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บทคดัย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ซ้ือสินคา้ถุงเกบ็น ้านม Little Penguin ช่องทางออนไลน ์ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
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ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ประชากรในงานวจิยัน้ี คือ กลุ่มลูกคา้

ท่ีเคยใชถุ้งเกบ็น ้านม Little Penguin ช่องทางออนไลน ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม 

จ านวน 385 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามด าเนินการ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน จึงสรุปผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 

  1. กลุ่มลูกคา้ท่ีเคยใชถุ้งเกบ็น ้านม Little Penguin ช่องทางออนไลนผ์ูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมด ทั้งหมดเป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอาย ุ31-35 ปี ส่วนใหญ่ มีระดบั

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่ มีอาชีพพนกังานบริษทั มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 

30,000 บาท   

  2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ถุงเกบ็

น ้านม Little Penguin ช่องทางออนไลน ์มีค่าเฉล่ียโดรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นราคา ดา้ยผลิตภณัฑ ์ส่วนดา้นท่ีอยูใ่น

ระดบัมาก คือ ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 

 

ค าส าคญั : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ถุงเกบ็น ้านม Little 
Penguin ช่องทางออนไลน ์; ผูบ้ริโภค 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to study the factors of marketing mix affecting 
consumer’s buying of little penguin breastmilk storage bag on online channel which 
consists of studying on product, price, distribution and promotion. The study classifies 
samples by personal status which are sex, age, education level, career and income. The 



samplings of 385 people who purchased and use little penguin breastmilk storage bag are 
selected to collect data by using questionaire. The stastical techniques employed are 
percentage, average, standard deviation. Most of consumer are Female, age between 31-35 
year, at least Bachelor Degrees, employed by private company, with average income of 
20,001-30,000 baht per month. 

The results market mix factors affecting consumer’s buying of little penguin 
breastmilk storage bag on online channel have an overall average at the high level. The 
results show that price most affects consumer’s buying of little penguin breastmilk storage 
bag on online channel. Followed by product, distribution channel and promotion. 
 

บทน ำ 

 ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางวา่น ้านมแม่เป็นอาหารตามธรรมชาติทีมีคุณ

ค่าสูงสุดท่ีเหมาะสุดส าหรับทารก โดยประกอบดว้ยสารอาหารมากกวา่ 200 ชนิด โดยมี

สารอาหาร วติามิน แร่ธาตุต่าง ๆ อยา่งครบถว้น ภูมิคุม้กนัลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือต่าง ๆ 

เช่น ทอ้งเสีย การติดเช้ือในหู และการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ กรดไขมนัและสารอาหาร

อ่ืน ๆ ท่ีช่วยพฒันาสมอง ตลอดจนอนุมูลอิสระท่ีจ าเป็นส าหรับทารก การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่

มีผลดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ น ้านมแม่เป็นสารอาหารท่ีจ าเป็นท่ีสุดต่อทารก ดงันั้น

ระยะเร่ิมตน้ของชีวติการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่จึงเป็นปัจจยัส าคญัใน การส่งเสริมสุขภาพทารก

ใหส้มบูรณ์แขง็แรง ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ส่งผลลพัธ์ใหท้ารกเติบโตและ

มีพฒันาการอยา่งแขง็แรงสมบูรณ์ 

 ปัจจุบนัน้ีสภาพสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมจากภาค

เกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม สตรีมีบทบาทส าคญัท่ีมีส่วนช่วยในการพฒันาประเทศ 

อตัราการมีส่วนร่วมในก าลงัแรงงานของสตรี 17.63 ลา้นคน ในช่วงปี 2561 (ส านกังานสถิติ

แห่งชาติ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ดงันั้นสตรีจะมีบทบาทท างานนอกบา้น



มากกวา่บทบาทการเป็นมารดาซ่ึงเป็นบทบาทดั้งเดิม คนในสังคมและครอบครัวจึงคาดหวงั

วา่มารดาจะกลบัไปท างานนอกบา้นไดเ้หมือนก่อนตั้งครรภเ์พื่อหารายไดใ้หก้บัครอบครัว 

ซ่ึงการท างานนอกบา้นเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิง่ท่ีมีส่วนท าใหก้ารเล้ียงบุตรดว้ยนมมารดามี

ระยะเวลาสั้นลง เทียบกบัมารดาท่ีไม่ไดท้  างานหรือท างานในบา้น ท าใหม้ารดาไม่ไดใ้กลชิ้ด

กบัทารก ทารกไม่ไดดู้ดนมตามความตอ้งการท่ีเพียงพอ มีผลท าใหร้ะยะเวลาเล้ียงลูกดว้ยนม

