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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่เพศ อายุ สถานภาพ   
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกของผู้บริโภคใน
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีนครินทร์2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด  ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
นมผงส าหรับทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีนครินทร์3)  เพื่อศึกษา
ปัจจัยทางจิตวิทยา ได้แก่ ความเชื่อม่ันและทัศนคติ  แรงจูงใจ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารก
ของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีนครินทร์   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี 
คือผู้บริโภคที่ตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอ ร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีนครินทร์
จ านวน 400ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ สมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test 
แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็น รายคู่ 
โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์ 
ที่มีอายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกโดยภาพรวมแตกต่างกัน 
และส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารก ของ ผู้บริโภคใน
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ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์ นอกจากน้ีปัจจัยทางจิตวิทยาด้านแรงจูงใจ มีผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารก ของ ผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์ 

 
ค าส าคัญ:  การตัดสินใจซ้ือ; นมผงส าหรับทารก; ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 
 ABSTRACT 

The objectives of this research is to study 1)  the personal factors –  gender, age, 
social status, educational level, occupation, monthly income –  influenced on consumers’ 
decision in purchasing infant milk powder for baby in Big C Supercenter at Srinakarin branch 
2) the marketing mix factors – product, price, marketing channel, promotion - influenced on 
consumers’  decision in purchasing infant milk powder for baby in Big C Supercenter at 
Srinakarin branch 3)  the psychological factors –  confidence and attitude, motivation - 
influenced on consumers’  decision in purchasing infant milk powder for baby in Big C 
Supercenter at Srinakarin branch  

The sample population in this research consisted of four hundred consumers who 
decided to purchase infant milk powder in Big C Supercenter at Srinakarin branch .  The 
questionnaire was used as an instrument in collecting data, statistic for analysis such as 
frequency, percentage, mean and standard deviation, test, assumed by t- test, one-way 
analysis of variance ( ANOVA) .  If there is any significant differences found, comparing in pair 
would be utilized by LSD method and Multiple Regression Analysis.  

From the hypothesis testing, we have found that the consumers who are different 
in age, occupation, monthly income would be different in decision- making as a whole for 
purchasing. The marketing mix factors for product and psychological factors in the aspect of 
motivation also had influence on consumers’ decision in purchasing infant milk powder for 
baby in Big C Supercenter at Srinakarin branch.  
 
Keywords: decided to purchase; infant milk powder for baby ; The marketing mix factors 
 
บทน า 

ในประเทศไทยประชากรส่วนมากนิยมการเลี้ยงบุตรด้วยน้ านมของมารดาเอง แต่ด้วยสภาพ
เศรษฐกิจ และการด าเนินชีวิตตามสังคมที่เปลี่ยนไป ความจ าเป็นที่ผู้หญิงต้องออกไปท างานนอกบ้าน ท าให้
มารดาไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมตนเองได้นาน จึงท าให้ผลิตภัณฑ์นมผงเข้ามามีบทบาทในปัจจุบัน
ค่อนข้างมาก (ประสงค์ ตู้จินดา. 2535: 27-28)   มีเงื่อนไขหลายประการที่ท าให้เด็กส่วนใหญ่ได้กินนมผง ทั้ง
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เงื่อนไขจากสุขภาพแม่ ลูก และเงื่อนไขทางสังคม ทั้งความกังวลเร่ืองปริมาณและสารอาหาร การกลับไป
ท างานของแม่ การท างานนอกบ้านเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา
(Thulier & Mercer,2009)และมารดาที่กลับไปท างานเม่ือครบก าหนดคลอดเป็นเหตุผลส าคัญที่มารดาจะ
หยุดการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว(Liu et al., 2013) ด้วยเทคโนโลยีในการผลิตนมและการวิจัย
ใหม่ๆของแต่ละบริษัทผู้ผลิตนม  ท าให้ผลิตภัณฑ์นมผงส าหรับทารกมีการแบ่งแยกประเภทเพื่อให้เหมาะสม
กับความต้องการในแต่ละช่วงอายุและสภาวะโภชนาการที่แตกต่างของทารก จึงเป็นจุดแข่งขันกันระหว่าง
บริษัทผู้ผลิตนมที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสูตรนมให้ดีขึ้นเร่ือยๆ ดังน้ันการผลิตจะต้องเป็นตาม
มาตรฐานและคุณภาพซ่ึงก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (จงจิตร อังคทะวานิช. 2538: 
134) 

