น

การสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มผงเอนฟา 3 สมารท์พลสั ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวความคิดและทฤษฎีด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์อา้งองิจากศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 41-

42) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี 

การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ีนิ่ยมใชใ้นการแบ่งสว่นตลาด ลกัษณะทางประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่าํคญัและสถติทิี่

วดัไดข้องประชากรทีช่่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 

แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและพฤติกรรมการซ้ือ อา้งองิจากศริวิรรณ เสรรีตัน์ 

(2550: 10) กล่าวว่า เป็นการคน้หาหรอืศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค เพื่อทราบถงึลกัษณะ

ความต้องการของผูบ้รโิภค คําตอบทีไ่ดจ้ะช่วยใหน้ักการตลาดสามารถจดักลยุทธก์ารตลาด (Marketing Strategies)              

ทีส่ามารถสนองต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม  

คาํถามทีใ่ชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภคคอื 6Ws และ 1H เพื่อคน้หาคําตอบ 7Os คําถาม 7 คําถาม

ทีนิ่ยมใชค้น้หาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย 6Ws คอื Who What Why Who When และ Where และ1H คอื How 

และคําตอบ 7 คําตอบทีต่้องการทราบเพื่อรูจ้ก้พฤติกรรมการบรโิภค ซึ่งประกอบดว้ย 7Os คอื Occupant Objects 

Objectives Organization Occasion Outlets และ Operation 

แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการ อ้างอิงจากเพนย์ เอเดรียน (Payne 

Adrian. 1933: 92) กล่าวว่า ปจัจยัทีต่้องพจิารณาเพื่อกําหนดตําแหน่งของการบรกิารและกําหนดส่วนการตลาดของ

ธุรกจิบรกิาร ส่วนประกอบ แต่ละส่วนของส่วนประสมการตลาดจะมผีลกระทบซึ่งกนัและกนั และต้องสอดคล้องกนั

เพื่อให ้การดาํเนินงานดา้นการตลาดประสบสาํเรจ็ตามวตัถุประสงค ์

นอกเหนือจากสว่นประสมการตลาดสาํหรบัสนิคา้ทัว่ไป ทีป่ระกอบดว้ย 4 Ps ไดแ้ก่ ผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร 

(Product) ราคา (Price) สถานทีใ่หบ้รกิาร และช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 

แลว้ สว่นประสมการตลาดบรกิารยงัมสีว่นประกอบทีเ่พิม่ขึน้มาอกี 3 สว่นคอื บุคลากร (People) กระบวนการใหบ้รกิาร 

(Process) และการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence & Presentation) 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
การกาํหนดประชากรและสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์นมผงเอนฟา 3 สมาร์ทพลัส ที่อาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื ผู้บรโิภคที่ซื้อผลติภณัฑน์มผงเอนฟา 3 สมาร์ทพลสั ที่อาศยัอยู่ใน

เขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน จงึคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรการ

คํานวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบกรณีไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2545: 74) 

กาํหนดระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% และความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5% ไดก้ลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้

น้ีจาํนวน 385 คน ผูว้จิยัขอเพิม่ 15 ตวัอย่าง รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเป็น 400 คน 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

ขัน้ตอนที ่1 การสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  โดยการจบัฉลากเลอืกเขตการปกครอง

ของกรุงเทพมหานครเขตใดเขตหน่ึงจากทัง้หมด 50 เขตการปกครอง ไดท้ัง้หมด 5 เขตการปกครอง 
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ขัน้ตอนที ่2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling)  โดยการคํานวณหาจํานวนตวัอย่างทีจ่ะเกบ็

ขอ้มลูในแต่ละเขตการปกครองใหม้จีาํนวนเท่ากนั 

ขัน้ตอนที่ 3 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยเจาะจงไปที่

สถานทีท่ีม่ผีูค้นจาํนวนมาก เพื่อเป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอย่าง  

ขัน้ตอนที่ 4 การสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเขตการ

ปกครองทีเ่ลอืกใหค้รบตามจาํนวนทีก่าํหนด 

การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน จํานวน 6 ขอ้ ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด 

(Close-end response questions)  

ตอนที่ 2 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นมผงเอนฟา 3 

สมารท์พลสั ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์5 ขอ้ ดา้นราคา 3 ขอ้ ดา้นช่องทาง

การจดัจําหน่าย 5 ขอ้ ดา้นส่งเสรมิการตลาด 5 ขอ้ ดา้นบุคลากร 4 ขอ้ ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 3 ขอ้และดา้นการ

สรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 5 ขอ้ โดยมลีกัษณะแบบสอบถามเป็นวธิกีารใหค้ะแนน (Rating scale method) 

ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภท อนัตรภาคชัน้(Interval Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั  

ตอนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์นมผงเอนฟา 3 สมาร์ทพลสั ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ซึง่เป็นแบบปลายปิด (Close-End) แบบมใีหเ้ลอืกหลายคาํตอบ (Multiple Choices) มจีาํนวน 4 ขอ้ และแบบปลายเปิด 

(Open-End)  มีจํานวน 3 ข้อ  ได้แก่ ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ ปริมาณที่ซื้อ

ผลติภณัฑ ์ขนาดของผลติภณัฑท์ีซ่ือ้ สถานทีเ่ลอืกซือ้ เหตุผลสาํคญัทีสุ่ดทีเ่ลอืกซือ้ และบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้

ผลติภณัฑน์มผงเอนฟา 3 สมารท์พลสั 

 
ผลการวิจยั 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 268 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.0 รองลงมาเป็น

เพศชาย จาํนวน 132 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.0 ตามลาํดบั 

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 25-34 ปี จํานวน 207 คน คดิเป็นร้อยละ 51.8 

