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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 
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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 
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 JIRAPA  KOSITWANICH : BUYER DECISION AND BEHAVIOR ON HEALTHY 
FOOD SUPPLEMENTS OF STUDENTS IN KASETSART UNIVERSITY, KAMPHAENG 
SAEN CAMPUS, NAKHON PATHOM PROVINCE. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : VIROJ 
JADESADALUG, Ph.D.. 119 pp. 
 

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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บทท ี1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 จากเรืองกระแสการตืนตัวในเรืองของสุขภาพของผูบ้ริโภค โดยแมจ้ะอยู่ในสภาวะ
เศรษฐกิจทีมีการผนัผวนจากการแข่งขนัทีรุนแรงก็ตาม แต่อยา่งไรก็ตามผูบ้ริโภคต่างก็ไดห้นัมาใส่
ใจในเรืองของสุขภาพมากยิงขึน โดยให้ความสําคญักบัอาหารทีไดมี้การบริโภคเขา้ไปในแต่ละมือ  
โดยการเลือกรับประทานอาหารทีมีประโยชน์ มีคุณค่า และใหไ้ดรั้บสารอาหารทีเพียงพอต่อร่างกาย  
เนืองจากอาหารนนัเป็นตวัทีจะมาเสริมสร้างให้ร่างกายสามารถทีจะเจริญเติบโตไดอ้ย่างสมบูรณ์
แขง็แรง มีสุขภาพทีดี สามารถทีจะช่วยซ่อมแซมในส่วนทีสึกหรอได ้และทาํให้มนุษยน์นั สามารถ
ทีจะดาํเนินชีวติประจาํวนัไดเ้ป็นปกติสุข ไม่มีโรคเขา้มาเบียดเบียน แต่ในกระแสสังคมคนเมืองหรือ
รวมไปถึงสังคมในชานเมืองต่างๆต่างมีแต่ความเร่งรีบมองทุกอยา่งเป็นเงินตรา โดยทีผูบ้ริโภคลว้น
แต่นิยมอาหารสาํเร็จรูป ตอ้งมีความรวดเร็ว เพือนาํมารองรับในการดาํเนินชีวิตในประจาํวนั โดยไม่
คาํนึงถึงโภชนาการทีมีความเหมาะสมกนัในแต่ละมืออาหารหรือแมใ้นแต่ละวนั ทาํให้เกิดปัญหา
การขาดสารอาหารทีจาํเป็นต่อร่างกาย ทาํให้เกิดการเจ็บป่วย มีร่างกายอ่อนแอ ทาํให้ผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมไดเ้ป็นอีกทางเลือกหนึง ทีจะสามารถนาํมาช่วยเสริมสร้างให้ผูบ้ริโภคนนัมีสุขภาพทีดี
ขึนได ้
 อาจกล่าวได้ว่า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนันพึงเริมมาได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก    
ในช่วงตน้ศตวรรษ 1980 เริมในประเทศญีปุ่น โดยมีการแพร่หลายไปยงัหลายประเทศในทวัโลก 
โดยอาจมีปัจจยัมากมายทีเอือประโยชน์ทงัในแง่ของทางธุรกิจ รวมทงัผูค้นโดยส่วนมากไดห้นัมา
ใส่ใจสุขภาพกนัมากขึน โดยทาํให้ส่งผลเกิดความนิยมไปทวัโลก จากกระแสนีเองทาํให้มีขอ้มูล
ในทางวิทยาศาสตร์เป็นจาํนวนมากขึนเรือยๆ มาสนับสนุนความสัมพนัธ์ระหว่างเรืองของ
โภชนาการและเรืองของสุขภาพ อาทิเช่น ขอ้มูลในทางวิทยาศาสตร์ทีไดมี้การยืนยนัผลผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมทีมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ซุปไก่สกดั โสม รังนก เห็ดหลินจือ และ ชาเขียว เป็นตน้ 
อีกทงัปัจจยัในดา้นของความกา้วหน้าในเรืองเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารและเทคโนโลยีทาง
ชีวภาพ โดยทีกฎระเบียบเกียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารเสริมทีหน่วยงานของรัฐไดมี้การเปิดโอกาสให้มี
การเผยแพร่ขอ้มูลแสดงสรรพคุณของผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบนสลากผลิตภณัฑ์ จนทาํให้ผลิตภณัฑ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 
 
อาหารเสริมไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคเป็นจาํนวนมาก 
 ในส่วนของประเทศไทย ในระยะเริมตน้นนั โดยกลุ่มเป้าหมายของผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมเป็นกลุ่มของผูป่้วย ผูสู้งอายุ แต่ในปัจจุบนันนักลุ่มเป้าหมายของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมไดมี้
การขยายตวัไปยงักลุ่มวยัรุ่น กลุ่มคนรุ่นใหม่ทีเอาใจใส่ดูแลต่อสุขภาพ รวมถึงกลุ่มนักกีฬาที
ตอ้งการบาํรุงร่างกาย ซึงตลาดผลิตภณัฑ์อาหารเสริมมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนืองมีการขยายตวั
เพิมขึน มีการเกิดผลิตภณัฑ์มากมาย โดยตลาดของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมในประเทศมีแนวโน้ม
สูงขึนอยา่งต่อเนือง โดยพบวา่มูลค่าผลิตภณัฑ์อาหารเสริมโดยรวมเมือปี 2548 จะมีมูลค่าประมาณ 
455 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซึงเป็นการเติบโตทีสูงขึนจากปี 2543 โดยมีมูลค่าประมาณ 283 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมมีแนวโนม้ทีดีขึนในประเทศไทย ตลาดผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
ในปี 2549 มีแนวโนม้วา่ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมทีไดห้นัมาบริโภคมีอายุมากกวา่ 45 ปีเพิม
มากขึน โดยคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าทางการตลาดผลิตภณัฑ์อาหารเสริมโดยรวมทงัหมด ซึงทาํ
ให้กลุ่มผลิตภณัฑ์อาหารเสริมมีแนวโน้มวา่การบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารสูงขึน โดยเฉพาะในกลุ่ม
ของผลิตภณัฑ์ทีมีสรรพคุณในการบาํรุงกาํลงั โดยทีผลิตภณัฑ์มาช่วยในเรืองของการไหลเวียน
โลหิต โดยในส่วนผลิตภณัฑ์ทีช่วยในเรืองของการสร้างความจาํ ผลิตภณัฑ์ทีสามารถช่วยในเรือง
การป้องกนัและการบรรเทาปัญหาทีเกิดขึนนนั อาทิเช่น กระดูก และขอ้ต่อต่างๆของร่างกาย เมือใน
ปี 2550 ผูป้ระกอบการในธุรกิจทีมีความเกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ไดห้นัมาโฆษณาผ่าน
สือออนไลน์เป็นจาํนวนมาก เนืองมาจากผู ้ทีได้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต นิตยสาร และทาง
โทรศพัท ์มือถือทีมีจาํนวนเพิมมากขึน จึงทาํใหเ้ป็นโอกาสในทางธุรกิจทีสามารถใชเ้ป็นช่องทางใน
การพฒันาธุรกิจและสือสารกบัผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์ไดอ้ย่างเจาะกลุ่มตลาดทีตรงตามประสงค์ของ
ธุรกิจ ในส่วนแนวโน้มในการบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมในปี 2551 ผูบ้ริโภคนันได้มีการ
ปรับเปลียนพฤติกรรมโดยมีการรับภาวะในเรืองของค่าครองชีพทีสูงเพิมขึน ทาํให้ผูบ้ริโภค
ผลิตภณัฑ์นนัตอ้งหาทางประหยดัค่าใชจ่้ายมากขึน โดยจากการสํารวจพฤติกรรมในการจบัจ่ายใช้
สอยของคนทีไดอ้าศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย 2551) โดยทีตลาดผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมโดยรวมเมือปี 2551 จะมีมูลค่าเพิมขึนเป็นร้อยละ 7 เมือไดน้าํมาเปรียบเทียบกบัปี 2550 
ซึงไดมี้การมุ่งเนน้ไปทีการตลาดของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงร่างกายชนิดเครืองดืมหรือชนิดนาํ 
และในส่วนการครองตลาดทีรองลงมาจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดเม็ดและผง โดยทีมี
ผูป้ระกอบการเกิดขึนเป็นจาํนวนใหม่อย่างมากและมีการแข่งขนักันอย่างรุนแรงโดยมีการทาํ
การตลาดกนัอย่างต่อเนือง พร้อมทงัพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลายไวร้องรับลูกคา้ โดยมี
การมุ่งเจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ตามช่วงอายุ และพยายามเจาะกลุ่มลกัษณะในการใช้ชีวิตของกลุ่ม
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ผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่ม เพือนาํมาเพิมทางเลือกให้กบักลุ่มผูบ้ริโภคในการเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมเพิมมากขึน   
 ในการวิจัยครังนี ผูว้ิจ ัยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการเปลียนแปลงในเชิงของ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของผูบ้ริโภค ในเรืองของปัจจยัส่วนบุคคล ทีมีผลต่อ
การตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม โดยผูว้ิจยัไดใ้ห้ความสําคญักบั 5 ปัจจยั ในดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นดา้นราคา  ดา้นดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการสือสารทางการตลาด และดา้นภาพลกัษณ์
ของผลิตภณัฑ ์ ซึงไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัมากขึนในยคุปัจจุบนั เนืองมาจากแนวโนม้ในดา้นธุรกิจ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมได้มีการเติบโตทีสูงขึนอย่างต่อเนือง ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะอยู่ในช่วง
เศรษฐกิจทีมีการฉะลอตวัก็ตาม แต่อยา่งไรก็ตามเนืองจากการเพิมขึนของจาํนวนประชากร พร้อม
ทงัการมีมาตรฐานในการศึกษาทีสูงขึนรวมถึงค่านิยมในกระแสการดูแลสุขภาพใส่ใจในเรืองของ
การบริโภคอาหารทีมีประโยชน์ทาํให้เกิดความตอ้งการของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมก็สูงเพิมขึนดว้ย 
จึงทาํให้ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารเสริมมีภาวะในการแข่งขนัทีสูงขึนและมีความรุนแรง เพือสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่างขีดสุดและตอ้งให้ผลิตภณัฑ์นันมีความโดดเด่น ทงัในแง่ของตวั
ผลิตภณัฑ์ทีจะสามารถเข้าถึงตวัผูบ้ริโภคได้มากทีสุด จึงจาํเป็นอย่างยิงทีผูป้ระการต้องมีการ
วางแผนกลยุทธ์ดา้นต่างๆ เพือปรับตวัและคงความอยู่รอดในตลาดของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมใน
ภาวะทีมีการแข่งขนัสูงในระยะยาวได ้ 
 ดงันนัผูว้จิยัจึงไดส้นใจและใหค้วามสําคญัทีจะศึกษา ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัต่างๆ 
ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของผูบ้ริโภค โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มในการวิจยัใน
ครังนีเป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม เนืองจากกลุ่ม
นักศึกษามีแนวโน้มทีมีการบริโภคในกลุ่มผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพิมมากขึนในทุกๆปี ซึงกลุ่ม
นกัศึกษาเป็นช่วงกลุ่มขงผูบ้ริโภคทีอยูใ่นช่วงของวยัรุ่น ทงันีเพือเป็นขอ้มูลพืนฐานให้แก่ผูบ้ริหาร
องค์การต่างๆ ได้สามารถทีจะนําข้อมูลการศึกษาในครังนีไปใช้ในการปรับกลยุทธ์ในการจัด
จาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริม โดยสามารถทีจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของผูบ้ริโภคเป็นสาํคญั 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพ  
2.  เพือเปรียบเทียบพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ 

ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านการสือสารทางการตลาด และด้าน
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ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ คณะทีกาํลงัศึกษา ชนัปี
ทีกาํลงัศึกษา ภูมิลาํเนา และรายไดน้กัศึกษาต่อเดือน 
 
คําถามการวจัิย 
 1.  นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ทีมี
ลกัษณะส่วนบุคคลทีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพ
อยา่งไร 
 2.  ความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาํแพงแสน ทีมี
ลกัษณะพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพโดยมีความพึงพอใจต่อ
การตดัสินใจซืออยา่งไร 
 
สมมติฐานของการวจัิย 

1.  พฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม แตกต่างกนัตามลกัษณะส่วน
บุคคล ดงันี 

1.1 นกัศึกษาชายและหญิงมีพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
บาํรุงสุขภาพ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการสือสารทางการตลาด 
และดา้นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั 

1.2 นกัศึกษาทีเรียนคณะต่างกนัมีพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมบาํรุงสุขภาพ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านการสือสารทาง
การตลาด และดา้นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั 

1.3 นกัศึกษาชนัปีทีกาํลงัศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการสือสารทาง
การตลาด และดา้นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั 

1.4 นกัศึกษาทีมีภูมิลาํเนาต่างกนัมีพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมบาํรุงสุขภาพ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านการสือสารทาง
การตลาด และดา้นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั 
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1.5 นกัศึกษาทีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการสือสารทาง
การตลาด และดา้นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั 
 
ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
 1.  ทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
บาํรุงสุขภาพของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
 2.  ทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยากาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
 3.  ผลการวจิยัทีไดจ้ะเป็นแนวทางในการใชป้รับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
บาํรุงสุขภาพสาํหรับผูป้ระกอบการ 
 4.  ผลการวิจยัทีได้สามารถใช้เป็นแนวทางพฒันาผลิตภณัฑ์สําหรับผูที้สนใจธุรกิจ
อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ  

  
ขอบเขตของการวจัิย 
 1.  ขอบเขตดา้นเนือหา 

ศึกษาพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ ของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยากาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม จาํแนกตามประชากรศาสตร์ 
 2.  ขอบเขตดา้นประชากร  

นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํนวน 
8,092 คน 
 3.  ขอบเขตดา้นเวลา  

ระยะเวลาทีใชใ้นการศึกษาครังนี ตงัแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 - มกราคม 2555  และ
เก็บขอ้มูลในเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2554 รวมระยะเวลาในการวิจยัทงัสิน 12 เดือน 

 
คําจํากดัความทใีช้ในการวจัิย 
 1.  การตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ หมายถึงการพิจารณาถึงขอ้มูล
เพือนาํมาใช้ในการตดัสินใจในการการซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม โดยทีจะไดรั้บประโยชน์ในการ
ซืออย่างสูงสุด ซึงได้แก่ ข้อมูล ผูซื้อ ตราสินค้า เวลา และยงัรวมถึงปริมาณในการซือ โดยที
สารอาหารทีนาํมาใช้รับประทานโดยตรง นอกเหนือจากการรับประทานอาหารทีเป็นไปตามปกติ 
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เพือเพิมเติม เสริม ป้องกนัหรือบาํบดั โดยมีสารอาหาร หรือสารอืนมาเป็นองค์ประกอบอยู่ในรูป
ของแบบเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลวหรืออยูใ่นลกัษณะอืน โดยมีจุดมุ่งหมายสําหรับผูบ้ริโภค
โดยทวัไปทีมีสุขภาพปกติ มิใช่ผูที้ป่วย โดยมีการมาคาดหวงัประโยชน์ในทางการส่งเสริมสุขภาพ 
โดยมีการจาํแนกตามประเภทตามคุณสมบติัและประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ โดยจะประกอบดว้ย 
(1) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ  (2) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมป้องกันและรักษาโรค (3) 
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมลดนาํหนัก (4) ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมนักกีฬา (5) ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมที
เสริมหรือเติมสารบางชนิดใหม้ากขึน  
 2.  ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูที้ไดมี้การซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมไปเพือตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเองหรือภายในครอบครัว 

3.  ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม หมายถึง กลุ่มทีเป็นผลิตภณัฑอ์าหารเสริมชนิดต่างๆ ทีมีการ
จาํหน่ายในท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ  ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
ป้องกันและรักษาโรค ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดนําหนัก ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนักกีฬา และ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมทีเสริมหรือเติมสารอาหาร 

4. ราคา หมายถึง สิงทีเป็นตวักาํหนดมูลค่าของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมในรูปของ
เงินตรา โดยทีราคาเป็นสือกลางในการแลกเปลียนสินคา้และการบริการ โดยมีวตัถุประสงค์ใน การ
กาํหนดราคาเพือแสวงหากาํไร เพือสร้างยอดขาย และเพือรักษาสถานภาพของกิจการ 

5.  การจดัจาํหน่าย หมายถึง กิจกรรมทีเป็นการเกียวขอ้งกบัการนาํผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมออกมาสู่ตลาดเป้าหมาย ซึงประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ ช่องทางการจดัจาํหน่าย และ การ
กระจายสินคา้ 

6.  การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การไดติ้ดต่อสือสารจากผูที้ผลิตหรือผูข้ายไปยงั
ลูกคา้ เพือทีจะแจง้ข่าวสารเกียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารเสริม และการบริการทีตนมีอยู่ในทอ้งตลาด 
พร้อมทงัยงัเป็นการเชิญชวนให้ลูกค้ามาซือผลิตภณัฑ์และการบริการทีเสนอขายนัน การแจ้ง
ข่าวสารอาจทาํให้รูปการโฆษณา การพูดขายของพนกังานขาย การแถลงข่าว และจดักิจกรรมการ
กระตุน้ตลาดอืนๆอีกเพือใหเ้กิดการซือ 

7.  ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ภาพทีเกิดขึนมาดว้ยความประทบัใจ หรือการได้
รับรู้ หรือเป็นภาพทีเกิดขึนในจิตใจ จากการทีมีความรู้อยู่แลว้ในอดีต โดยอาจจะมีการผนัแปรไป
ตามมุมมองของแต่ละบุคคล หรือองคก์รนนัๆ 

8.  พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง พฤติกรรมทีผูบ้ริโภคนนัไดมี้การแสดงออกมาทงั
ในดา้นร่างกายและในดา้นจิตใจ ซึงในการคน้ควา้หา โดยมีการประเมินผลในการตดัสินใจในการ
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เลือกซือ การใช ้การทิง หรือแมแ้ต่การกาํจดัและการไดป้ระเมินผลในการใชสิ้นคา้หรือการบริการ
ของผูบ้ริโภค เพือทีจะใหไ้ดรั้บความพึงพอใจอยา่งสูงสุด 
 
ตัวแปรทใีช้ในการวจัิย 

สําหรับการวิจยัเรืองพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพ
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐมในครังนี ผูว้ิจยัได้
ศึกษาคน้ควา้ และไดร้วบรวมเอกสารรายงานการวิจยัทีเกียวขอ้ง ซึงสรุปเป็นกรอบแนวความคิดได้
ดงันี 

1.  ตวัแปรทีใชใ้นการวจิยั  
1.1 ตวัแปรตน้/ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ลกัษณะส่วนบุคคล 

1.1.1 เพศ 
1.1.2 คณะทีกาํลงัศึกษา 
1.1.3 ชนัปีทีกาํลงัศึกษา 
1.1.4 ภูมิลาํเนา 
1.1.5 รายไดน้กัศึกษาต่อเดือน 

1.2 ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย การตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพ  
1.2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์
1.2.2 ดา้นราคา 
1.2.3 ดา้นการจดัจาํหน่าย 
1.2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
1.2.5 ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร 

 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง สามารถสรุปเป็นประเด็น เพือกาํหนดตวัแปรที
จะใชเ้ป็นกรอบแนวคิดสาํหรับการวจิยั ไดด้งันี 
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ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

การตัดสินใจซือผลติภัณฑ์อาหารเสริม 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

ลกัษณะส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. คณะทีกาํลงัศึกษา 
3. ชนัปีทีกาํลงัศึกษา 
4. ภูมิลาํเนา 
5. รายไดน้กัศึกษาต่อเดือน 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
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บทที 2 
 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 
 การคน้ควา้แบบอิสระเรืองพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุง
สุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวดันครปฐม ได้
ทาํการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี  และผลงานวจิยัทีเกียวขอ้ง เป็นแนวทางในการศึกษา ดงันี 

1.  แนวคิดเกียวกบัส่วนประสมการตลาด 

2.  แนวคิดเกียวกบัภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์

3.  แนวคิดเกียวกบัพฤติกรรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจซือ 
4.  แนวคิดเกียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 
5.  ผลงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

1.  แนวคิดเกยีวกบัส่วนประสมการตลาด 
 ฟิลลิปส์  คอทเลอร์ (Philip Kotler 2003: 16) ไดใ้ห้ความหมายส่วนประสมการตลาด 
วา่เป็นตวัแปรทีสามารถจะควบคุมไดโ้ดยทางการตลาด หมายถึง การสนองตอบต่อความตอ้งการ
เป็นตวัแปรทีสามารถควบคุมได ้และสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหพ้ึงพอใจได ้