ปัจจุบันมีบริษัทที่ผลิตตลาดนมผงส าหรับทารกและเด็กเล็กออกมาจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก ความ
หลากหลายของนมแต่ละแบบซึ่งมีส่วนผสมที่เหมาะกับเด็กตา่งวัยออกไป บางชนิดเน้นการผลิตเลียนแบบนม
แม่มากที่สุด ไม่เพียงเท่าน้ันยังมีในเร่ืองสัดส่วนสารอาหารในแต่ละแบรนด์ก็มีความแตกต่างกัน มีการเติม
สารอาหารอ่ืนเพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์มากที่สุดเป็นตลาดที่มีการแขง่ขันสูง มีผู้ผลิต ผู้น าเข้ามาหลายราย มี
หลากหลายยี่ห้อจ าหน่ายในท้องตลาด และหลากหลายรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ตามแต่ผู้บริโภคเลือกซ้ื อ 
ผลิตภัณฑ์นมผงเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคมีความเชื่อถือในตราสินค้าสูง (Brand Loyalty) มีการบริโภคสินค้าใน
ตระกูลเดียวกันอย่างต่อเน่ือง ตราสินค้าใหม่อาจจะเข้าสู่ตลาดค่อนข้างยาก จึงเป็นหน้าที่ของนักการตลาดที่
จะต้องหาวิธีการส่งเสริมการขายหรือท าการตลาดให้กับบริษัทของตนเอง 

ดังน้ันจากข้อมูลทั้งหมดผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผง
ส าหรับทารก ซ่ึงศึกษาเก่ียวกับปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกโดยมีปัจจัยส่วนบุคคล 
จ าแนกตาม เพศ อายุ  ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส อาชีพ ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ปัจจัยทางจิตวิทยา ว่ามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารก เพื่อเป็นแนวทางให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการวางแผน ก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน และ
ตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่เพศ อายุ สถานภาพ   การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนมผงส าหรับทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ ๊กซี  ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ 
สาขาศรีนครินทร์ 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด  ที่ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกของผู้บริโภคใน
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีนครินทร์ 

3.  เพื่อศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยา ได้แก่ ความเชื่อม่ันและทัศนคติ  แรงจูงใจ ที่มีผลต่อการ     
ตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์   สาขาศรีนครินทร์ 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขา ศรีนครินทร์ แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจ าหน่าย และส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขา ศรีนครินทร์  

3. ปัจจัยทางจิตวิทยา ได้แก่ ความเชื่อม่ันและทัศนคติ แรงจูงใจ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผง
ส าหรับทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์  

 
ขอบเขตของงานวิจัย  

ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาค้นคว้าเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกของ
ผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีนครินทร์ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของงานวิจัย ดังน้ี 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหาในการวิจัย 
ตัวแปรท่ีวิจัย แบ่งเป็น ตัวแปรอิสระ คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 

อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด 3) ปัจจัยทางจิตวิทยา ได้แก่ ความเชื่อม่ันและทัศนคติ 
แรงจูงใจ ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ สาขาศรีนครินทร์ 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือลูกค้าในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์

เซ็นเตอร์ สาขาศรีนครินทร์ ที่มีความต้องการซ้ือนมผงส าหรับทารก 
  2.2 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ลูกค้าได้แก่ พ่อหรือแม่ที่ต้องการ

ซ้ือนมผงส าหรับทารกแรกเกิดใน ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีนครินทร์ เน่ืองจากไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอนที่ในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยจึงต้องก าหนดโดยการเปิดตารางหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถยอมรับ
ค่าความคลาดเคลื่อนได้ที่ 5% ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% และจากการเปิดตารางของ Yamane พบว่า
จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ในการวิจัยมีจ านวน 400 ตัวอย่าง 
   3. ขอบเขตด้านระยะเวลา  ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยตั้งแต่  กันยายน 2562- ตุลาคม 2562 
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กรอบแนวคิดการวิจัย    

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ผู้ประกอบการทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารก มาใช้
เป็นแนวทางในการวางแผน เพื่อตอบสนองความต้องการได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 

2. ท าให้ผู้ประกอบการทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผง
ส าหรับทารก  และสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค 

3. ท าให้ผู้ประกอบการทราบถึง ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารก 
และสามารถพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค  

4.  เพื่อน าผลวิจัยมาเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านวิชาการ หรือน าไปใช้ประโยชน์เก่ียวกับงานวิชาการ
ดา้นปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารก เพื่อพัฒนาการให้ความรู้กับผู้บริโภคต่อไป 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ 

 อายุ 

 สถานภาพ 

 ระดับการศึกษา 

 อาชีพ 

 รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

  
 

 

 

     
 