รองลงมา มอีายุระหว่าง 35-44 ปี จาํนวน 114 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.5 มอีายุระหว่าง 15-24 ปี จาํนวน 46 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 11.5 และผูท้ีม่อีายุตัง้แต่ 45 ปี ขึน้ไป จาํนวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.3 ตามลาํดบั 

สถานภาพสมรส พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั จํานวน 266 คน           

คดิเป็นรอ้ยละ 66.5 รองลงมามสีถานภาพโสด จํานวน 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.3 และผู้ทีม่สีถานะหมา้ย/หย่ารา้ง/ 

แยกทางกนัอยู่ จาํนวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.3 ตามลาํดบั 

 ระดบัการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่า จํานวน           

264 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.0 รองลงมามกีารศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีจํานวน 114 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.5 และ             

ผูท้ีม่กีารศกึษาระดบัตํ่ากว่ามธัยมศกึษา จาํนวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.5 ตามลาํดบั 

อาชพี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน จํานวน 185 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

46.3 รองลงมาอาชพีอสิระ/ธุรกจิส่วนตวั จํานวน 100 คน คดิเป็นร้อยละ 25.0  ขา้ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ 

จาํนวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.8 และพ่อบา้น / แม่บา้น จาํนวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.0 ตามลาํดบั 
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รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนระหว่าง 25,001-35,000 

บาท จํานวน 136 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.0 รองลงมามรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 15,001-25,000 บาท จํานวน              

129 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.3 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 35,001-45,000 บาท จํานวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16            

มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท จํานวน 60 คน คดิเป็นร้อยละ 15.0 และผู้ทีม่รีายไดเ้ฉลี่ย            

ต่อเดอืน 45,001 บาท ขึน้ไป จาํนวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.8 ตามลาํดบั 
 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมการตลาดบริการของผลิตภัณฑ์นมผงเอนฟา 3  

สมารท์พลสั 

ดา้นผลติภณัฑ ์พบว่า ภาพรวมมรีะดบัความสาํคญัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.33 ซึง่เมื่อ

พจิารณารายขอ้จะเหน็ได้ว่า  ระดบัความสาํคญัส่วนประสมการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้

ระดบัความสาํคญัในเรื่องผลติภณัฑเ์อนฟา 3 สมารท์พลสั ประกอบดว้ยสารอาหารหลกัสาํคญัทีส่ามารถตอบสนองต่อ

การพฒันาทกัษะการเรยีนรูข้องเดก็อย่างต่อเน่ือง อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอื ผลติภณัฑเ์อนฟา 3 สมารท์พลสั มสี่วน

ช่วยพฒันาระบบประสาทและสมอง รปูแบบบรรจุภณัฑข์องผลติภณัฑเ์อนฟา 3 สมารท์พลสั เป็นรูปแบบทีจ่ดจําไดง้่าย 

ขนาดของผลติภณัฑเ์อนฟา 3 สมารท์พลสั มจีํานวน 3 ขนาด (550 ก. / 1.65 กก. / 2.2 กก.) ซึง่เหมาะสมในการ

บรโิภค และผลติภณัฑเ์อนฟา 3 สมารท์พลสั มรีสชาตทิีเ่หมาะสมสาํหรบัเดก็ อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.64, 3.40, 3.40, 3.39 และ 2.83 ตามลาํดบั 

ดา้นราคา พบว่า ภาพรวมมรีะดบัความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.43 ซึง่เมื่อพจิารณา

รายขอ้จะเหน็ไดว้่า  ระดบัความสาํคญัสว่นประสมการตลาดบรกิาร ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญั

ในเรื่องราคาของผลติภณัฑเ์อนฟา 3 สมารท์พลสั มคีวามเหมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลติภณัฑน์มผงตราสนิคา้อื่นๆ 

สาํหรบัเดก็ในช่วงวยั 1-3 ปี อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอื ระดบัราคาของผลติภณัฑเ์อนฟา 3 สมารท์พลสัมคีวาม

เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกจิในปจัจุบนั อยู่ในระดบัมาก และราคาทีจ่่ายไปมคีวามคุม้ค่ากบัสารอาหารสาํคญัทีเ่ดก็จะ

ไดร้บั อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.46, 3.44 และ 3.40 ตามลาํดบั 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่า ภาพรวมมรีะดบัความสาํคญัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.28 ซึง่เมื่อพจิารณารายขอ้จะเหน็ไดว้่า  ระดบัความสาํคญัส่วนประสมการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย 

ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญัในเรื่องความสะดวกในการซือ้ผลติภณัฑเ์อนฟา 3 สมารท์พลสั  ผ่านช่องทาง

รา้นค้าประเภทเบบี้สโตร์ อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอื ความสะดวกในการซื้อผลติภณัฑ์เอนฟา 3 สมาร์ทพลสั            

ผ่านช่องทางร้านค้าประเภทห้างสรรพสนิค้าชัน้นํา  ความสะดวกในการซื้อผลติภณัฑ์เอนฟา 3 สมาร์ทพลสั                

ผ่านช่องทางรา้นคา้ประเภทมนิิมารท์  ความสะดวกในการซือ้ผลติภณัฑเ์อนฟา 3 สมารท์พลสั  ผ่านช่องทางรา้นคา้

ประเภทซูเปอรม์ารเ์กต็ และความสะดวกในการซือ้ผลติภณัฑเ์อนฟา 3 สมารท์พลสั  ผ่านช่องทางรา้นขายยา อยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.43, 3.39, 3.39, 3.38 และ 2.80 ตามลาํดบั 