 สุดาดวง  เรืองรุจิระ (2543: 29) ไดใ้ห้ความหมายส่วนประสมการตลาด ว่าหมายถึง
องคป์ระกอบทีสาํคญัในการดาํเนินงานทางการตลาด ถือวา่เป็นปัจจยัทีกิจการนนัสามารถทีควบคุม
ได ้โดยทีกิจการในทางธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสมทางการตลาดทีมีความเหมาะสมในการวางกล
ยทุธ์ทางการตลาด 

 กุลวดี  คูหะโรจนานนท์  (2545: 16) ให้ความหมาย ส่วนประสมการตลาด วา่หมายถึง
ปัจจยัทีสามารถดาํเนินการควบคุมไดแ้ละสามารถทีจะมีการเปลียนแปลงหรือมีการปรับปรุง เพือให้
มีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มนนัๆได ้เพือทาํให้กิจการนนัอยูร่อดหรืออาจจะเรียกไดว้า่ส่วน
ประสมการตลาดนนัเป็นเสมือนเครืองมือในทางการตลาดทีถูกนาํมาใชเ้พือทีจะสนองความตอ้งการ
ของ ลูกค้าห รือผู ้บ ริ โภคของก ลุ่ม เ ป้ าหมายนันๆ มีคว ามพึ งพอใจและ มีความ สุขได้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ ( 2541: 16) ไดใ้ห้ความหมายส่วนประสมการตลาด วา่หมายถึง ตวั
แปรต่างๆทีจะทาํใหทุ้กอยา่งมีความชดัเจนขึนในอตัราส่วนทีเหมาะสมและมีความพอดีกนั 

 จากความหมายส่วนประสมการทางการตลาดข้างต้นสามารถทีจะสรุปได้ว่า ส่วน
ประสมการตลาดนนั  หมายถึง เครืองมือทีใช้ในทางการตลาดซึงโดยกิจการนนัๆใช้เพือทีจะเป็น
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพือให้เกิดความพึงพอใจและสามารถทําให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องกิจการนนัๆได ้

 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) โดยประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑ์ (Product), 
ราคา (Price), การจดัจาํหน่าย (Place), การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือเรียกไดอี้กอยา่งหนึง
ว่า 4’Ps ส่วนประสมการทางการตลาดนีมีความสําคญัหรือมีความเท่าเทียมกัน โดยขึนอยู่กับ
ผูบ้ริหารทางการตลาดแต่ละบุคคลจะมีการวางกลยุทธ์โดยทีมีการเน้นตวัใดตวัหนึง เพือให้เกิด
ความสามารถทีจะตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดถึ้งขีดสุด 
 1.1 ผลิตภณัฑ์ (Product) คือสิงทีนํามาเสนอขายโดยตวัธุรกิจนันเอง เพือทีจะมีการ
สนองต่อความจาํเป็นและตอ้งการเพือให้เกิดความพึงพอใจในตวัผลิตภณัฑ์นนัๆ ทีจะนาํมาเสนอ
ขายอาจจะมีตวัตนก็ไดห้รือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑ์ทีนาํไปเสนอขายในทอ้งตลาดจะมีทงัสิงทีมี
ตวัตนและสามารถทีจะจบัตอ้งได ้อาจจะเป็นสินคา้ทีไม่มีตวัตนหรือไม่สามารถทีจะจบัตอ้งได ้หรือ 
การบริการ ทางดา้นความคิด (Idea) ทีจะไปตอบสนองต่อความตอ้งการได ้

องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์(Total Product) 
1.  ตวัผลิตภณัฑ์หลกั (Core Product) คือสิงทีผูซื้อนนัมีความตงัใจทีจะเลือกซือ

ผลิตภณัฑ์นันๆเป็นพืนฐานของความตอ้งการอยู่แล้วในขณะนนั  ซึงมีทงัลกัษณะทีมีตวัตนหรือ
สามารถทีจะมีการจบัตอ้งได ้ เรียกว่า  สินคา้และผลิตภณัฑ์ทีไม่มีตวัตนไม่สามารถทีจะจบัตอ้งได ้
โดยเรียกวา่ การ บริการ ซึงอาจจะนาํมาเสนอขายแยกกนัหรือนาํมาขายรวมกนัก็ได ้ส่วนประกอบที
เป็นตวัผลิตภณัฑน์นัจะมีประโยชน์ในการใชง้าน ในรูปแบบ รูปทรงในปริมาตรทีมีการบรรจุ สีสัน 
ขนาด คุณภาพ ทีสามารถสร้างเพือใหเ้กิดความพึงพอใจต่อผูบ้ริโภค 

2.  สิงทีบ่งชีเกียวกบัผลิตภณัฑ์ (Product Identifications) ลกัษณะของผลิตภณัฑ์
แท้ๆ  อาจจะมีลกัษณะเป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซหรือเป็นสิงทีไม่มีตวัตนจบัตอ้งไม่ไดน้นั จึง
จาํเป็นตอ้งมีขอ้บ่งชีถึงรายละเอียด บ่งบอกถึงความแตกต่างทีกล่าวถึงใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์ดงันี 

2.1 บรรจุภณัฑ์ (Packages) ลกัษณะของบรรจุภณัฑ์ทีจะมีขอ้บ่งชีให้ทราบถึง
ลกัษณะของผลิตภณัฑที์แทภ้ายในได ้เช่น บรรจุขวดทีมีการแสดงวา่ตอ้งเป็นของเหลว หรือเป็นผง
รูปทรงต่างๆของบรรจุภณัฑ์ก็มีข้อทีบ่งชีให้ทราบว่าสินค้าทีบรรจุอยู่ภายในนันมีลักษณะเป็น
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อยา่งไร โดยทีบรรจุภณัฑน์นัมีหนา้ทีเรียกร้องในการดึงดูดความสนใจ และสะดุดตาต่อผูผ้มเห็นได้
เมือพบเจอไดท้นัที 

2.2 ตราสินคา้ (Brand) เป็นตวัแสดงถึงทีมาวา่สินคา้เป็นของผูผ้ลิตรายใดราย
หนึงเสมือนเป็นข้อบ่งชีถึงความแตกต่างของผูผ้ลิตจัดจาํหน่ายให้แก่ผูซื้อ รวมทังข้อบ่งชีถึง
คุณลกัษณะและคุณภาพของตราสินคา้และบริการต่างๆ นนั ซึงอาจจะประกอบดว้ยส่วนทีเป็นคาํ 
วลีหรือขอ้ความ สัญลกัษณ์หรือรูปภาพใดๆทีอาจจะแสดงถึงตราสินคา้นนัได ้