ของมารดานั้นสั้นลง โดยเฉพาะครอบครัวท่ีมีรายไดต้  ่าตอ้งออกไปท างานและเล้ียงทารก

ดว้ยนมผสมแทน ซ่ึงมาบางรายมีการใหน้มผสมสลบักบันมมารดาเพื่อฝึกใหท้ารกคุน้เคยกบั

นมผสมเพื่อท่ีจะเตรียมตวัออกไปท างานนอกบา้น ฉะนั้นถุงเกบ็น ้านมมารดานั้นเขา้มามี

บทบาทเป็นอยา่งมากส าหรับมารดาท่ีตอ้งกลบัไปท างานแลว้ยงัอยากใหท้ารกไดด่ื้มนม

มารดาอยู ่จึงเอาน ้านมมารดาไปท าสตอ็กเกบ็ไวเ้พื่อใหท้ารกนั้นไดด่ื้มนมของมารดาไดค้รบ

ทุกม้ือตามตอ้งการ อีกทั้งถุงเกบ็น ้านมนั้นยงัช่วยรักษาสารอาหารท่ีครบถว้น คงคุณภาพท่ีดี
ท่ีสุดส าหรับทารกไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและยาวนานมากท่ีสุดอีกดว้ย 

การสั่งซ้ือสินคา้และบริการในช่องทางออนไลนท่ี์มารดานิยมอยูใ่นปัจจุบนัถือไดว้า่

เป็นส่ิงอ านวยความสะดวกในการซ้ือสินคา้ท าใหไ้ดสิ้นคา้มาในเวลาท่ีรวดเร็ว ตรงตามความ

ตอ้งการและประหยดัเงินไดม้ากกวา่การเดินไปซ้ือสินคา้ท่ีร้านตวัแทนจ าหน่าย จากการเช่ือ

ต่อและคลิกดูขอ้มูลรวมทั้งซ้ือสินคา้ผา่นการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไดทุ้กท่ี ทุกเวลา สามารถ

รองรับและตอบสนองความตอ้งการสินคา้ท่ีอาจจะตอ้งการสินคา้ท่ีมีจ  านวนไม่มาก ร้านคา้

อยูห่่างไกล หรือตอ้งการซ้ือสินคา้ในตอนกลางคืนท่ีร้านตวัแทนจ าหน่ายปิดท าการแลว้ 

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของมารดายคุน้ีท่ีเปล่ียนแปลงไป กลา้ซ้ือสินคา้และบริการผา่น

ช่องทางออนไลนเ์พิ่มมากข้ึน โดยคน้หาขอ้มูลดา้นคุณภาพ ก่อนการซ้ือและช่องทางการจดั

จ าหน่ายเก่ียวกบัผลิตภณัฑผ์า่นทางช่องทางดิจิทลัท่ีมีการน าเสนอข่าวสารอยา่งรวดเร็ว จาก

การท่ีมีการจดัโปรโมชัน่ การใหส่้วนลด การรับประกนัสินคา้ การรับประกนัการจดัส่ง 

รวมถึงการเขา้ตลาดพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของธุรกิจมากมาย เพื่อท่ีจะเพิ่มช่องทางใหแ้ก่



ผูบ้ริโภคอยา่งสะดวกสบายมากข้ึนอีกทั้งยงัเกิดผูบ้ริโภคใหม่ๆ ส่งผลใหข้ั้นตอนการสั่งซ้ือ

และระบบช าระเงินออนไลนข์องไทยพฒันาข้ึน สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคมากข้ึน  

 ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ถุงเกบ็น ้านม Little Penguin ช่องทางออนไลน ์เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ

ธุรกิจเก่ียวกบัสินคา้แม่และเดก็ หรือนกัการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจน้ีไดเ้ขา้ใจกระบวน

ของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือมากยิง่ข้ึน และสามารถน าผลการศึกษาน้ีไปใชเ้พื่อการวาง

แผลทางการตลาด ด าเนินกิจกรรมทางการตลาด หรือปรับกลยทุธ์ทางการแข่งขนัทางธุรกิจ

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือถุงเกบ็น ้านม Little 

Penguin ช่องทางออนไลนไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมและมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีเพิ่มมากข้ึน

ต่อไป 

  

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 

 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ถุงเกบ็น ้านม Little 
Penguin  ช่องทางออนไลน ์

 

ขอบเขตของงำนวจิัย 

 ประชากรและตัวอย่าง คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีเคยใชสิ้นคา้ถุงเกบ็น ้านม Little Penguin 

ช่องทางออนไลน ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 385 คน 

 ด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ถุง

เกบ็น ้านม Little Penguin ช่องทางออนไลน ์โดยศึกษาปัจจยัไดแ้ก่ ดา้นประชากร ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ดา้น (4P’s) 