ดา้นการส่งเสรมิการตลาด พบว่า ภาพรวมมรีะดบัความสาํคญัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.28 ซึง่เมื่อพจิารณารายขอ้จะเหน็ได้ว่า  ระดบัความสาํคญัส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านการส่งเสรมิการตลาด 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความสําคญัในเรื่องการจดับูธทดลองชมิฟร ี มผีลทําให้ผู้บรโิภคต้องการซือ้ผลติภณัฑ ์       

เอนฟา 3 สมารท์พลสั อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอื การตกแต่งชัน้วางผลติภณัฑเ์อนฟา 3 สมารท์พลสั พรอ้มของแถม

ทีโ่ชวบ์นชัน้วาง สามารถดงึดดูความสนใจใหเ้กดิความตอ้งการซือ้ สือ่ ณ จุดขาย สามารถดงึดดูความสนใจใหเ้กดิความ

ตอ้งการซือ้ผลติภณัฑเ์อนฟา 3 สมารท์พลสั สนิคา้แถมทีใ่ชท้าํรายการสง่เสรมิการขายผลติภณัฑเ์อนฟา 3 สมารท์พลสั  

มคีวามน่าสนใจ และรายการตดัฝาลดราคาพเิศษ เป็นรายการทีท่ําใหผู้บ้รโิภคสนใจซือ้ผลติภณัฑใ์นปรมิาณทีม่ากขึน้ 

อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.42, 3.39, 3.39, 3.39 และ 2.80 ตามลาํดบั 
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ดา้นบุคลากร พบว่า ภาพรวมมรีะดบัความสาํคญัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.25 ซึง่เมื่อ

พจิารณารายขอ้จะเหน็ไดว้่า  ระดบัความสาํคญัสว่นประสมการตลาดบรกิาร ดา้นบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบั

ความสําคญัในเรื่องพนักงานขายมบีุคลกิภาพที่ดีและมกีารแต่งกายที่สร้างความน่าเชื่อถือให้เกดิขึ้นกบัผลิตภัณฑ ์         

เอนฟา 3 สมารท์พลสั อยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมาคอื พนักงานขายมคีวามเขา้ใจต่อขอ้คําถามเกีย่วกบัผลติภณัฑ์

เอนฟา 3 สมารท์พลสั ของผูบ้รโิภค และสามารถตอบคําถามผูบ้รโิภคไดอ้ย่างตรงประเดน็ พนักงานขายใหค้วามรู้

เกี่ยวกบัสารอาหารในผลติภณัฑ์เอนฟา 3 สมาร์ทพลสั ได้เป็นอย่างด ีและเมื่อผู้บรโิภคติดต่อไปยงัศูนย์บรกิาร 

พนกังานไดส้รา้งความไวว้างใจใหก้บัผูบ้รโิภค อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.42, 3.39, 3.38 และ 2.81 

ตามลาํดบั 

ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร พบว่า ภาพรวมมรีะดบัความสาํคญัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.27 ซึง่เมื่อพจิารณารายขอ้จะเหน็ไดว้่า  ระดบัความสาํคญัส่วนประสมการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 

ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสําคญัในเรื่องเวบ็ไซต์ของผลติภณัฑเ์อนฟา 3 สมารท์พลสั ได้ใหข้อ้มูลเกีย่วกบั

ผลติภณัฑ ์และคาํแนะนําเกีย่วกบัโภชนาการสาํหรบัเดก็ไดอ้ย่างครบถ้วน อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอื หากผูบ้รโิภค

ตดิปญัหาเกีย่วกบัผลติภณัฑเ์อนฟา 3 สมารท์พลสั  สามารถโทรศพัทต์ดิต่อผ่านศูนยบ์รกิาร และสามารถใหบ้รกิาร

ผูบ้รโิภคไดท้นัท่วงท ีและผูบ้รโิภคสามารถอเีมลส์อบถามจากผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นพฒันาการของเดก็ได ้ หากต้องการ

ขอ้มลูและคาํแนะนําเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์และพฒันาการเดก็ในแต่ละช่วงวยัเพิม่เตมิ อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.63, 3.38 และ 2.81 ตามลาํดบั 

ดา้นการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ภาพรวมมรีะดบัความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.48 ซึง่เมื่อพจิารณารายขอ้จะเหน็ไดว้่า  ระดบัความสาํคญัสว่นประสมการตลาดบรกิาร ดา้นการสรา้ง

และนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดบัความสําคญัในเรื่องสื่อที่นําเสนอเกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์          

เอนฟา 3 สมารท์พลสั จดัวางอยู่ในตําแหน่งทีส่ะดวกต่อการมองเหน็ไดช้ดัเจน อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอื พืน้ทีช่ ัน้

สาํหรบัวางผลติภณัฑเ์อนฟา 3 สมารท์พลสั  มคีวามสะอาด มกีารวางผลติภณัฑเ์อนฟา 3 สมารท์พลสั ใหอ้ยู่บนพืน้ที่

ช ัน้วางในตําแหน่งทีส่ะดวกต่อการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์ผลติภณัฑเ์อนฟา 3 สมารท์พลสั มกีารจดัวางอยู่ในตําแหน่งที่

เหมาะสม  ปลอดภยัจากผลติภณัฑท์ีม่สีารเคม ี (เช่น ยาฆ่าแมลง ผงซกัฟอก ฯลฯ) และมกีารจดัพืน้ทีส่าํหรบัวาง

ผลติภณัฑเ์อนฟา 3 สมารท์พลสั  ใหอ้ยู่ในตําแหน่งทีม่องเหน็ไดช้ดัเจน อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.83, 3.43, 3.39, 3.39 และ 3.38 ตามลาํดบั 
 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑน์มผงเอนฟา 3 สมารท์พลสั 

ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นมผง          

เอนฟา 3 สมารท์พลสั มคี่าความถี่ในการซือ้สงูสุด 4 ครัง้ต่อเดอืน ตํ่าสุด 1 ครัง้ต่อเดอืน โดยมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่2.65 ครัง้

ต่อเดอืน และมสีว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.747 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลติภณัฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์นมผง       

เอนฟา 3 สมาร์ทพลสั มคี่าใชจ้่ายในการซื้อสูงสุด 6,500 บาทต่อเดอืน ตํ่าสุด 250 บาทต่อเดอืน โดยมคี่าเฉลี่ยอยู่ที ่

2,092.10 บาทต่อเดอืน และมสีว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1368.223 

ปรมิาณที่ซื้อผลิตภณัฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์นมผงเอนฟา           

3 สมารท์พลสั มค่ีาปรมิาณทีซ่ือ้สงูสดุ 8 กล่องต่อเดอืน ตํ่าสดุ 1 กล่องต่อเดอืน โดยมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่3.15 กล่องต่อเดอืน 

และมสีว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.528 

ขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ขนาด               

1650 กรมั จํานวน 154 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.5 รองลงมาคอื ขนาด 2200 กรมั จํานวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.5 

และสดุทา้ยขนาด 550 กรมั จาํนวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.0 
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สถานที่ที่ผูบ้รโิภคเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์          

ทีห่า้งสรรพสนิค้าชัน้นํา จํานวน 176 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.0 รองลงมาคอื รา้นสะดวกซื้อ/มนิิมาร์ท จํานวน 114 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 28.5 ซูเปอรม์ารเ์กต็ จํานวน 93 คน คดิเป็นร้อยละ 23.3 ร้านขายยา จํานวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ            

2.5 และสดุทา้ยรา้นโชห่วย จาํนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.8 

เหตุผลสาํคญัทีส่ดุทีเ่ลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการซือ้ดว้ยเหตุผล

เพราะชื่อเสยีงของแบรนด์เป็นที่รู้จกั จํานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 รองลงมาคือ รายการส่งเสริมการขาย           

ที่น่าสนใจ จํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 ราคาคุ้มค่า จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และสุดท้าย

สารอาหารทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสม จาํนวน 76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.0  

บุคคลที่มอีทิธพิลต่อการซือ้ผลติภณัฑ ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤติกรรมการซือ้โดยบุคคล            

ที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ คือ ตนเอง จํานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมาคือ บุตร/หลาน จํานวน 151 คน            

คดิเป็นรอ้ยละ 37.8 ญาตพิีน้่อง จํานวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.0 เพื่อน/คนรูจ้กั จํานวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.5 

และสดุทา้ยพ่อแม/่ผูป้กครอง จาํนวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.8  
 

ส่วนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตาราง 1 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มผงเอนฟา 3 

สมารท์พลสั ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

เพศ อายุ 
สถานภาพ

สมรส 

ระดบั

การศกึษา 
อาชพี 

รายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน 

ความถีใ่นการซือ้ผลติภณัฑ ์       

ค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑ ์       

ปรมิาณทีซ่ือ้ผลติภณัฑ ์       

หมายเหตุ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 

ตาราง 2  สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานสว่นประสมการตลาดบรกิาร 

สมมตฐิานการวจิยั 

พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มผงเอนฟา 3 สมารท์พลสั ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความถีใ่นการซือ้

ผลติภณัฑ ์

ค่าใชจ้่ายในการซือ้

ผลติภณัฑ ์

ปรมิาณทีซ่ือ้

ผลติภณัฑ ์

สว่นประสมการตลาดบรกิาร ทีม่คีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มผง 

เอนฟา 3 สมารท์พลสั 

   

หมายเหตุ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
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สรปุและอภิปรายผล 

จากผลการศกึษา เรื่อง สว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มผง

เอนฟา 3 สมารท์พลสั ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ทีส่ามารถนํามาอภปิรายผลดงัน้ี 
 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์นมผงเอนฟา 3 สมาร์ทพลัสที่อาศัยอยู่ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ทีต่อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 25-34 ปี มสีถานภาพ

สมรส/อยู่ด้วยกนั มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหรือเทียบเท่า และมอีาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ เสาวนีย์ ศรเีจ้า (2536 : 317-318) ได้ศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคนมผงในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศกึษาปรากฏว่า กลุ่มผูบ้รโิภคนมผงส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 26-30 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี

สถานภาพสมรสอยู่ดว้ยกนั และทาํงานบรษิทัเอกชน 
 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลส่วนประสมการตลาดบริการของผลิตภณัฑน์มผงเอนฟา 3 สมารท์พลสั 

ผู้บ ริ โ ภคที่ต อบแบบสอบถามข้อมูลส่ วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์นมผง เอนฟา  3  

สมารท์พลสั ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.33 เมื่อพจิารณา

รายดา้นพบว่า  

ด้านราคา ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับราคาของผลิตภัณฑ์เอนฟา 3 

สมารท์พลสั มคีวามเหมาะสมสาํหรบัเดก็ในช่วงวยั 1-3 ปี และมคีวามเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกจิในปจัจุบนั 

ดา้นบุคลากร ผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัพนักงานขายมบีุคลกิภาพทีด่แีละ            

มกีารแต่งกายทีส่รา้งความน่าเชื่อถอืใหเ้กดิขึน้กบัผลติภณัฑเ์อนฟา 3 สมารท์พลสั 

ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัเวบ็ไซต์ของผลติภณัฑ์

เอนฟา 3 สมารท์พลสั ไดใ้หข้อ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์และคาํแนะนําเกีย่วกบัโภชนาการสาํหรบัเดก็ไดอ้ย่างครบถว้น 