2.3 การบริการต่างๆ (Services) เป็นส่วนทีมีการเพมิขึนมา เนืองจากผลิตภณัฑ์
แท้ๆ นนัไม่มีการสนองต่อความตอ้งการของผูซื้อไดอ้ย่างสมบูรณ์ โดยอาจจะเป็นการบริการก่อน
การขาย ในขณะทีทาํการขาย และหลงัทาํการขาย อาจแบ่งและมีการจาํแนกไดเ้ป็นการบริการทีมี
การเกียวข้องกับความสะดวกในการจัดซือ การบริการทีเกียวข้องกับความสะดวกในการใช้
ผลิตภณัฑแ์ละการบริการทีเกียวกบัความสะดวกในการชาํระเงิน 

ประเภทของผลิตภณัฑ ์(Product Classifications)  
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม โดยทวัไปถือว่าจดัเป็นผลิตภณัฑ์ทีใช้ในการอุปโภคบริโภค (Consumer 

Product) โดยสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 4 ประเภท ตามวธีิการซือของผูบ้ริโภค ในการใชค้วามพยายาม
ทีจะมีการแสวงหาสินคา้ ดงันี 

1.  สินคา้สะดวกซือ (Convenience Product)  เป็นสินคา้ทีมีผูบ้ริโภคซือหาดว้ยวิธี
สะดวกทีสุดในการหาซือผลิตภณัฑ์  โดยใชค้วามพยายามในการแสวงหาซือสินคา้น้อยทีสุดโดยมี
การ คาํนึงถึงความสําคัญในการเสียเวลาซือน้อยทีสุด โดยการนํามาเปรียบเทียบกับราคาหรือ
คุณภาพว่ามีความสําคญัน้อยกว่าทีจะไปเสียเวลา และเพือความสะดวกในการหาซือผลิตภณัฑ์ ที
ตอ้งการไดโ้ดยไดสิ้นคา้ทนัที ดงันนัแลว้ ตราสินคา้ และสถานที ทีมีการจดัจาํหน่ายทีสะดวก และ
เอือต่อการสัญจรใกลก้บัแหล่งทีอยูอ่าศยั หรือ ชุมชน โดยสามารถช่วยท่อนเวลาในการแสวงหาซือ
สินคา้หรือผลิตภณัฑน์นัๆ โดยทีสินคา้สะดวกซือสามารถทีจะจาํแนกยอ่ยไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี 

1.1 สินคา้ทีมีการซือใช้เป็นประจาํ โดยเป็นสินคา้ประเภทอาหารประจาํวนั 
ของใช้ประจาํในทุกๆวนั และเครืองอุปโภคบริโภคทีใช้ในชีวิตประจาํวนั เช่น ขนม สบู่ ยาสีฟัน 
แปรงสีฟันผลไมจ้ะซือครังละไม่มาก แต่มีความบ่อยครัง หรือค่อนขา้งถีในการซือใช ้

1.2 สินค้าทีมีการถูกกระตุ้นในการซือใช้ โดยเป็นสินค้าทีมีการใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั โดยซือมานนั ในบางครังมิได้ตงัใจหรือมีการตดัสินใจไวล่้วงหน้า เช่น ซือสินคา้
หรือผลิตภณัฑ์นนัมาเนืองมาจากสินคา้นนั มีการลดราคา หรือมีการจดัวางหนา้ร้านทีสวยสะดุดตา
ทนัทีเมือพบเห็นสินคา้หรือผลิตภณัฑน์นั 
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1.3 สินคา้นนัๆซือเมือฉุกเฉินหรือฉบัพลนัทนัที โดยเป็นลกัษณะของสินคา้ที
โดยปกติสภาพไม่พึงประสงค์ในสินคา้นนัๆ แต่เมือเกิดความจาํเป็นรีบด่วนทีจะตอ้งใช้สินคา้นัน
ขึนมาทนัที เช่น รถดบัเพลิง รถพยาบาล  

2.  สินคา้ทีมีการเปรียบเทียบซือ (Shopping Products) โดยเป็นสินคา้ประเภททีมีผู ้
ซือตอ้งการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ รวมถึงรูปแบบต่างๆของสินคา้หรือผลิตภณัฑ์นนัๆ จนเมือ
กว่าจะได้สินคา้ทีตนนันมีความพึงพอใจมากทีสุด การซือจะไม่มีความบ่อยครังนัก เนืองมาจาก
ไม่ใช่สินคา้ประจาํวนั หรืออาจมีราคาสูง อายุ การใชง้านของสินคา้ค่อนขา้งมีระยะทียาวนาน จึงใช้
ความรอบคอบในการเลือกสิคา้หรือผลิตภณัฑน์นัๆก่อนตดัสินใจซือ ซึงสามารถทีจะจาํแนกออกได้
เป็น 4 ประเภท ดงันี 

2.1 สินคา้ทีมีลกัษณะแบบเดียวกนั โดยเป็นสินคา้ทีมีลักษณะหรือรูปร่าง
คลา้ยคลึงกนั หรือเหมือนกนั โดยทีผูซื้อจะมีการประเมินรูปร่างลกัษณะสินคา้ โดยมีการนาํไปใช้
ประโยชน์ไดเ้หมือนกนั มีการเปรียบเทียบตราสินคา้ การมีจุดเด่นในเชิงราคา คุณภาพ และการมี
การบริการทีดีกวา่ 

2.2 สินคา้ทีมีลกัษณะต่างแบบ เป็นสินคา้ทีมีความแตกต่างในตวัรูปแบบ 
คุณภาพ โดยทีผูซื้อจะใหค้วามสนใจในตราสินคา้เป็นอนัดบัแรก แลว้จึงจะมาพิจารณาถึงคุณภาพที
จุกผูบ้ริโภคพึงพอใจ และรวมถึงราคาทีมีความสอดคลอ้งกบัคุณภาพของสินคา้ ก่อนทีจะตดัสินใจ
ซือสินคา้หรือผลิตภณัฑน์นัๆ 

2.3 สินคา้ทีมีการเจาะจงซือ (Specialty product) โดยเป็นสินคา้ประเภททีมีผู ้
ซือนนัเจาะจงและตอ้งการเฉพาะสินคา้นนัๆ โดยทีมีการตดัสินใจซือล่วงหนา้ เนืองมาจากเห็นวา่มี
ลกัษณะทีพิเศษโดยตรงกบัความตอ้งการ หรือมีความจาํเป็นและไม่มีสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ใดๆมา
ทดแทนได ้โดยทีผูซื้อหรือผูบ้ริโภคจะใชค้วามพยายามอยา่งมากทีสุดเพือทีจะเสาะแสวงหาสินคา้
นนัๆ โดยทีสินคา้ประเภททีมีการเจาะจงซือมกัจะเป็นสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ทีเป็นประเภททีมีอายุ
การใชง้านระยะยาว ราคาต่อหน่วยจึงค่อนขา้งสูง ซึงโอกาสทีใชจ้ะเป็นครังคราวก็ตาม เป็นสินคา้ที
มีการรู้จกักนัดี เช่น เสือผา้ทีมีความหรูหรา ยาทีมีการรักษาโรคเฉพาะทาง และเครืองกีฬา 