การตัดสินใจซือ้นมผงส าหรับทารกของ

ผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี ซูเปอร์

เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร ์  

 

 

ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด 

 ผลิตภัณฑ ์

 ราคา 

 ช่องทางการจ าหน่าย 

 ส่งเสริมการตลาด 
 ปัจจัยทางจิตวิทยา 

 ความเชื่อม่ันและ
ทัศนคต ิ

 แรงจงูใจ 
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ทบทวนวรรณกรรม  
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

 ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นปัจจัยที่นิยมน ามาใช้ในการแบ่งส่วนตลาดของผู้บริโภค และน าสถิติที่วัดได้มา
วางแผนกลยุทธ์การตลาดของสินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้และตัดสินใจซ้ือให้ได้มากที่สุด 

ศศิธร สุภาวรรณ (2554) กล่าวไว้ว่า ประเด็นของความแตกต่างด้านคุณสมบัติทางประชากร
ระหว่างบุคคล ซ่ึงมีผลต่อการเลือกซ้ือที่แตกต่างกัน หรืออาจกล่าวได้ว่าการมีคุณสมบัติประชากรที่แตกต่าง
กันท าให้เกิดความต่างกันด้วย  

วรลักษณ์ วงษ์กรด (2559) กล่าวไว้ว่า ในหน่วยงานองค์รต่างๆ ประกอบไปด้วยบุคลากรในระดับ
ต่างๆซ่ึงแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกตา่งกันน้ีมี
สาเหตุจากปัจจัยต่างๆ ซ่ึงได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กร  

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด 
 แลริด และสไตเนอร์ (Laridge & steiner, 1987:  38)  กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix หรือ 4Ps) หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ในการเลือกเป้าหมายและพัฒนาส่วนประสมทาง
การตลาด เพื่อสร้างความพึงพอใจในการแลกเปลี่ยนกับตลาดเป้าหมาย  

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555)  อ้างถึงใน ยุคลธร ธัญญะเศรษฐ(2559) อธิบาย เก่ียวกับส่วน
ประสมทางการตลาดว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการวางแผนด้าน การตลาดทั่วไป ประกอบด้วย 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด รวมปัจจัยทั้ง 4 ด้านเรียกว่า (4P’s) 
ถ้าเป็นธุรกิจในด้านการให้บริการจะมีส่วนประสมทางการตลาดที่พิจารณาเพิ่มอีก 3 ด้านคือ กระบวนการ
ให้บริการ บุคลากร และการน าเสนอทางกายภาพ ซ่ึงรวมส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านเรียกว่า (7P’s) 
เพื่อให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ  

ณัฐณิช สุริยะฉาย (2558) กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
หมายถึง ตัวแปรท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภค ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ตัวแปรผลิตภัณฑ์ ตัวแปรราคา 
ตัวแปรช่องทางในการจัดจ าหน่าย ตัวแปรการส่งเสริมการตลาด  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยา 
 ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) ฉลองศรี พิมลสมพงษ์ (2544) ได้กล่าวไว้ว่า การ
เลือกซ้ือของบุคคล ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านจิตวิทยา ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจัยภายในตวัผู้บริโภค ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือและการใช้สินค้า ปัจจัยภายในประกอบด้วยความจ าเป็น ความต้องการ และการจูงใจ 
(Needs, Wants and Motivation) ซ่ึง Alastair M. Morrison (1989)ได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความ
จ าเป็น ความต้องการ การจูงใจและวัตถุประสงค์ ในการซ้ือความจ าเป็น(Needs) ของลูกค้า เป็นรากฐานของ
งานการตลาด ซ่ึงต้องสร้างความพอใจให้เพื่อความส าเร็จอันยาวนานของธุรกิจ ความต้องการ ความจ าเป็น
เกิดจากสภาพร่างกายและจิตใจของลูกค้าแต่ละคนเกิดจากช่องว่างระหว่างสิ่งที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว และอยากจะ
มี และมักจะไม่รู้ว่าตัวเองมีความจ าเป็นอะไรบ้าง หน้าที่ส าคัญของงานการตลาดคือ ต้องท าให้ลูกค้ารู้จัก
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ความจ าเป็นอันน้ี และเกิดความต้องการ พร้อมทั้งเหตุผลต่างๆท่ีสามารถไปกระตุ้นให้เกิดการซ้ือสินค้าและ
บริการตามวัตถุประสงค์ของตน และจะตอบสนองสร้างความพึงพอใจให้แก่ความจ าเป็นน้ันๆ ได้ 