ดา้นการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัสือ่

ทีนํ่าเสนอเกีย่วกบัผลติภณัฑเ์อนฟา 3 สมารท์พลสั จดัวางอยู่ในตําแหน่งทีส่ะดวกต่อการมองเหน็ไดช้ดัเจน และพืน้ที่

ช ัน้สาํหรบัวางผลติภณัฑเ์อนฟา 3 สมารท์พลสั  มคีวามสะอาด 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของยุติธรรม หวงัอนี (2552)  ได้ศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม 

การซือ้นมผงทารก 0-1 ปีของมารดาในจงัหวดัสงขลา พบว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ ไดแ้ก่ ราคามคีวามเหมาะสม 

ค่าเฉลีย่ 4.27 และความน่าเชื่อถอืของผูแ้นะนํา ค่าเฉลีย่ 4.16 
 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑน์มผงเอนฟา 3 สมารท์พลสั 

ผลจากการศกึษาพบว่า ความถี่ในการซื้อ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.00 ปรมิาณทีซ่ือ้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.00 ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวนีย์ ศรีเจ้า (2536 : 317-318)  ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมผงในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า พฤตกิรรมในการบรโิภคนมผงดดัแปลงสาํหรบัทารก โดยซือ้ครัง้ละ 1 กระป๋องมากกว่า 2 ครัง้

ต่อเดอืน โดยใหบุ้ตรบรโิภค 5-6 มือ้ต่อวนั และค่าใชจ้่ายในการซือ้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2,092.10 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ ประภาพร ไชยชนะชมภู (2552)  ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการสื่อสารการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์

นมผงสําหรบัเดก็โตของผู้บรโิภคในอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ซื้อนมผงโดยมคี่าใชจ้่าย         

ในการซือ้นมผงครัง้ละประมาณ 1,000 บาทขึน้ไป 
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ผลการวิเคราะหข์้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มผงเอนฟา 3 สมารท์พลสั 

แตกต่างกนั 

1. ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นมผงเอนฟา 3 สมาร์ทพลัส              

แตกต่างกนั  สําหรบังานวจิยัครัง้น้ีพบว่า เพศชายมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มผงเอนฟา 3 สมารท์พลสั ดา้น

ค่าใชจ้่ายในการซือ้ และปรมิาณทีซ่ือ้มากกว่าเพศหญงิ  เน่ืองจากเพศชาย เป็นหวัหน้าครอบครวั มหีน้าทีห่ลกัในการ

หารายไดม้าจุนเจอืค่าใชจ้่ายในครอบครวั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชยากานต์ ทพิยโ์ภชนา (2543 : 89) ไดศ้กึษา

พฤตกิรรมผู้บรโิภคนมเปรีย้วในเขตเทศบาลมหาสารคาม พบว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลมากที่สุดในการเลอืกซื้อนมเปรีย้ว

ของผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเพศชาย คอื รสชาตขิองนมเปรีย้วโยเกริต์พรอ้มดื่ม รองลงมาคอืนมเปรีย้วทีม่กีารเสรมิคุณค่าทาง

โภชนาการ เช่น การเสรมิแคลเซยีม  ในขณะทีเ่พศหญงินัน้ปจัจยัทีอ่ทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้นมเปรีย้วอนัดบัแรก คอื 

นมเปรีย้วโยเกริต์พรอ้มดื่มที่มกีารเสรมิคุณค่าทางอาหาร เช่น การเสรมิแคลเซยีม และรองลงมา คอื รสชาตขิองนม

เปรีย้วโยเกริต์พรอ้มดื่ม   

2. ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มผงเอนฟา 3 สมารท์พลสั แตกต่าง

กนั  สาํหรบังานวจิยัครัง้น้ีพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่กีลุ่มอายุ 45 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้ ดา้นความถี่ในการซือ้สงูสุด 

เน่ืองจากผู้บริโภควัยน้ี เป็นช่วงวัยที่มีเวลาในการเดินทางไปซื้อผลิตภัณฑ์นมผง หรือผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่

หา้งสรรพสนิคา้ หรอืซูเปอรม์ารเ์กต็ มากขึน้ และผูบ้รโิภคทีม่กีลุ่มอายุ 35-44 ปี มพีฤตกิรรมการซือ้ ดา้นค่าใชจ้่ายใน

การซื้อและปรมิาณที่ซื้อสูงสุด เน่ืองจากเป็นช่วงวยัทํางานที่มวียัวุฒแิละสถานะทางการเงนิที่มัน่คงเพยีงพอที่จะซื้อ

ผลติภณัฑไ์ดใ้นปรมิาณมาก และค่าใชจ้่ายทีส่งูตาม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชยากานต์ ทพิยโ์ภชนา (2543 : 89) 

ไดศ้กึษาพฤตกิรรมผู้บรโิภคนมเปรีย้วในเขตเทศบาลมหาสารคาม พบว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ดของผู้บรโิภคที่มี

อายุตํ่ากว่า 60 ปี คอื รสชาตขิองนมเปรีย้วโยเกริต์พรอ้มดื่ม  ในขณะทีป่จัจยัทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ดของผูบ้รโิภคทีม่อีายุ

มากกว่า 60 ปี คอื นมเปรีย้วทีม่กีารเสรมิคุณค่าทางโภชนาการ เช่น การเสรมิแคลเซยีม 

3. ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นมผงเอนฟา 3 

สมารท์พลสั แตกต่างกนั  สาํหรบังานวจิยัครัง้น้ีพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ 

ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อและปริมาณที่ซื้อสูงสุด เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่อยู่กนัเป็นครอบครวั มีบุตรที่จําเป็นต้องเลี้ยงดู