2.4 สินคา้ทีไม่แสวงซือ (Unsought product) โดยเป็นสินคา้ทีมีผูบ้ริโภคไม่
ทราบว่าสินคา้นนัๆจาํหน่ายในทอ้งตลาด หรือไม่มีการคิดมาก่อนว่าตนเองจะมีความตอ้งการซือ
สินคา้นันๆ เนืองมาจากเป็นสินค้าทีพึงนําออกมาสู่ตลาดใหม่ๆ ทงัทียงัไม่เป็นทีรู้จกัของลูกค้า
โดยทวัไป โดยทีผูข้ายตอ้งการทีจะเนน้การใหข้อ้มูล เพือทีจะทาํใหเ้ป็นทีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย แต่
มีเพียงสินคา้ในบางชนิดเท่านนั ทีออกสู่ตลาดนานแลว้ แต่ไม่เป็นทีตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยทีไม่
เห็นวา่ตนจะใชป้ระโยชน์ไดจ้ากสินคา้นนั เช่น การประกนัชีวิต โดยผลิตภณัฑ์ในการวิจยัครังนี คือ
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ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมชนิดต่างๆทีไดมี้การขายในทอ้งตลาด โดยไม่วา่จะเป็นผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
ทีมีการบาํรุงสุขภาพ ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมทีมีการป้องกนัและรักษาโรค ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมที
ลดนําหนัก ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของนักกีฬา และผลิตภณัฑ์อาหารเสริมหรือเติมสารอาหาร 
จดัเป็นผลิตภณัฑ์เพือการอุปโภคบริโภค โดยจดัอยูใ่นประเภทสินคา้ทีมีการเจาะจงซือ ซึงผูบ้ริโภค
นนัจะตอ้งมีการตดัสินใจไวล่้วงหนา้ก่อนทีจะมีการตดัสินใจซือทนัที โดยไม่ไดมี้การคาํนึงถึงราคา 
ผูบ้ริโภคจึงมกัทีจะเป็นกลุ่มเฉพาะเป็นกลุ่มทีมีการใส่ใจต่อสุขภาพ โดยทีมีความพยายามทีจะเสาะ
แสวงหาผลิตภณัฑ์นนัมาสนองตอบต่อความตอ้งการของตนเอง หรืออาจจดัไดว้่าเป็นการจดัเป็น
อาหารเสริมในบางประเภทโดยเป็นสินคา้ทีสะดวกซือ เช่น ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมทีมีการบาํรุง
สุขภาพ นาํมนัปลา ซุปไก่สกดั รังนก เนืองมาจากสามารถทีจะรับประทานไดเ้ป็นประจาํ หาซือง่าย 
และมีราคาทีไม่สูงมากนกั 

1.2 การจดัจาํหน่าย (Place) คือ เป็นกิจกรรมทีมีการเกียวขอ้งกบัการนาํเอาผลิตภณัฑ์
ออกมาสู่ตลาดทีเป็นเป้าหมาย ซึงประกอบไปดว้ย 2 ส่วน ดงันี                                                                     

1.2.1 ช่องทางการจัดจาํหน่าย (Channel of distribution) ซึงเป็นเส้นทางที
ผลิตภณัฑ์ไดเ้คลือนยา้ยจากผูผ้ลิตนาํไปสู่คนกลาง ไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช ้โดยช่องทางในการจดั
จาํหน่ายไดจ้าํแนกออกตามประเภทของสินคา้ โดยทีผลิตภณัฑ์เสริมอาหารไดจ้ดัเป็นสินคา้อุปโภค
บริโภค ทีมีช่องทางในการจดัจาํหน่าย เพือนาํมาใช้ส่วนตวัหรือนาํมาใช้ในครัวเรือน เช่น สินคา้
สะดวกซือ สินคา้โดยมีการเปรียบเทียบซือ สินคา้ทีมีการเจาะจงซือ และสินคา้ทีไม่ไดมี้การแสวง
ซือ โดยมีช่องทางในการจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ดงัภาพที 2 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที 2 แสดงโครงสร้างช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 

ทีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์, กลยุทธ์การตลาดและการบริหารการตลาด (กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซ
แทก็ซ์, 2546), 503. 

จากภาพที 2 แสดงโครงสร้างในช่องทางในการจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 
โดยมี 4 ช่องทาง ดงันี 

ช่องทาง 0 ระดบั เป็นการจดัจาํหน่ายจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคเป็นคนสุดทา้ย ซึง
เป็นการจดัจาํหน่ายโดยตรง เป็นช่องทางทีมีระยะสันทีสุด โดยเหมาะสําหรับสินค้าทีต้องการ
ความเร่งรีบ โดยเป็นทีสินคา้ทีมีการเสียหายง่าย เช่น ผกั ผลไม ้และอาหารสด ทีตอ้งมีความสด ใหม่ 
ตลอดเวลา 

ช่องทาง 1 ระดบั เป็นการจดัจาํหน่ายจากผูผ้ลิต ผูค้า้ปลีก ไปยงัผูบ้ริโภคเป็นคน
สุดทา้ย ซึงผูผ้ลิตจะมีการขายผ่านผูค้า้ปลีกรายใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินคา้ หรือผูค้า้ส่งทีจะมีการ
ไดรั้บส่วนลดจาํนวนมาก ดีกวา่ซือจากผูค้า้ปลีก ซึงเหมาะสมกบัสินคา้ทีมีความเสียหายง่าย มีความ
ลา้สมยัอยา่งรวดเร็ว เช่น ผลไมส้ด ผกัสด และสินคา้ทีเป็นแฟชนั 

ช่องทาง 2 ระดบั เป็นการจดัจาํหน่ายจากผูผ้ลิต ผา่นผูค้า้ส่ง ผ่านผูค้า้ปลีก ไปยงั
ผูบ้ริโภคเป็นคนสุดทา้ย ซึงเหมาะสมกบัสินคา้ทีมีความเสียหายยาก ผูบ้ริโภคมีการกระจดักระจาย 
จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัผูค้า้ส่ง มีการจดัจาํหน่ายต่อไปยงัผูค้า้ปลีก และผูบ้ริโภคเป็นคนสุดทา้ย โดยที
สินคา้ประเภทนี ไดแ้ก่ สินคา้ทีมีการใช้ในครัวเรือน เช่น มาม่า สบู่ นาํมนัพืช ซอลเครืองปรุง ยาสี
ฟัน เป็นตน้ 

ช่องทาง 3 ระดบั เป็นการจดัจาํหน่ายจากผูผ้ลิต ผา่นผูค้า้ส่ง ผา่นผูค้า้ปลีกอิสระ 
ผ่านผูค้า้ปลีก ไปยงัผูบ้ริโภคเป็นคนสุดทา้ย ซึงเป็นช่องทางในการจดัจาํหน่ายทีมีความยาวทีสุด 