การจูงใจ (Motivation) หมายถึง การกระตุ้นให้กระท าหรือด าเนินการให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
นับว่าเป็นปัจจัยภายในตัวแรก ที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ซ่ึงเป็นพฤติกรรมที่ต้องการได้รับการกระตุ้น 
จากแรงจูงใจ 
  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจของผู้บริโภคไว้ 5 ขั้นตอน ที่เป็นการอธิบายขั้นของ 
การตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคตั้งแต่การรู้ถึงความต้องการ หรือปัญหา การแสวงหาขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจซ้ือสินค้า การประเมินทางเลือกต่างๆ การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

บุษกร ค าคง (2542)  อ้างถึงใน ศุวดี วิเศษยา( 2558) กล่าวว่า การตัดสินใจต้องใช้ข้อมูลพื้นฐาน
จากเร่ืองที่ก าลังพิจารณา โดยใช้ความรู้พื้นฐานและข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับ น ามาผสมผสานกับการสรุป
อ้างอิง เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย แสดงทิศทางน าไปสู่การตัดสินใจ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ  Gibson 
and Ivancevich (ปี1970) ที่กล่าวว่าการตัดสินใจ เป็นกระบวนการส าคัญขององค์การที่ผู้บริหารจะต้อง
กระท าอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสาร (information) ซ่ึง ได้รับมาจากโครงสร้างองค์การ พฤติกรรมบุคคล 
และกลุ่มในองค์การ และกระบวนการตัดสินใจ (Process of decision making) ซ่ึงก็คือการก าหนดขั้นตอน
ของการตัดสินใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย การตัดสินใจโดยมีล าดับขั้นของกระบวนการ
ดังกล่าวเป็นการตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผลและมีกฎเกณฑ์ ซ่ึงเป็นการตัดสินใจโดยใช้ระเบียบวิธีทาง
วิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการหาข้อสรุปเพื่อการตัดสินใจ ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจมีอยู่
หลายรูปแบบ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ แบบสอบถาม ซ่ึงการวิจัยน้ีเป็นวิธีวิจัยเชิงส ารวจที่ใช้
แบบสอบถามทั้งแบบปลายปิด โดยในส่วนของแบบสอบถามปลายปิดผู้วิจัยมีตัวเลือกค าตอบให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
 
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล  
 เม่ือผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จึงได้น าข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
   1.1  ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ตัวแปร 
ที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับกา รศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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   1.2  ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้การวิเคราะห์ 
 ตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ด้านปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านจิตวิทยา และ
การตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารก ในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์ 
 2.  สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์จากสมมุติฐานการวิจัยดังน้ี  
    2.1  ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์สาขา ศรีนครินทร์ แตกต่างกัน 
    2.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับ
ทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์ แตกต่างกัน จะใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบ t-test 
          2.1.2 ปจัจัยส่วนบคุคล ดา้น อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ที่แตกต่างกัน สง่ผลต่อการตดัสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกของผู้บริโภคในหา้งสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์สาขา ศรีนครินทร์ แตกต่างกัน จะใช้การวิเคราะหข์้อมูลดว้ยสถติิความแปรปรวนทางเดียว (One – way 
ANOVA) หากพบความแตกตา่งจะน าไปสู่การเปรียบเทยีบเป็นรายคู ่โดยใชว้ิธีของ LSD 
   2.2  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลติภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินคา้บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์สาขา ศรีนครินทร์   จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตถิดถอยพหุคูณ Multiple Regression 
   2.3  ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ ความเชื่อม่ันและทัศนคติ แรงจูงใจ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนม
ผงส าหรับทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์  จะใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression 
 
ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการศึกษาการปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู้บริโภคที่ตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีนครินทร์   
พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุระหว่าง 36-45 ปี สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 
 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี 3 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
เรียงล าดับดังน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านราคา และ ด้านส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับ
มาก 
 ผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยทางจิตวิทยา ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางจิตวิทยาโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านแรงจูงใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความ
เชื่อม่ันและทัศนคติอยู่ในระดับมาก 
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           การตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา ศรี
นครินทร์  ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซ้ือโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
สาขาศรีนครินทร์ จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถ
สรุปการวิจัย ได้ดังน้ี ผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์ ที่มีเพศ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา แตกต่าง มีการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา
ศรีนครินทร์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์ ที่
มีอายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่าง มีการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีนครินทร์โดยภาพรวม แตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกใน
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีนครินทร์ สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังน้ี ส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
สาขาศรีนครินทร์  ส่วนประสมทางการตลาด ด้าน ราคา ช่องทางการจ าหน่าย ส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีนครินทร์ 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกในห้างสรรพสินค้า
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีนครินทร์ สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังน้ี ปัจจัยทางจิตวิทยา ด้านแรงจูงใจมีผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีนครินทร์ ปัจจัยทาง
จิตวิทยา ด้านความเชื่อม่ันและทัศนคติ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีนครินทร์ 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยคร้ังน้ีได้น าผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกของผู้บริโภค
ในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา ศรีนครินทร์  ที่มีความสอดคล้องและแตกต่างของผลการวิจัย
ที่ผ่านมารวมถึงจากวรรณกรรมที่เก่ียวข้องและแนวคิดทฤษฎีต่างๆดังต่อไปน้ี 
 สมมติฐานที่1ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน  ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์สาขาศรีนครินทร์ แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับ
ทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์ แตกต่างกัน 

ผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์ที่มีเพศ  แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกไม่แตกต่างกันซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกันมีการ
ตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกเหมือนกันและคล้ายคลึงกันโดยที่เพศต่างกันไม่สามารถบ่งชี้การตัดสินใจท่ี
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ต่างกัน อาจเน่ืองจากปัจจุบันบทบาทของเพศชายและเพศหญิงในสังคมไทยเปลี่ยนไป  ซ่ึงเพศชายและเพศ
หญิงให้ความส าคัญเก่ียวกับนมผงส าหรับทารกคล้ายคลึงกันเน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับเลี้ยงดูทารก ซ่ึงเป็นบุคคลในครอบครัวและเพื่อสุขภาพของทารกซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชุติมา ชุติเนตร (2554) เร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดืม่
เพิ่มคุณค่าเพื่อสุขภาพ พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ าดื่มเพิ่มคุณค่าเพื่อสุขภาพ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.2 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับ
ทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์ แตกต่างกัน 

ผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์ ที่มีอายุมีการตัดสินใจแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเน่ืองมาจากช่วงอายุที่ต่างกัน สะท้อนถึงวัยของผู้บริโภคที่มี
ความคิด ประสบการณ์การเลือกซ้ือ  ความสนใจต่อสื่อต่างๆ  ความชอบ ต่อผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกัน
สอดคล้องกับโซเฟีย แวหะมะ(2553) กล่าวว่า อายุมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ หรือการตัดสินใจ
บริโภคของบุคคลย่อมเปลี่ยนไปตามระยะเวลาที่ด ารงชีพอยู่  

สมมติฐานที่ 1.3 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านสถานภาพ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผง
ส าหรับทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์ แตกต่างกัน 

ผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์ที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกไม่แตกต่างกันซ่ึงผูว้ิจัยมีความเหน็ว่า การที่ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกันมีการ
ตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกเหมือนกันและคล้ายคลึงกัน อาจเน่ืองมาจากเน่ืองจากลักษณะความต้องการ 
ของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงวัตถุประสงค์ของการตัดสินใจซ้ือนมผง และการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ เน้นที่การ
ตอบสนองความต้องการที่เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละบุคคลคล้ายคลึงกัน จึงไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิดาภา ยอดคีรี(2561) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าจิวเวลรี
บนสื่อออนไลน์ ของประชาชนในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าการตัดสินใจซ้ือสินค้าจิวเวลรีบนสื่อออนไลน์
จ าแนกตามลักษณะ ทางประชากรศาสตร์ พบว่า ประชาชนในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจซ้ือสินค้าจิวเวลรีบนสื่อออนไลน์แตกต่างกัน 
ส่วนสถานภาพการสมรสไม่พบความแตกต่าง  

สมมติฐานที่ 1.4 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านการศึกษา ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผง
ส าหรับทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์ แตกต่างกัน 

ผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์ที่มีระดับการศึกษาที่ แตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกไม่แตกต่างกันซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าอาจเน่ืองจากผู้บริโภคทุกระดับ
การศึกษา อาจมีความรู้ความเข้าใจสารได้เหมือนกัน มีความคิด มีค่านิยม มีทัศนคติ มีความต้องการ และเชื่อ
เหมือนกัน ดังน้ันจึงส่งผลให้การตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เฉลิมพล รัตนลาโภ (2558) กล่าวไว้ว่า จากงานวิจัยเร่ืองการตัดสินใจซ้ือเค ร่ืองดื่มรังนก
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นางแอ่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนของลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ด้านระดับการศึกษา
ต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.5 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับ
ทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์ แตกต่างกัน 

ผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์ ที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการ
ตัดสินใจซ้ือ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากอาชีพที่ต่างกันของแต่ละ
บุคคลจะมีความจ าเป็นและความต้องการซ้ือสินค้าและบริการต่างกันและมีอิทธิพลต่อรูปแบบในการด าเนิน
ชิวิตที่แตกต่างกันสอดคล้องกับธารนันท์ สุโนภักดิ์ และมนตรี วิบูลยรัตน์ (2557) ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยด้าน
การตลาด บริการและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าน าเข้าภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ในเขต
กรุงเทพมหานคร”ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มี
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าน าเข้าภายในซุปเปอร์- มาร์เก็ต  

สมมติฐานที่ 1.6 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ส่งผลตอ่การตัดสินใจซ้ือ
นมผงส าหรับทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์ แตกต่างกัน 

ผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกตา่ง
กันมีการตัดสินใจซ้ือ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ความสามารถ
ในการซ้ือสินค้าและบริการ และปัจจัยอ่ืนๆ รายได้มีผลต่อโอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลในการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าและบริการ สอดคล้องจารุพันธ์ ยาชมพู(2559)กล่าวว่า รายได้ที่แตกต่างกันก็สามารถบ่งบอก
ความสามารถในการจ่าย ผ่อนช าระสินค้าและบริการซ่ึงควบคู่ไปกับรูปแบบการด าเนินชีวิต  

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจ าหน่าย 
และส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์  

ตัวแปรด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินคา้บิก๊
ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์  ความปลอดภัยนับเป็นปัจจัยแรกที่ผู้ปกครองให้ความส าคัญในการ
เลือกซ้ือนมผง ตัวแปรด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลในทิศทางบวกต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกของผู้บริโภค
ในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์และมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือนมผง
ส าหรับทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์มากที่สุด แสดงให้เหน็วา่ 
เม่ือผลิตภัณฑ์สูงขึ้นจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นไปด้วย ทั้งในเร่ืองของนมผงระบุแหล่ง
ผลิตผลิตภัณฑ์นมผงชัดเจน นมผงมีส่วนประสมที่เหมาะสมกับอายุของทารก วัสดุที่เป็นชิ้นส่วนของถุง กล่อง 
หรือกระป๋องที่บรรจุนมผงมีคุณภาพท่ีสามารถเก็บรักษานมผงได้ มีค าเตือนต่างๆท่ีส าคัญพิมพ์ไว้ท่ีฉลาก ชื่อ
ยี่ห้อของนมผงเป็นที่รู้จักในตลาด และควรให้ความส าคัญกับนมผงมีส่วนประสมที่เหมาะสมกับอายุของทารก
เป็นอันดับแรก สอดคล้องกับงานวิจัยของพรวดี ชนะพันธศรี(2542) ปัจจัยหลักของการตัดสินใจซ้ือนมผง
ของครอบครัวคือผลิตภัณฑ์เน่ืองจากผลิตภัณฑ์มีสารอาหารจะช่วยในการเติบโตของทารกจ าเป็นต้องมี
คุณภาพ สารอาหารครบถ้วน 



12 
 

ตัวแปรด้านราคา ไม่ส่งผลและไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกของผู้บริโภค
ในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์ ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกแรกเกิด 
เน้นที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังน้ัน การก าหนดราคาของผลิตภัณฑ์ จึงเป็นราคาที่สามารถยอมรับได้ มีความ
เหมาะสมกับปริมาณ และคุณภาพที่ได้รับจากตัวสินค้า  มีความเหมาะสมด้านราคา การตั้งราคาของ
ผลิตภัณฑ์ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก และผู้บริโภคที่ตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกแรกเกิด จึงไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ่ึงสอดคล้องกับงานของขจาริน ทัศนเมธ(2560)ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจซ้ือสินค้าจาก
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภคในเขต บางขุนเทียนพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย 
ด้านช่องทาง การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ ของผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ยกเว้น ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านราคา  

ตัวแปรด้านช่องทางการจ าหน่ายไม่ส่งผลและไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ ซ้ือนมผงส าหรับ
ทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์ แสดงให้เห็นนมผงส าหรับทารก
เป็นผลิตภัณฑ์จ าเป็นต่อความต้องการในการซ้ือของผู้บริโภค และผู้บริโภคให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์เป็น
หลัก เพราะเป็นอาหารส าหรับทารก เม่ือมีความจ าเป็นต้องซ้ือ สถานที่หรือช่องทางจ าหน่าย ท าเลที่ตั้งจึงไม่
มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือหรือแสวงหาผลิตภัณฑ์  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของธารนันท์ สุโนภักดิ์ และมนตรี 
วิบูลยรัตน์ (2557) ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยด้านการตลาด บริการและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า
น าเข้าภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร”ผลการทดสอบสมมติฐาน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ และด้านผลิตภาพและคณุภาพ ไม่
มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าน าเข้าภายใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต  