ทางดา้นโภชนาการทีค่รบถ้วน จงึมกีารซือ้นมผงเอนฟา 3 สมารท์พลสั ไปบรโิภคมากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบัปจัจยัทีม่ ี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ของ คอตเลอร์ (Kotler. 2000) กล่าวว่า ปจัจยัด้านบุคคล (Personal 

Factors) บุคคลย่อมมลีกัษณะแตกต่างกนัไป ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชพี รายได ้การศกึษา ซึง่สง่ผล

ต่อความคดิเหน็และความนิยมชมชอบทีแ่ตกต่างกนั นอกจากน้ีรปูแบบการดาํเนินชวีติ บุคลกิภาพ และแนวคดิเกีย่วกบั

ตนเอง ลว้นสง่ผลต่อความแตกต่างกนัในการบรโิภคของบุคคลดว้ยเช่นกนั 

4. ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มผงเอนฟา 3 สมารท์พลสั 

แตกต่างกนั  สาํหรบังานวจิยัครัง้น้ีพบว่า ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีมพีฤติกรรมการซือ้ ด้าน

ค่าใช้จ่ายในการซื้อและปรมิาณที่ซื้อสูงสุด เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่มรีะดบัการศกึษาสูง จงึส่งผลให้มรีายได้ที่สูงเช่นกนั 

ประกอบกบัเป็นกลุ่มทีม่กีารบรโิภคขอ้มูลข่าวสารมาก จงึมแีนวโน้มทีจ่ะใหค้วามสาํคญัทางโภชนาการแก่บุตรหลาน

มากตามไปดว้ย ซึง่สอดคล้องกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค ของ คอตเลอร ์(Kotler. 2000) 

กล่าวว่า ปจัจยัดา้นบุคคล (Personal Factors) บุคคลย่อมมลีกัษณะแตกต่างกนัไป ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ สถานภาพ

สมรส อาชพี รายได้ การศกึษา ซึง่ส่งผลต่อความคดิเหน็และความนิยมชมชอบที่แตกต่างกนั นอกจากน้ีรูปแบบการ

ดาํเนินชวีติ บุคลกิภาพ และแนวคดิเกีย่วกบัตนเอง ลว้นสง่ผลต่อความแตกต่างกนัในการบรโิภคของบุคคลดว้ยเช่นกนั 
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5. ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นมผงเอนฟา 3 สมาร์ทพลัส  

แตกต่างกนั  สาํหรบังานวจิยัครัง้น้ีพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีอสิระ / ธุรกจิส่วนตวั มพีฤตกิรรมการซือ้ ดา้นค่าใชจ้่ายใน

การซื้อและปรมิาณที่ซื้อสูงสุด เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่มีธุรกิจส่วนตัว จงึมีแนวโน้มที่จะมีรายได้สูง หรือมีรายได้เพียง

พอที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ได้ในปริมาณมาก จึงทําให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงตามด้วย ซึ่งสอดคล้องกับปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค ของ คอตเลอร ์(Kotler. 2000) กล่าวว่า ปจัจยัดา้นบุคคล (Personal Factors) บุคคล

ย่อมมลีกัษณะแตกต่างกนัไป ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชพี รายได ้การศกึษา ซึง่สง่ผลต่อความคดิเหน็

และความนิยมชมชอบที่แตกต่างกนั นอกจากน้ีรูปแบบการดําเนินชวีติ บุคลกิภาพ และแนวคดิเกี่ยวกบัตนเอง ล้วน

สง่ผลต่อความแตกต่างกนัในการบรโิภคของบุคคลดว้ยเช่นกนั 

6. ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ์นมผงเอนฟา 3 

สมารท์พลสั แตกต่างกนั  สาํหรบังานวจิยัครัง้น้ีพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้35,001 – 45,000 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้ 

ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้และปรมิาณทีซ่ือ้สงูสดุ เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีม่สีถานะทางการเงนิทีม่ ัน่คง และเพยีงพอทีจ่ะยอม

จบัจ่ายเพื่อใหบุ้ตรหลานไดร้บัสารอาหารทีเ่หมาะสมกบัช่วงวยั ซึง่สอดคลอ้งกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้

ของผู้บรโิภค ของ คอตเลอร ์(Kotler. 2000) กล่าวว่า ปจัจยัดา้นบุคคล (Personal Factors) บุคคลย่อมมลีกัษณะ

แตกต่างกนัไป ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชพี รายได ้การศกึษา ซึง่ส่งผลต่อความคดิเหน็และความ

นิยมชมชอบที่แตกต่างกนั นอกจากน้ีรูปแบบการดําเนินชีวติ บุคลกิภาพ และแนวคดิเกี่ยวกบัตนเอง ล้วนส่งผลต่อ

ความแตกต่างกนัในการบรโิภคของบุคคลดว้ยเช่นกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมการตลาดบรกิารประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จําหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นการสรา้งและนําเสนอลกัษณะ

ทางกายภาพ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นมผงเอนฟา 3 สมาร์ทพลัส ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  

พบว่า สว่นประสมการตลาดบรกิารประกอบดว้ย ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และ

ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นมผงเอนฟา 3 

สมารท์พลสั ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ และดา้นปรมิาณทีซ่ือ้ 

ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฏสีว่นประสมทางการตลาดบรกิาร เพนย ์เอเดรยีน (Payne Adrian. 1933: 92) กล่าวว่า ปจัจยัที่

ตอ้งพจิารณาเพื่อกําหนดตําแหน่งของการบรกิารและกําหนดส่วนการตลาดของธุรกจิบรกิาร ส่วนประกอบ แต่ละส่วน