 



ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

1. ตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นประชากร ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายไดต่้อเดือน 

2. ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์

(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion)  

 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำได้รับ 

 ท าใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ถุง

เกบ็น ้านม Little Penguin ช่องทางออนไลน์ 

 

บททบทวนวรรณกรรม 

 ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ถุง

เกบ็น ้านม Little Penguin ช่องทางออนไลน ์ไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัต่างท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อเป็นแนวทางในการวิจยั โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 

 ทฤษฎด้ีานประชากร 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2538:41) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความวา่ หมายถึง ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อาย ุเพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได ้อาชีพ ระดบั

การศึกษา องคป์ระกอบ เหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นิยมน ามาใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะ

ประชากรศาสตร์เป็นส่ิงท่ีส าคญั และสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีจะสามารถช่วยก าหนด



ตลาดของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งท าใหง่้ายต่อ การวดัมากกวา่ตวัแปรทางดา้นอ่ืน ๆ ตวัแปร

ทางดา้นประชากรท่ีส าคญั ประกอบดว้ย  

1. อาย ุ(Age) หมายถึง อายขุองกลุ่มของผูบ้ริโภคซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อการบริโภค

สินคา้หรือ บริการท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั 

นกัการตลาดจึงใช ้ประโยชนจ์ากดา้นอายเุพื่อเป็นตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ี

แตกต่างกนั ของส่วนตลาดได ้ท าการคน้ควา้หาความตอ้งการของตลาดส่วนเลก็ (Niche 

Market) โดยมุ่งความส าคญัท่ีตลาดอาย ุส่วนนั้น ๆ 

2. เพศ (Sex) หมายถึง ตวัแปรทางท่ีเป็นส่วนในการแบ่งส่วนการตลาดเช่นกนั ดงันั้น

นกัการ ตลาดจึงตอ้งศึกษาตวัแปรน้ีอยา่งรอบครอบ เพราะวา่ในยคุปัจจุบนันั้นตวัแปร

ทางดา้นเพศมีการ เปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของการบริโภคไปจากเม่ือก่อน การ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมีสาเหตุจาก การท่ีผูห้ญิงออกไปท างานนอกบา้นมากข้ึน  

3. ลกัษณะครอบครัว (Marital Status) หมายถึง ลกัษณะของครอบครัวนบัวา่เป็น

เป้าหมาย ท่ีส าคญัของการใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคญัอยา่งยิง่ใน

ส่วนท่ีเก่ียวกบั หน่วยของผูบ้ริโภค นกัการตลาดจะสนใจจ านวน และลกัษณะของบุคคลใน

ครัวเรือนท่ีใชสิ้นคา้ใด สินคา้หน่ึงรวมถึงยงัใส่ใจในการพิจารณาลกัษณะทางประชาการ

ศาสตร์และโครงสร้างดา้นส่ือท่ี เก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้เป็นคนตดัสินใจในครอบครัวเพื่อท่ีจะช่วย

ท าใหพ้ฒันากลยทุธ์การตลาดไดอ้ยา่ง เหมาะสม  

4. รายได ้การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) หมายถึง ตวั 

แปรท่ีส าคญัต่อการก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปแลว้นกัการตลาดจะสนใจกลุ่ม

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้สูง แต่อยา่งไรกต็ามครอบครัวท่ีมีรายไดต้  ่าเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ 

ปัญหาส าคญัของการแบ่งส่วน การตลาดโดยยดึถือเกณฑร์ายไดเ้พียงอยา่งเดียวกคื็อ รายได้

จะเป็นตวัช้ีวดัความสามารถของผูบ้ริโภค ในการซ้ือสินคา้หรือไม่มีความสามารถในการซ้ือ

สินคา้ ในขณะเดียวกนัการเลือกซ้ือสินคา้ แทท่ี้จริง แลว้อาจใชเ้กณฑ ์รูปแบบการด ารงชีวติ 

รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ เป็นตวัก าหนดเป้าหมายไดเ้ช่นกนั แมร้ายไดเ้ป็นตวัแปรท่ี



นิยมใชแ้ต่นกัการตลาดส่วนใหญ่จะเช่ือมโยงเกณฑร์ายไดร้วมกบัตวั แปรดา้น

ประชากรศาสตร์หรืออ่ืน ๆ เพื่อใหส้ามารถก าหนดตลาดเป้าหมายใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 

ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 4P’s 

 Kotler, (1997) ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัท่ีกระตุน้ทางการตลาดท่ีสร้างข้ึนเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัความพึงพอใจ จนเกิดพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์