ตัวแปรด้านส่งเสริมการตลาดไม่ส่งผลและไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารก
ของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผู้บริโภคให้
ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ผู้บริโภคจะศึกษาข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ค าเตือน หรือตัวบรรจุภัณฑ์
ก่อนตัดสินใจซ้ือ เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ดังน้ัน การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร 
เอกสารใบปลิว หรือสื่ออ่ืน จึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารก สอดคล้องกับงานวิจัยของปัณณ
วิชญ์ พยุหวรรธนะ(2559)ศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือวิปปิ้งครีมปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือวิปปิ้ง ครีม ผู้บริโภคให้ความส าคัญในด้านการส่งเสริม
การตลาดน้อย ไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่นสินค้า เช่น ส่วนลด, ของแถม การให้ข้อมูลและแนะน าสินค้า ณ 
บริเวณจุดขาย การรับประกันสินค้าหลังการขาย สินค้าใหม่หรือรับเงินคืนได้และการโปรโมทสินค้า 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยทางจิตวิทยา ได้แก่ ความเชื่อม่ันและทัศนคติ แรงจูงใจ มีผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือนมผงส าหรับทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์  

ตัวแปรด้านความเชื่อม่ันและทัศนคติไม่ส่งผลและไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับ
ทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์ อาจเน่ืองมาจากความเชื่อและ
ทัศนคติจะเกิดจากแรงผลักดันทางอารมณ์ อาจจะเก่ียวข้องหรือไม่เก่ียวกับการตัดสินใจของบุคคล และเป็น
สิ่งเปลี่ยนแปลงได้ยาก สอดคล้องกับไซมอน โชติอนันต์ พฤทธิ์ พรชนัน(2544) ได้กล่าวไว้ว่า ทัศนคติและ
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ความเชื่อม่ันของบุคคลมีรูปแบบที่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติท าได้ยาก จ าเป็นต้ องใช้ความ
พยายามและค่าใช้จ่ายมาก การเลือกของผู้บริโภคเป็นผลจากปฏิกิริยาภายในที่ซับซ้อนของวัฒนธรรม สังคม 
ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางจิตวิทยา  

ตัวแปรด้านแรงจูงใจส่งผลในทิศทางบวกต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกของผู้บริโภคใน
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์และมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับ
ทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์มากที่สุด เท่ากับ0.416อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 แสดงให้เห็นแสดง ปัจจัยทางจิตวิทยาจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
มากยิ่งขึ้นไปด้วย ทั้งในเร่ืองของสื่อโฆษณามีความน่าสนใจ ซ้ือสินค้าแล้วได้ของแถมที่น่าสนใจ มีโปรโมรชั่น
ดีๆให้เลือกสรรเหมาะกับผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสินค้ามีความสะอาดและปลอดภัย การแจกสินค้า
ทดลองให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งาน และควรให้ความส าคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสินค้ามีความสะอาดและ
ปลอดภัยเป็นอันดับแรก.สอดคล้องกับงานวิจัยของอรอนงค์ พึ่งชู ,เพ็ญจิรา คันธวงศ์และเพ็ญจุรี คันธวงศ์ 
(2557) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือสินค้าออร์แกนิคร้านAของผู้บริโภคจังหวัดปทุมธานี ผล
การศึกษาพบว่ามีปัจจัยแรงจูงใจในการซ้ือสินค้า มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ  
 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 

จากผลการวิจัยคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้ให้ประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับ
ผู้ประกอบการดังต่อไปน้ี 
 ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลตอ่การตัดสินใจซ้ือนมผง
ส าหรับทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์ แตกต่างกัน 
 ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกแตกต่างกัน แนะน าดังน้ัน
นักการตลาด บริษัท องค์กร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ร้านค้า จึงควรให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เก่ียวกับเร่ือง
ปัจจัยด้านอายุของผู้บริโภค เพราะอาจเน่ืองด้วยนมผงส าหรับทารก มีความจ าเป็น และเหมาะสมกับ
ผู้บริโภคที่มีบุตรทุกอายุทุกช่วงวัย ดังน้ันจึงควรน าเสนอต่อผู้บริโภคที่มีอายุทุกช่วงวัย 
 ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกแตกต่างกัน แนะน าว่านักการ
ตลาด ควรให้ความส าคัญ และศึกษาเก่ียวกับอาชีพของผู้บริโภค เน่ืองจากอาชีพต่างกันการตัดสินใจซ้ือ
ต่างกัน  ดังน้ันควรผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และหลากหลายให้เหมาะกับอาชีพน้ัน ควรใส่ใจกับส่วนประสมทาง
การตลาด 4P ด้านผลิตภัณฑ์ และสร้างความแตกต่างทางการตลาด ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่
อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของเรา  
 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกแตกต่างกัน 
แนะน าว่า ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ร้านค้า จึงควรให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะอาจเน่ืองด้วยการที่
ผู้บริโภคมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย อาจน ารายได้ไปซื้อสินค้า
ที่มีความจ าเป็นด้านอ่ืนมากกว่า และมีการพิจารณาด้านราคาของผลิตภัณฑ์อย่างรอบคอบ ส่วนผู้บริโภคที่มี
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมาก อาจจะมีอ านาจในการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกได้มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนน้อย โดยมีทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายไม่เหมือนกัน ดังน้ันจึงควรน าเสนอผลิตภัณฑ์นมผง
ส าหรับทารกทุกระดับรายได้ และต้องแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่า เกิดค่านิยมซ้ือโดยยินยอมจ่ายเงินเพื่อแลก
ซ้ือสินค้าน้ีรวมถึงน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยด้วย  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกของ
ผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์ 
 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกดังน้ัน องค์กร 
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ร้านค้า จึง ควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ควรมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลาย เพื่อสามารถตอบสนองผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม เป็นการขยายตลาดกลุ่มเป้าหมายให้กว้างมากขึ้น 
และเพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจนมผงส าหรับทารกมากยิ่งขึ้น โดยน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบ และลักษณะ
รูปร่างขนาดบรรจุภัณฑ์แตกต่างกันไป โดยน าเสนอให้มีความทันสมัย ควรมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ประเภท
ใหม่ๆ อยู่เสมอหรือมีการน านวัตกรรมใหม่ๆ การวิจัยใหม่ๆที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าหรือคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อความหลากหลายให้ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกัน การผสมวัตถุดิบสารสกัด
ธรรมชาติอ่ืนๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และสิ่งที่สาคัญคือ การน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
จากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นสากล และติดฉลากรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจ และตัดสินใจบริโภคโดยไม่กังวลต่อสินค้าที่ ไม่
สะอาด หรือมีสิ่งเจอปน 
 ปัจจัยทางจิตวิทยา 

ปัจจัยทางจิตวิทยาได้แก่ แรงจูงใจ ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกของผู้บริโภคใน
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์ 
 ปัจจัยทางจิตวิทยา ด้านแรงจูงใจ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมผงส าหรับทารกดังน้ัน องค์กร ผู้ผลิต ผู้
ประกอบ ร้านค้า จึงควรสร้างแรงจูงใจในการซ้ือสินค้า โดยสร้างแรงกระตุ้นผ่านทางการสื่อสารให้ผู้บริโภคมี
ความตั้งใจซ้ือนมผงส าหรับทารกมากยิ่งขึ้น โดยสามารถให้ผู้บริโภคทราบถึง ประโยชน์ คุณค่า สารอาหาร ที่
เหมาะสม สารบ ารุงพ ฒนาการ เพื่อสุขภาพของทารก รวมถึงความปลอดภัย รวมทั้ง คิดค้นและพัฒนาสูตร
ของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างความเชื่อถือและแรงจูงใจในการซ้ือสินค้าและตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรในปัจจัยอ่ืนๆ เพิ่มขึ้นด้วย ที่อาจส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ ซ้ือนมผง
ส าหรับทารกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรีนครินทร์ เช่น ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรม ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต ปัจจัยด้านสังคม เป็นต้น และน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนาสินค้าให้ตรงความต้องการของลูกค้าต่อไป  
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2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา ศรี
นครินทร์เท่าน้ัน ดังน้ันในการวิจัยในคร้ังต่อไปควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษาให้กว้าง และครอบคลุม
ยิ่งขึ้น เช่น ส ารวจทุกเขตจังหวัดสมุทรปราการ  กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบความคิดเห็น ทัศนคติของ
ผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซ่ึงอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ 
 3. ควรทดสอบด้วยสถิติอ่ืนมาใช้ในการวิเคราะห์ที่นอกเหนือจากที่ใช้วิเคราะห์ผลในวิจัยน้ี เพื่อให้
ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความหลากหลาย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นและท าให้ เกิดความน่าสนใจ
มากขึ้น 
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