ของส่วนประสมการตลาดจะมีผลกระทบซึ่งกนัและกนั และต้องสอดคล้องกนัเพื่อให้ การดําเนินงานด้านการตลาด

ประสบสาํเรจ็ตามวตัถุประสงค ์

ดา้นราคา คุณค่าของผลติภณัฑใ์นรูปตวัเงนิ ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบ

ระหว่างคุณค่า (Value) กบัราคา (Price) ผลติภณัฑน์ัน้ ถา้คุณค่าสงูกว่าราคาลกูคา้จะตดัสนิใจซือ้ 

ดา้นบุคลากร ปจัจยัสาํคญัที่สรา้งความแตกต่างใหก้บัธุรกจิ โดยสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้บัสนิค้า ซึง่ทําให้เกดิ

ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั ดงันัน้พนักงานจงึต้องมคีวามรูค้วามชํานาญในสายงาน มทีศันคตทิีด่มีบีุคลกิภาพและ

การแต่งการที่ดสีร้างความน่าเชื่อถือ มีมนุษยสมัพนัธ์ มีความเสมอภาคในการให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความรู้สกึ

ประทบัใจต่อการใหค้วามสาํคญัอย่างเท่าเทยีม สามารถตอบสนองและแกป้ญัหาต่างๆ ของลกูคา้ 

ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร เป็นขัน้ตอนในการให้บรกิารเพื่อส่งมอบคุณภาพในการใหบ้รกิารกบัลูกคา้ได้

รวดเรว็และประทบัใจลกูคา้ 

ดา้นการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ภาพลกัษณ์ หรอืสิง่ทีผู่้บรโิภคสามารถสงัเกตเหน็ได้ง่าย

ทางกายภาพ และเป็นสิ่งที่สื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ และสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับภาพลกัษณ์ของการบริการได ้          

อย่างชดัเจน 
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และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยุตธิรรม หวงัอนี (2552) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม

การซือ้นมผงทารก 0-1 ปี ของมารดาในจงัหวดัสงขลา พบว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ ไดแ้ก่ ราคามคีวามเหมาะสม 

ค่าเฉลีย่ 4.27 และความน่าเชื่อถอืของผูแ้นะนํา ค่าเฉลีย่ 4.16 

และสอดคลอ้งกบั คอตเลอร ์(Kotler. 2000: 179) ขัน้ตอนของกระบวนการตดัสนิใจซือ้จะเริม่ต้นดว้ยการ

รบัรู้ปญัหา ผู้บรโิภคเริ่มตระหนักถึงความจําเป็นหรือต้องการ แต่ยงัไม่ได้รบัการตอบสนอง ความต้องการอาจถูก

กระตุ้นจากตวัสิง่เรา้ภายนอก (External Stimuli) เช่น การโฆษณา การลด แลก แจก แถม เป็นต้น  โดยสิง่เรา้ต้องมี

ระดบัสงูพอทีก่ลายเป็นแรงขบั (Drive) ใหเ้กดิพฤตกิรรมอื่นๆ ต่อไป จากนัน้ผูบ้รโิภคจะทําการแสวงหาขอ้มูล แหล่ง

ทางการคา้ (Commercial Sources) เป็นแหล่งทีน่กัการตลาดจดัขอ้มลูการสือ่สารไว ้เช่น โฆษณา พนกังานขาย ผูแ้ทน

จําหน่าย บรรจุภณัฑ ์การแสดงสนิคา้ (Display) เป็นต้น แลว้นําขอ้มูลมาประเมนิทางเลอืก แลว้ค่อยตดัสนิใจซือ้ โดย

พจิาณาในการลงมอืซือ้อกี 3 ขอ้ คอื สถานทีซ่ือ้ เงื่อนไขการซือ้ และความพรอ้มทีจ่ะจําหน่าย เมื่อซือ้แลว้ผูบ้รโิภคกจ็ะ

มกีารประเมนิหลงัการซือ้อกีครัง้ นกัการตลาดจะตอ้งตระหนกัถงึความสาํคญัของความรูส้กึหลงัการซือ้ของผูบ้รโิภคให้

มาก เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความพอใจ และกลบัมาซือ้ซํ้า 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศกึษา เรื่อง สว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์มผง

เอนฟา 3 สมารท์พลสั ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

1. ผูป้ระกอบการธุรกจิผลติภณัฑน์มผงเอนฟา 3 สมารท์พลสั สามารถนําขอ้มูลทีไ่ดม้ากําหนดเป้าหมาย 

เพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างตรงจุด โดยผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 25-34  ปี 

มสีถานภาพสมรส/อยู่ มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่า มอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน และมรีายได้เฉลี่ย         

ต่อเดอืนระหว่าง 25,001-35,000 บาท  

2. ด้านราคา ผู้ประกอบการผลติภณัฑน์มผงเอนฟา 3 สมารท์พลสั ควรใหค้วามสาํคญักบัการตัง้ราคาให้

เหมาะสมกบัสารอาหารทีม่ใีนตวัผลติภณัฑท์ีผู่บ้รโิภคจะไดร้บั ควรสรา้งความมัน่ใจในเรื่องของประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจาก

สารอาหารให้กบัผู้บรโิภค อกีทัง้ควรตัง้ราคาให้เหมาะสมกบัปรมิาณของผลิตภณัฑ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความ

เชื่อมัน่และตดัสนิใจซือ้ 

3. ดา้นบุคลากร ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัพนกังานขายทีม่บีุคลกิภาพทีด่แีละการแต่งกายทีส่รา้ง

ความน่าเชื่อถือให้เกดิขึน้กบัผลติภณัฑ์นมผงเอนฟา 3 สมาร์ทพลสั ดงันัน้ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นพฒันาบุคลากร 