ประกอบดว้ย 4P’s ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นสถานท่ีจดั

จ าหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เป็นส่ิงกระตุน้ความ

ตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑร์วมถึงเป็นการส่ือสารการรับรู้ระหวา่งผลิตภณัฑแ์ละผูบ้ริโภคท่ีเป็น
ส่วนส าคญั 

 

งำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 สรพนัธ์ เลอสุมิตรกลุ (2557) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการ

เลือกซ้ือสินคา้ขวดนมทารกของผูป้กครองซ่ึงอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และปริมาณ ผลการศึกษา

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง อายรุะหวา่ง 31-35 ปี การศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญา

ตรี ซ่ึงมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เฉล่ีย 15,000-20,000 บาท โดยจะมีอาชีพส่วนใหญ่ เป็น

พนกังานบริษทั และมีจ านวนบุตร 1 คน ส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ปัจจยัทางดา้น

ผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอยา่งจะเนน้ความปลอดภยัควรมีการรับรองมาตรฐานใชม้ากในวงการ

แพทย ์และไม่มีสารเรืองแสง (BPA Free) (ค่าเฉล่ีย 4.20) ส่วนรองลงมา ขวดนมเดก็ทารก

ควรมีการออกแบบสินคา้ท่ีมี สีสันท่ีสวยงาม สะดุดตา (ค่าเฉล่ีย 3.92) ปัจจยัทางดา้นราคา 

กลุ่มตวัอยา่งเปิดเผยวา่ราคาควรเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัคู่แข่งในอุตสาหกรรม

เดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 4.59) ส าหรับการตั้งราคาท่ีเหมาะสม กลุ่มตวัอยา่งระบุวา่การตั้งราคาตาม

ฐานะรายไดข้องผูป้กครอง (ค่าเฉล่ีย 2.76) ส่วนปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายกลุ่ม

ตวัอยา่งระบุวา่ขวดนมเด็กทารกท่ีมีคุณภาพมกัจะหาขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑไ์ดต้ามเวป็ไซต ์



ในอินเตอร์เน็ต หรือช่องทางออนไลนท์ัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 4.46) และควรจะมีจดัจ าหน่ายตาม

ร้านซุปเปอร์มาร์เกต็ ร้านไฮเปอร์มารเกต็ และร้านคา้ปลีกทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 4.21) ทั้งน้ีกลุ่ม

ตวัอยา่งช้ีวา่ขวดนมเดก็ทารกควรจะมีการส่งเสริมการขายโดยมีการเสนอสินคา้แบบของ

แถม ก๊ิฟเซ็ทต่าง ๆ (ค่าเฉล่ีย 4.10) 

 ดร.เพญ็จิรา คนัธวงศ ์(2558) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อเชิงบวกการตั้งใจ

ซ้ือนมผงตราสินคา้ A ของผูบ้ริโภค ในเขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา 

ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 31-40 ปี สถานภาพสมรส 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือน 20,001-40,000 

บาท ส่วนใหญ่มีจ านวนบุตรหลานท่ีอยูใ่นความดูแล 1 คน ความถ่ีในการเลือกซ้ือนมผง 1-2 

คร้ังต่อเดือน เอนฟาโกร เอพลสัเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีผูบ้ริโภคเคยซ้ือมากท่ีสุด และบุคคลท่ีมี

อิทธิพลในการเลือกซ้ือนมผงคือ ตนเอง พบวา่ ปัจจยัดา้นฉลากของผลิตภณัฑน์มผง 

(ค่าเฉล่ีย 0.32) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 0.21) และส่วนประกอบของสารอาหาร 

(ค่าเฉล่ีย 0.15)  

 อรอนงค ์พึ่งชู, เพญ็จิรา คนัธวงศ ์และเพย็จุรี คนัธวงศ ์(2557) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้ออร์แกนิคร้าน A ของผูบ้ริโภคจงัหวดัปทุมธานี ผล

การศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามเป็นประชากรผูร่้วมชมสินคา้ออร์แกนิคร้าน A พบวา่ มีเพียง

ปัจจยัแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ ปัจจยัการประเมินฟาร์มออร์แกนิค ปัจจยัการส่ือสารพิเศษ

ของอินทรีย ์ปัจจยัฉลากสินคา้ และปัจจยัสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความตั้งใจซ้ือ ในส่วนปัจจยัอ่ืน  ไดแ้ก่ ปัจจยัสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจและทรัพยากร

ของอินทรีย ์ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ออร์แกนิคร้านคา้ A โดยสรุปขอ้แนะน าได้

