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52601303 : สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 
คาํสาํคญั :  พฤติกรรม/การตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์ 
  จิราภา โฆษิตวานิช : พฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุง
สุขภาพของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม. อาจารยที์
ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : อ.ดร.วิโรจน์  เจษฎาลกัษณ์.  119 หนา้. 

การศึกษาคน้ควา้ครังนีมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาปัจจยัพฤติกรรมและการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน 
จงัหวดันครปฐม กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาในครังนี คือ นกัศึกษามหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 382 คน เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็น
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ทางสถิติแบบเชิงพรรณนา รายงานผลเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่า
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแตกต่างโดยใชว้ิธีการทดสอบดว้ยค่าสถิติ (t – test) และ 
ONE WAY-ANOVA ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี 

1.  พฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพ ของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมาจากโทรทศัน์โดยส่วนใหญ่จะเลือกซือซุปไก่สกดั 
โดยมีการตดัสินใจเลือกซือผลิตภณัฑที์มีคุณภาพ โดยส่วนใหญ่มีการบริโภค 2 ครังต่อเดือน โดยจะ
มีการเลือกซือในร้านซุปเปอร์มาเก็ต โดยทีมีการซือยีห้อใดยีห้อหนึงเป็นประจาํหรือส่วนใหญ่
เปลียนยหีอ้นอ้ยมาก 

2.  นกัศึกษาทีมีเพศต่างกนั ช่วงชนัปีทีต่างกนั และรายไดน้กัศึกษาต่อเดือนทีต่างกนั มี
ปัจจยัในพฤติกรรมและการตดัสินใจซือโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

3. นกัศึกษาทีมีคณะต่างกนัมีปัจจยัในพฤติกรรมและการตดัสินใจซือโดยรวมแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่นกัศึกษาทีมีคณะต่างกนั มีปัจจยัใน
ดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

4.  นักศึกษาทีมีภูมิลาํเนาต่างกันมีปัจจยัในพฤติกรรมและการตดัสินใจซือโดยรวม
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทีระดบั 0.05 เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักศึกษาทีมีภูมิลาํเนา
ต่างกนั มีปัจจยัในดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
สาขาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร       ปีการศึกษา 2554 
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ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 

52601303 : MAJOR : PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT 
KEY WORD : HEALTHY FOOD SUPPLEMENTS/BUYER DECISION AND BEHAVIOR  
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This research aimed to study buyer decision and behavior factor on Healthy Food 
Supplements Of students in Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon 
Pathom Province. By studying to 5 relationships of product, price, distribution channels, 
promotion and Brand Image. The samples used in the research are 382 students of Kasetsart 
University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom Province and all of them are divided 
by gender, faculty, year, domicile and income per month. What used to collect information is 
general information's query and Healthy Food Supplements Buyer of the students by using a 
descriptive statistical analysis reported as percentages, average and standard deviation. The 
different analysis between general student's information and influencing factors in buyer 
behavior and decision on healthy food supplements. It analyzed by using Test statistic (t – 
test) and ONE WAY-ANOVA. All the test statistics is statistically significant at the 0.05 level. 
The results can be summarized as follows; 

1. Buyer Decision and Behavior on Healthy Food Supplements of Students in 
Kasetsart University get information from television mainly such as buying Chicken essence 
because quality product and physicians and pharmacists are recommended, most widely 
consumed 2 times per month, consume it continually more 3 years, 2-6 days per weeks, 
consume it before sleeping and consume both tablets and capsules. The students pay money 
for buying Chicken essence, 201-400 Bath per once, buy from supermarket because lower 
price than the other places, maybe buy specific brand or not change the brand. And one 
reason why they change the brand is sale; it is the best way to sales promotion. Apart from 
own consumption, it is mainly used as a souvenir of the festival. 

2. Different gender, year, income of the students is a factor in buyer decision and 
behavior by all of differences aren't statistically significance. 

3. Different faculty of the students is a factor in buyer decision and behavior by 
difference in statistically significance at the 0.05 level. When considered individually, it found 
that students, who are in different faculties, are factors in different sales promotion in 
statistically significance at the 0.05 level. 

4. Different hometown of the students is a factor in buyer decision and behavior 
by difference in statistically significance at the 0.05. When considered in dividedly, it found 
that students, who are in different hometown, are factors in different hometown in statistically 
significance at the 0.05 level. 
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สารนิพนธ์เรืองการศึกษาพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุง
สุขภาพของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม สําเร็จลุล่วง
ลงได้ อาจารยป์ระธานสอบสารนิพนธ์ อาจารย ์ดร.สวรรยา  ธรรมอภิพลอาจารย ์ดร.ธีรพงษ์ บวั
หลา้  และอาจารยที์ปรึกษาสารนิพนธ์ อาจารย ์ดร.วิโรจน์  เจษฎาลกัษณ์  ทีไดก้รุณาสละเวลา และ
ให้คาํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยั ทาํให้สารนิพนธ์ฉบบันีมีความสมบูรณ์ ทาํให้สําเร็จลงได้
ดว้ยดี และผูว้ิจยัขอขอบคุณคณาจารยส์าขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการ
จดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่านทีประสิทธิประสาทวิชาความรู้ แนวคิดอนัเป็นประโยชน์ต่อ
การทาํวทิยานิพนธ์ในครังนี 

ขอขอบคุณเจา้หนา้ทีประจาํคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร อนัไดแ้ก่  
คุณศรีสกุล  พิทกัษานุรัตน์ (พีเตย) และคุณสัมฤทธิ  เอกสินธ์ุ ทีช่วยประสานงานต่างๆ ทาํให้การทาํ
สารนิพนธ์ฉบบันีเป็นไปอยา่งราบรืน 

ขอขอบคุณนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ทุกท่านทีไดใ้ห้
ความช่วยเหลือ ความร่วมมือและอาํนวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูลเป็นอยา่งดี 

ขอขอบพระคุณ บิดาและมารดา ทีให้โอกาส และให้การสนบัสนุนในเรืองการศึกษา
เสมอมา 
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