ด้านพนักงานขาย จดัให้มกีารอบรมอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดทกัษะที่ดี สามารถให้ความรู้และคําแนะนําเกี่ยวกบั

ผลติภณัฑไ์ดเ้ป็นอย่างด ีทาํใหพ้นกังานขายเป็นบุคลากรทีม่คีุณภาพและประสทิธภิาพ สามารถสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี

กบัผูบ้รโิภค เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความไวว้างใจในผลติภณัฑ ์และเกดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 

4. ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัเวบ็ไซต์ของผลติภณัฑน์มผงเอนฟา 3 

สมาร์ทพลสั ที่ให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์และคําแนะนําเกีย่วกบัโภชนาการสาํหรบัเดก็ไดอ้ย่างครบถ้วน ดงันัน้

ผู้ประกอบการควรมกีารอพัเดทความรู้ ขอ้มูล ข่าวสารเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง รวมถึงพฒันาช่องทางการ

ติดต่อทางโทรศัพท์ผ่านศูนย์ให้บริการ และอีเมล์สอบถามผู้เชี่ยวชาญ ให้มีการบริการอย่างทันท่วงที และมี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

5. ด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผู้บรโิภคให้ความสําคญักบัสื่อที่นําเสนอเกี่ยวกบั

ผลติภณัฑน์มผงเอนฟา 3 สมารท์พลสั ทีจ่ดัวางในตําแหน่งทีส่ะดวกต่อการมองเหน็ไดช้ดัเจน และพืน้ทีช่ ัน้สาํหรบัวาง

ผลติภณัฑท์ีม่คีวามสะอาด ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญักบัการจดัวางผลติภณัฑแ์ละสื่อนําเสนอผลติภณัฑ์

ใหอ้ยู่ใน First Traffic บนชัน้วางผลติภณัฑค์วรอยู่ในระดบัสายตา และเป็นพืน้ทีท่ีป่ลอดภยัจากผลติภณัฑท์ีม่สีารเคม ี

เช่น ยาฆา่แมลง ผงซกัฟอก ฯลฯ เพื่อใหเ้กดิภาพลกัษณฑท์ีด่ต่ีอตวัผลติภณัฑใ์นสายตาผูบ้รโิภค 
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6. ผู้บริโภคส่วนใหญ่มพีฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นมผงเอนฟา 3 สมาร์ทพลสั ด้านความถี่ในการซื้อ              

มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.00 ดา้นค่าใช้จ่ายในการซือ้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2,092.10 และด้านปรมิาณทีซ่ื้อ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 

3.00 แสดงให้เหน็ว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มกีารซื้อผลติภณัฑ์นมผงเอนฟา 3 สมาร์ทพลสั  โดยเน้นเลอืกซื้อนมผงที่มี

ขนาดบรรจุมาก ในราคาทีถู่กลง เพื่อใหเ้กดิความคุม้ค่า สามารถบรโิภคไดใ้นระยะยาวและไม่ต้องซือ้บ่อยๆ ครัง้ ดงันัน้

ผูป้ระกอบการควรมุ่งเน้นพฒันากลยุทธก์ารตลาดทีท่าํใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการซือ้นมผงทีม่ขีนาดบรรจุมากขึน้กวา่

ขนาดเดมิทีผู่บ้รโิภคซือ้ โดยสือ่สารใหเ้หน็ถงึความคุม้ค่าระหว่างสารอาหารทีไ่ดร้บั ค่าใชจ้่ายทีต่อ้งจ่ายไป และปรมิาณ

ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บั นอกจากน้ีอาจมกีารเพิม่ขนาดบรรจุใหม่ขึน้มาเพิม่เตมิ เพื่อรองรบัความตอ้งการซือ้ทีม่มีากขึน้ สง่ผล

ใหเ้กดิการเพิม่ยอดขายและการขยายตวัของตลาดทีเ่พิม่ขึน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จ ลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของผู้มีพระคุณหลายท่าน กราบขอบพระคุณ               

อาจารย์ ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล ที่กรุณาสละเวลาอนัมีค่ามารบัเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ รวมถึงให้ความรู ้ 

ขอ้แนะนํา ตลอดจนขอ้คดิเหน็ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ี 

ผู้ วิ จ ัย ขอกราบขอบพระ คุณ รองศาสตราจ า รย์สุพ าดา  สิริ กุ ตต า  และ รองศาสตราจ า รย ์ 

ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์ทีใ่หค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม  และคณะกรรมการ

สอบสารนิพนธ ์ ซึง่ไดส้ละเวลาอนัมค่ีาในการใหข้อ้เสนอแนะ และชีข้อ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการทํางาน

วจิยัชิน้น้ี รวมถงึคณาจารยค์ณะสงัคมศาสตรท์ุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามรูใ้นการศกึษาตลอดหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  

สาขาวชิาการตลาด จนสามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปพฒันาตนเองและทาํประโยชน์ใหก้บัผูอ้ื่นได ้

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ บดิา มารดา และครอบครวัของผู้วจิยั ที่ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสรมิ และให้

กําลงัใจมาโดยตลอด และขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่ให้ความช่วยเหลอืด้วยดเีสมอมา รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน            

ทีส่ละเวลาและใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 

สุดทา้ยน้ี ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยัน้ีไดเ้ป็นประโยชน์สําหรบัผูท้ี่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิและผูท้ีส่นใจ คุณประโยชน์

และความดอีนัพงึมาจากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิามารดา ตลอดจนคณาจารยท์ุกท่านทีป่ระสทิธปิระสาท

วชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานสาํคญัทาํใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการทาํสารนิพนธค์รัง้น้ี 
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