วา่ผูป้ระกอบการร้านคา้ A ควรสร้างแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ โดยสร้างแรงกระตุน้ผา่น

ทางการส่ือสารใหผู้บ้ริโภคมีความตั้งใจซ้ือสินคา้ออร์แกนิคมากยิง่ข้ึน โดยสามารถให้

ผูบ้ริโภคทราบถึงคุณค่าโภชนาการทางอาหาร สุขภาพท่ีดีของผูบ้ริโภคเม่ือบริโภคสินคา้



ออร์แกนิค รวมถึง ความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค สืบเน่ืองจากความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง

สามารถตอบสนองความตอ้งการแก่ผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจรักสุขภาพ 

 ศรัณย ์เรืองสุริยะพงศ ์(2554) ไดท้ าการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ในการซ้ือผา้ออ้มส าเร็จรูปส าหรับทารกโดยการ

เกบ็ขอ้มูลจากผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20-29 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทั มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และมีบุตรจ านวน 1 คน ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือของผูบ้ริโภคมากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ

ผูบ้ริโภคในระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรก

ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีผูบ้ริโภคให้

ความส าคญัเป็นอนัดบัท่ีสามคือดา้นการจดัจ าหน่ายซ่ึงมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคในระดบัมาก 

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัสูงสุด 

 

กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 

ตัวแปรอสิระ     

 ตัวแปรตำม 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยสัวนบุคคล 

     1. เพศ 

     2. อายุ 

     3. ระดับการศึกษา 

     4. อาชีพ  

     5. รายไดัตัอเดือน 

ปัจจัยสัวนประสมทางการตลาดที่มีผลตัอการ

ซื้อน้้านม Little Penguin ชัองทางออนไลนั 

   1. ดัานผลิตภัณฑั (Product) 

   2. ดัานราคา (Price) 

   3. ดัานการจัดจ้าหนัาย (Place) 

   4. ดัานการสังเสริมการตลาด (Promotion) 



วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใชก้าร

วจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน

การเกบ็ขอ้มูล ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ถุงเกบ็

น ้านม Little Penguin ช่องทางออนไลน ์ 

 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีเคยใชสิ้นคา้ ถุงเกบ็น ้านม Little Penguin 

ช่องทางออนไลน ์ในเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2562 

 กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัท าการเกบ็แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งรวมทั้งส้ิน 385 ชุด โดย

ใชสู้ตรการค านวณหาขนาดตวัอยา่งในกรณีท่ีไม่ทราบสัดส่วนประชากรท่ีแน่นอน(กลัยา วา

นิชยบ์ญัชา. 2545 : 74) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการ

สุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 5% ใชข้นาดตวัอยา่งนอ้ย 385 คน ตวัอยา่งจึงจะสามารถประมาณค่าร้อย

ละโดยมีความผดิพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงันั้น เพื่อความ

สะดวกในการประเมินผล และการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 385 

ตวัอยา่ง ส าหรับวธีิการสุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น 

(Nonprobability sampling) ซ่ึงผูว้จิยัจะเลือกใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยแจกแบบสอบถามเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินคา้ถุงเกบ็น ้านม Little Penguin   
ช่องทางออนไลน์ 

 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 



 ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึง

ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาจากเอกสารท่ีมีอยูแ่ลว้ พร้อมทั้งไดท้  าการปรับปรุงค าถามใหเ้หมาะสม

กบัสภาพสินคา้และลูกคา้ โดยด าเนินการดงัน้ี 

 1. ศึกษาคน้ควา้เอกสารต ารา งานศึกษาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ถุงเกบ็น ้านม Little Penguin ช่องทางออนไลน ์

 2. น าขอ้มูลท่ีไดจ้าก ขอ้ 1 มาก าหนดกรอบแนวคิด ตามลกัษณะของตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในการศึกษาน้ีเป็นตวับ่งช้ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ถุง

เกบ็น ้านม Little Penguin ช่องทางออนไลน ์และน าปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาสร้างแบบสอบถาม 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ถุงเกบ็น ้านม Little Penguin ช่องทาง

ออนไลน ์

 3. ศึกษาแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผูส้ร้างข้ึนไวแ้ลว้น ามาปรับเพื่อใหเ้หมาะสมกบั

การศึกษาคร้ังน้ี 

 แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี ประกอบดว้ย 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีสั่งซ้ือสินคา้ถุง

เกบ็น ้านม Little Penguin ช่องทางออนไลน ์ไดแ้ก่ อาย ุเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายไดต่้อเดือน มีจ  านวน 5 ขอ้ 

 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามวดัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4 ดา้น (4P’s) ซ่ึงมี