ผูผ้ลิต 
    0 ระดบั ผูบ้ริโภค 

1 ระดบั ผูผ้ลิต 
ผูบ้ริโภค 

2 ระดบั ผูผ้ลิต 

ผูค้า้ปลีก 

ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก 

3 ระดบั ผูค้า้ส่ง ผูผ้ลิต ผูค้า้ส่งอิสระ 

ผูบ้ริโภค 

ผูค้า้ปลีก ผูบ้ริโภค 
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โดยเป็นสินคา้ทีไม่ใช่ประเภทอาหาร ผูค้า้ส่งมีความเป็นอิสระ อาจจะเป็นพ่อคา้ส่งรายย่อย ซึงมี
ความใกลชิ้ดกบัผูค้า้ปลีก คอยใหค้วามช่วยเหลือในการตกแต่งและจดัวางสินคา้ไดง่้าย 

 ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมจึงจดัเป็นสินคา้ทีใชใ้นการอุปโภคบริโภค โดยทีการจดัจาํหน่าย
สามารถทีจะจดัทาํไดห้ลายช่องทาง เช่น ช่องทางในการจดัจาํหน่ายจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคเป็นคน
สุดทา้ย ซึงเป็นช่องทางในการจดัจาํหน่ายโดยตรง โดยทีสามารถช่วยให้ลดตน้ทุนไดม้ากกว่าการ
ผา่น ผูค้า้ส่ง หรือผูค้า้ปลีก แต่หากผูผ้ลิตนนัไดข้าดความเชียวชาญในช่องทางของการจดัจาํหน่าย ก็
อาจมีความจาํเป็นทีจะตอ้งอาศยั ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก มาช่วยในเรืองของการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมโดยทีสามารถจดัจาํหน่ายไดโ้ดยผา่นช่องทาง 1 ระดบั และ 2 ระดบั โดยทงันีแลว้ จะ
ขึนอยูก่บัผลิตภณัฑที์ไดเ้ลือกบริโภค หรือ นาํมาบริโภคในแต่ละครัง 

1.2.2 การกระจายสินคา้ (Physical distribution) เป็นการเคลือนยา้ยสินคา้ ทงัตวั
ภายในองค์การและไดมี้การผ่านช่องทางในการจดัจาํหน่าย เพือทีจะตอบสนองต่อความตอ้งการ 
และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ซึงไดเ้กียวขอ้งกบักิจกรรมในการขนส่ง โดยการเก็บ
รักษา การจดัการในการคลงัสินคา้ การบรรจุหีบห่อ การนาํสินคา้ส่งไปยงัผูซื้อ และการดาํเนินการ
ในคาํสังซือ โดยมีองคป์ระกอบในการกระจายสินคา้ ดงัต่อไปนี 

1.  การพยากรณ์กบัความตอ้งการของตลาด คือ การระบุความตอ้งการของ
ตลาด โดยทีมีการพยากรณ์แนวโน้มความต้องการทีจะให้เหมาะสม เพือทีจะได้นําสินค้าหรือ
ผลิตภณัฑน์นัออกมาสู่ตลาดไดใ้นปริมาณทีมีความเหมาะสมกบัความตอ้งการของตลาด 

2.  กระบวนการทีใช้ในการดําเนินการเกียวกับการสังซือ ทีไม่มีความ
ผดิพลาด เพราะอาจจะทาํใหเ้กิดความล่าชา้ได ้

3.  การบริหารสินคา้คงคลงัทีตอ้งมีการกาํหนดปริมาณในการสังซือเพือให้
มีความเหมาะสม โดยไม่มากเกินไป เพราะอาจจะทาํให้สินคา้นนัคา้งสต็อก หรือไม่น้อยเกินไป
เพราะอาจจะทาํใหสิ้นคา้นนัขาด ไม่พอในการจดัจาํหน่าย 

4.  การเก็บรักษาสินคา้ในภายหลงั จากผูข้ายไดส่้งสินคา้นนัมาก่อนทีจะมี
การออกจดัจาํหน่าย อาจใชบ้ริการการคลงัสินคา้ใหเ้ช่า หากไม่มีคลงัสินคา้ส่วนตวั 

5.  การลาํเลียงพสัดุ โดยเป็นการเคลือนยา้ยผลิตภณัฑโ์ดยให้มีประสิทธิภาพ 
ปลอดภยัในการลาํเลียง สินคา้นนัตอ้งไม่มีการแตกหกัระหวา่งการลาํเลียงพสัดุ 

6.  การบรรจุภณัฑ์เพือการป้องกนั โดยบรรจุหีบห่อเป็นส่วนหนึงทีป้องกนั
สินคา้ไม่ให้เสียหาย และยงัสะดวกในการเคลือนยา้ย ตลอดจนสามารถเป็นส่วนในการส่งเริมการ
ขายได ้
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7.  การขนส่ง โดยเป็นการเคลือนยา้ยสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค โดยที
สามารถนาํมาจาํแนกไดเ้ป็น 5 รูปแบบ ดงันี 

7.1 รถบรรทุก ซึงเป็นการขนส่งทีรับความนิยมมากทีสุด เนืองมาจาก
ความสามารถในการขนส่ง การลาํเลียงทางรถบรรทุกจากตน้ทางจนถึงถึงปลายทางโดยทีไม่ตอ้งมี
การขนถ่ายในระหวา่งทาง 

7.2 รถไฟ ซึงเป็นการขนส่งทีมีความเหมาะสมในการทีจะมีการบรรทุก
สินคา้เป็นจาํนวนมาก มีนาํหนกัมาก ค่าใชจ่้ายถูก มีระยะทางไกล และมีความปลอดภยัสูง โดยเมือมี
การเปรียบเทียบกบัเส้นทางในการขนส่งโดยวธีิอืน แต่มีการขาดความคล่องตวัโดยเฉพาะตอ้งมีการ
ใชร้ถขนส่งสินคา้ต่อไปยงัระหวา่งสถานีและคลงัสินคา้นนัๆ 

7.3 ทางเครืองบิน ซึงเป็นวิธีการขนส่งทีมีค่าใช้จ่ายสูงทีสุด เมือมี
เปรียบเทียบกบัวธีิอืนๆ แต่อยา่งไรแลว้เป็นการขนส่งทีใหค้วามรวดเร็วสูง ซึงเหมาะสมสําหรับทีจะ
ขนส่งสินคา้ทีมีความเร่งด่วน มีนาํหนกันอ้ยในการขนส่ง 

7.4 ทางเรือ เป็นวิธีขนส่งทีมีค่าใช้จ่ายถูกทีสุดและช้าทีสุด ซึงมีความ
เหมาะสมกบัสินคา้ทีมีนาํหนกัค่อนขา้งมาก โดยไม่ตอ้งการความเร่งรีบในการขนส่ง แต่ไม่สามารถ
ทาํการขนส่งไดต้ลอดปีในเส้นทางเรือการเดินเรือ โดยเฉพาะในช่วงนาํลด หรือนาํหลากไม่สามารถ
ขนส่งสินได ้ 