จ  านวนค าถาม 35 ขอ้ ท่ีประกอบดว้ย  ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และ

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือตอ้งมีกระบวนการและขั้นตอนในการตรวจสอบ 

ดงัน้ี 

   1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ถุงเกบ็น ้านม Little Penguin ช่องทางออนไลน ์จากนั้น



น ามาก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยัก าหนดนิยาม และเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

สร้างแบบสอบถาม 

   2. สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือ

สินคา้ถุงเกบ็น ้านม Little Penguin ช่องทางออนไลน ์และตรวจสอบเน้ือหาของ

แบบสอบถามวา่ครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้นน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณา

ตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนความชดัเจนและการใชภ้าษา

ท่ีเหมาะสมของขอ้ค าถาม ซ่ึงมีเกณฑก์ารประเมินผลความสอดคลอ้งก าหนดค่าตวัเลข 

 3. ขอรับแบบสอบถามคืนจากผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น ามาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

IOC (Index of congruenee) ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเท่ียงตรง 

ใชไ้ด ้

 4. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้เสนอต่อ

อาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อพิจารณาขั้นสุดทา้ย แลว้น ามาปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์อีกคร้ัง 

การรวบรวมข้อมูล 

 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้  าเนินการตามขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 

 1. แจกแบบสอบถามใหแ้ก่ประชากรท่ีก าหนดไว ้

 2. ตอบขอ้ซกัถามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการค าอธิบาย

เพิ่มเติม 

 3. เกบ็รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ เพื่อน าไปจดัท าและเตรียม

ส าหรับการวเิคราะห์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัท าการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 



 เม่ือรวบรวมขอ้มูลและแจกแจงความถ่ีแลว้ใชค้ะแนนเฉล่ียของประชากรแบ่งระดบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เป็น 5 ระดบั โดยผูว้จิยัใชเ้กณฑค่์าเฉล่ียในการแปลผล ซ่ึง

ผลจากการค านวณโดยใชสู้ตรการค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้น 

สถติิทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวเิคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

 2. ค่าเฉล่ีย (�̅�) ส าหรับวเิคราะห์ระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ซ้ือสินคา้ถุงเกบ็น ้านม Little Penguin ช่องทางออนไลน ์

3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวเิคราะห์ระดบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ถุงเกบ็น ้านม Little Penguin ช่องทางออนไลน ์

 

สรุปผลกำรวจิัย  

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือถุงเกบ็

น ้านม Little Penguin ช่องทางออนไลน ์มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 385 คน 

ทั้งหมดเป็นเพศหญิง จ านวน 385 คน  คิดเป็นร้อยละ 100  และเพศชาย จ านวน 0 คน  คิด

เป็นร้อยละ 0 ส่วนใหญ่ มีอาย ุ31-35 ปี จ  านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 48.31 รองลงมาคือ 

26-30 ปี   จ  านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20 , 36-40 ปี จ  านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 

13.24 และ 20-25 ปี จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.23 ตามล าดบั  ส่วนใหญ่ มีระดบั

การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 68.31  รองลงมาคือ สูงกวา่

ปริญญาตรี จ  านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และ ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 12 คน คิด

เป็นร้อยละ 3.11 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีอาชีพพนกังานบริษทั จ  านวน 184 คน คิดเป็นร้อย

ละ 47.79  รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.93, รับราชการ 



จ านวน 68 คิดเป็นร้อยละ 17.66 , อาชีพอิสระ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 และ อ่ืน ๆ 

จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 

บาท จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 43.63 รองลงมาคือ30,001 – 40,000 บาท จ านวน 135 

คนเป็นร้อยละ 35.06, 40,001 บาทข้ึนไป จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 และไม่เกิน 

20,000 บาท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ตามล าดบั  

 

 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดทีม่ผีลต่อกำรซ้ือสินค้ำถุงเกบ็น ำ้นม Little Penguin 

ช่องทำงออนไลน์   

โดยรวมในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

คือ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการจดัจ าหน่าย 

และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั  

 

อภิปรำยผล 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ถุงเกบ็

น ้านม Little Penguin ช่องทางออนไลน ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจากดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้น

การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด โดยมีประเดน็อภิปรายเพิ่มเติม เร่ืองปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ถุงเกบ็น ้านม Little Penguin ช่องทางออนไลน ์

โดยรวมระดบัมาก เพื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ถุงเกบ็น ้านม Little Penguin ผลิตจากวสัดุพลาสติกท่ีมีความคงทน ทน

แรงกดทบัถึง 50 กิโลกรัม ปลอดภยัจากสารก่อมะเร็ง (BPA-Free) มีแถบวดัอุณหภูมิ

อจัฉริยะท่ีบอกถึงสถานะพร้อมด่ืม มีช่องเทน ้านมท่ีสะดวกไม่หกเลอะเทอะ พร้อมกบัซิป

ลอ็ค 2 ชั้นกนัการร่ัวไหล ทนอุณหภูมิ -20 ถึง 180 องศา สามารถเกบ็ในช่องแช่แขง็และ

แกวง่ในน ้าอุ่นได ้ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความส าคญั อยูใ่นระดบัมาก คือ ถุงเกบ็น ้านม Little 



Penguin ถูกออกแบบไดส้วยสะดุดตา พร้อมแถบขอ้มูลท่ีอ่านง่าย อีกทั้งยงัเกบ็คุณค่าของ

น ้านมแม่ไดดี้ ตามล าดบั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรอนงค ์พึ่งชู, เพญ็จิรา คนัธ

วงศ ์และเพย็จุรี คนัธวงศ ์(2557) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้ออร์

แกนิคร้าน A ของผูบ้ริโภคจงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามเป็นประชากร

ผูร่้วมชมสินคา้ออร์แกนิคร้าน A พบวา่ มีเพียงปัจจยัแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ ปัจจยัการ

ประเมินฟาร์มออร์แกนิค ปัจจยัการส่ือสารพิเศษของอินทรีย ์ปัจจยัฉลากสินคา้ และปัจจยั

สุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ ในส่วนปัจจยัอ่ืน  ไดแ้ก่ 

ปัจจยัสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจและทรัพยากรของอินทรีย ์ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ

ซ้ือสินคา้ออร์แกนิคร้านคา้ A โดยสรุปขอ้แนะน าไดว้า่ผูป้ระกอบการร้านคา้ A ควรสร้าง

แรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ โดยสร้างแรงกระตุน้ผา่นทางการส่ือสารใหผู้บ้ริโภคมีความตั้งใจ

ซ้ือสินคา้ออร์แกนิคมากยิง่ข้ึน โดยสามารถใหผู้บ้ริโภคทราบถึงคุณค่าโภชนาการทางอาหาร 

สุขภาพท่ีดีของผูบ้ริโภคเม่ือบริโภคสินคา้ออร์แกนิค รวมถึง ความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

สืบเน่ืองจากความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการแก่ผูบ้ริโภคท่ี

ใส่ใจรักสุขภาพ 

 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 

จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ถุงเกบ็น ้านม 

Little Penguin ช่องทางออนไลน ์สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั ดงัน้ี 

 1. ด้ำนผลติภัณฑ์ พบวา่โดยภาพรวม ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ซ้ือสินคา้ถุงเกบ็น ้านม Little Penguin ช่องทางออนไลน ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ถุงเกบ็น ้านมท่ีผลิตจากพลาสติกท่ีมีความคงทนจะส่งผลถึง

การถูกกดทบัท่ีสูงจะช่วยใหส้ามารถจดัเกบ็รวมรวมถุงเกบ็น ้านมไดอ้ยา่งเป็นระเบียบ วสัดุท่ี

ใชค้วรปลอดภยัจากสารก่อมะเร็ง (BPA-Free) จึงสามารถสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ท่ีใช้

ถุงเกบ็บน ้านม แถบวดัอุณหภูมิอจัฉริยะ บอกถึงสถานะพร้อมด่ืมของถุงเกบ็น ้านมเพื่อ



สะดวกและง่ายต่อการใชง้าน การออกแบบถุงเกบ็น ้านม Little Penguin ท่ีแยกช่องบรรจุและ

ช่องเทน ้านมไดอ้ยา่งชดัเจนป้องกนัการหกเลอะเทอะ มีซิปลอ็ค 2 ชั้นท่ีป้องกนัการร่ัวซึม

ของน ้านม ดงันั้นบริษทัควรสอบคุณภาพของสินคา้และรวมถึงการแจง้คุณสมบติัให้

ครบถว้นต่อลูกคา้เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ของลูกคา้ 

 2. ด้ำนรำคำ พบวา่โดยภาพรวม  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือ

สินคา้ถุงเกบ็น ้านม Little Penguin ช่องทางออนไลน ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ มีราคาท่ีเหมาะสม คุม้ค่า สอดคลอ้งกบัคุณภาพสินคา้ เพื่อให้

ลูกคา้ไดเ้ขา้ถึงสินคา้ถุงเกบ็น ้านม Little Penguin ไดอ้ยา่งหลากหลายกลุ่ม ระบบช าระเงินมี

ความปลอดภยัควรจะมีการยนืยนัตวัตนของผูซ้ื้อและขอ้มูลนั้นควรท่ีจะปิดเป็นความลบั

ท่ีสุดไม่ควรน าขอ้มูลของลูกคา้มาเปิดเผย มีการเรียกเกบ็เงินตรงตามยอดเงินจริงท่ีระบุ เพื่อ

ความถูกตอ้งและแม่นย  า ผูจ้ดัจ  าหน่ายควรมีการยนืยนัยอดการสั่งซ้ือทุกคร้ังก่อนการเปิดการ

ส่งสินคา้ เพื่อความชดัเจนของราคาท่ีถูกตอ้งและราคานั้นตอ้งตรงตามขอ้ความท่ีระบุไว ้ 

  3. ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย พบวา่โดยภาพรวม  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการซ้ือสินคา้ถุงเกบ็น ้านม Little Penguin ช่องทางออนไลน ์อยูใ่นระดบัมาก 

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ สามารถหาขอ้มูลผลิตภณัฑไ์ดต้ามช่องทางออนไลนท์ัว่ไป 

ตามส่ือโซเชียลมีเดีย เพจท่ีเก่ียวขอ้งกบัแม่และเดก็ หรืออาจจะสร้างบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ผลิตภณัฑ ์การมีแอพพลิเคชัน่ท่ีรองรับในการสั่งซ้ือสินคา้ ควรจะเพิ่มช่องทางการสั่งซ้ือท่ี

หลากหลายมากข้ึน เช่น การส่งขอ้ความการสั่งมากลบัมายงับริษทัเพื่อยนืยนัการสั่งซ้ือสินคา้ 

ช่องทางการช าระเงินท่ีสะดวก ในยคุน้ีควรเพิ่มช่องทางการช าระโดยการโอนแอพพลิเคชัน่

ของแต่ละธนาคาร หรือการสร้างคิวอาร์โคด้เพื่อสแกนการช าระเงินทั้งน้ีเพื่อความสะดวก

และรวดเร็ว 

 4. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด พบวา่โดยภาพรวม  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

มีผลต่อการซ้ือสินคา้ถุงเกบ็น ้านม Little Penguin ช่องทางออนไลน ์อยูใ่นระดบัมาก 



 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ เจา้หนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว ทางบริษทัควร

เพิ่มพนกังานคอยตอบค าถามส าหรับลูกคา้ตลอด 24 ชัว่โมง และควรท าความเขา้ใจถึงปัญหา

หรือขอ้สงสัยของลูกคา้ก่อนการใหค้  าปรึกษา เพื่อเป็นการเขา้ใจถึงปัญหาท่ีตรงกนัและให้

ค  าปรึกษาไดช้ดัเจนและถูกตอ้งท่ีสุด มีช่องทางติดต่อไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว ควรเพิ่ม

ช่องทางผา่นโซเชียลมีเดียท่ียอดนิยมเพื่อความสะดวกในการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั มี

โปรโมชัน่ท่ีคุม้ค่าสม ่าเสมอซ่ึงถุงเกบ็น ้านมเป็นสินคา้ท่ีค่อนขา้งส้ินเปลืองและมีความ

จ าเป็นของผูท่ี้เลือกใชด้งันั้นการจดัโปรโมชัน่ท่ีดึงดูดการซ้ือสินคา้ถุงเกบ็น ้านม Little 

Penguin แก่ลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ รวมถึงการเขา้ถึงสินคา้ไดโ้ดยง่าย มีการโทรติดตาม

ความพึงพอใจทั้งสินคา้และบริการหลงัจากท่ีลูกคา้ไดท้  าการสั่งซ้ือสินคา้ภายใจ 7 วนั เพื่อ

เป็นการเช็ควา่ลูกคา้นั้นไดรั้บสินคา้หรือไม่ สินคา้ท่ีถูกจดัส่งไปมีความเรียบร้อยหรือช ารุด

หรือไม่ และเม่ือใชสิ้นคา้แลว้ลูกคา้นั้นพอใจกบัคุณสมบติัของสินคา้ตามท่ีกล่าวแจง้ไว้

หรือไม่ และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นการปรับปรุงและพฒันาสินคา้และบริการของ

บริษทัต่อไป มีสินคา้สมมนาคุณมอบใหก้บัลูกคา้สม ่าเสมอ ซ่ึงบริษทัควรส่งของพรีเม่ียมช้ิน

เลก็มอบใหก้บัลูกคา้โดยแนบไปกบัการส่งสินคา้ถุงเกบ็น ้านม Little Penguin เพื่อใหลู้กคา้

ไดรั้บรู้ถึงความส าคญัของตวัลูกคา้เอง 
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