7.5 ทางท่อ เป็นการขนส่งทีนิยมขนส่งของทีมีลกัษณะเป็นของเหลว 
หรือแก๊ส นาํมนัดิบ   

โดยในการกระจายสินคา้ของตวัผลิตภณัฑ์อาหารเสริมไดเ้ป็นสิงสําคญัทีจะทาํให้
ตวัผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสามารถทีจะกระจายเข้าถึงผูบ้ริโภคได้อย่างทวัถึงนัน ในการขนส่ง
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมมีปริมาณในการขนส่งทีเป็นจาํนวนไม่มากนกั ไม่ตอ้งการความรวดเร็วมาก
นกั  ผลิตภณัฑไ์ม่มีความเสียง่าย เนืองจากตวัผลิตภณัฑ์ หีบห่อ บรรจุภณัฑ์ ค่อนขา้งมีการเก็บรักษา
ทีไดรั้บมาตรฐานทงัตวัผลิตภณัฑ์และรวมถึงตวับรรจุภณัฑ์เอง โดยทีการลาํเลียงในทางรถบรรทุก
นนัน่าจะเป็นเส้นทางทีมีความสะดวก รวดเร็ว และประหยดัเวลาทีสุดในการขนส่ง การบริหาร
สินคา้คงคลงัของผูผ้ลิตภณัฑ์อาหารเสริมนนัตอ้งมีการกาํหนดปริมาณทีมีความเหมาะสมโดยไม่
มากเกินไป เพราะอาจจะทาํใหสิ้นคา้นนัคา้งสตอ็ก หรือไม่นอ้ยเกินไป เพราะจะทาํให้สินคา้นนัขาด
ไม่พอในการจดัจาํหน่าย  เพราะในการเก็บตวัสินคา้หรือตวัผลิตภณัฑ์อาหารเสริมนนั อาจมีการใช้
บริการทางการคลงัสินคา้ให้เช่าหาก ไม่มีคลงัส่วนตวัก่อนทีจะนาํมาลาํเลียงผลิตภณัฑ์นนัสู่การจดั
จาํหน่าย 
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 1.3 ราคา (Price) หมายถึง สิงทีสามารถทีจะกาํหนดมูลค่าของสินคา้หรือตวัผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมนนัได ้โดยขึนอยูใ่นรูปของเงินตรา โดยทีราคานนัเป็นสือกลางในการแลกเปลียนสินคา้
และการบริการ โดยมีวตัถุประสงค ์ในการกาํหนดราคา เพือทีจะสามารถแสวงหากาํไร สามารถที
จะสร้างยอดขาย และทาํใหส้ามารถทีจะรักษาสถานภาพของกิจการนนัได ้

1.3.1 วธีิการกาํหนดราคา สามารถจาํแนกได ้3 วธีิ คือ 

1.  วธีิการกาํหนดราคาโดยมุ่งทีตน้ทุน สามารถทาํไดโ้ดยวิธีการบวกเพิมเขา้
ไป ซึงเป็นการหาตน้ทุนต่อหน่วย และสามารถบวกกาํไรทีตอ้งการนนัเป็นเปอร์เซ็นของตน้ทุน การ
กาํหนด ส่วนเพิมหรือวิธีบวกเพิมเขา้ไปนัน สามารถทาํได้โดยการกาํหนดเป็นจาํนวนตวัเลขทีมี
ความแน่นอน โดยการกําหนดเป็นเปอร์เซ็นจากต้นทุนของสินค้า และนําเอามากําหนดเป็น
เปอร์เซ็นจากการขายหรือยอดขายนนัๆ 

2.  วธีิการกาํหนดราคาโดยมุ่งไปทีอุปสงค ์หรือความตอ้งการของผูซื้อ เป็น
สาํคญั เพราะระดบัราคาทีมีความแตกต่างกนั โดยขึนอยูก่บัความยืดหยุน่ของเส้นอุปสงค ์ถา้เส้นอุป
สงค์นนัมีความยืดหยุ่นต่อราคาทีมาก ควรตงัราคาตาํไว ้แต่ถา้เส้นอุปสงค์มีความยืดหยุ่นต่อราคา
นอ้ย ควรตงัราคาทีสูง 

3.  วิธีการกาํหนดราคาโดยการมุ่งทีการแข่งขนั โดยเป็นการตงัราคาทีมีการ
คาํนึงถึงคู่แข่งขนั โดยทีการตงัราคาแบบนีเกิดขึนในช่วงเวลาใดเวลาหนึง เพือทีจะเอาชนะคู่แข่งขนั 
โดยไม่จาํเป็นตอ้งเป็นราคาเดียวกบัคู่แข่งขนั อาจจะสูงกว่าหรือตาํกวา่คู่แข่งขนัโดยขึนอยูก่บัความ
เหมาะสม โดยสามารถทีจะมีการตงัราคาไวอ้ยูใ่น 2 กรณี ดงันี 

3.1 การตงัราคาตามตลาด โดยเป็นการตงัราคาไปตามคู่แข่งขนั ซึงเป็น
การแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์ในตลาด คือ มีผูผ้ลิตและผูซื้อเป็นจาํนวนมาก โดยทีราคาสินคา้ถูกกาํหนด
โดยอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดโดยทีสินคา้จะมีลกัษณะทีคลา้ยคลึงกนัหรืออาจมีความแตกต่าง
กนัเพียงเล็กนอ้ยเท่านนั 

3.2 การตงัราคาในการประมูล โดยเป็นการคาดคะเนของราคาของคู่
แข่งขนัเพือทีจะเอาชนะในการประมูล โดยการพยายามตงัราคาไวต้าํกวา่คู่แข่งขนั 

1.3.2 นโยบายและกลยทุธ์การตงัราคา รายละเอียด ดงันี 

1.  ส่วนลดและส่วนยอมให้ โดยทีส่วนลดเป็นส่วนหักจากราคาทีผูข้ายลด
ให้กบัผูซื้อ และเป็นส่วนทียอมให้ เป็นส่วนทีลดให้กบัผูบ้ริโภค ลูกคา้ พ่อคา้คนกลาง สําหรับการ
กระทาํในบางอยา่ง เช่น ส่วนยอมให้นาํสินคา้ทีมีความลา้สมยัมาแลกกบัสินคา้ใหม่ โดยมีการเพิม
เงินเขา้ไปในบางส่วน ซึงสามารถทีจะจาํแนกส่วนลดและส่วนยอมให ้ไดด้งันี 
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1.1 ส่วนลดปริมาณ ใหเ้มือลูกคา้นนัซือสินคา้ในปริมาณทีไดก้าํหนดไว ้
หรือซือครังละมากๆ โดยทีมีทงัส่วนลดปริมาณในการสะสม และส่วนลดปริมาณแบบไม่สะสม 

1.2 ส่วนลดเงินสด ซึงเป็นส่วนลดทีผูข้ายนนัไดล้ดให้กบัผูซื้อเพือให้ผู ้
ซือ ไดมี้การชาํระค่าสินคา้ภายในเวลาทีไดก้าํหนดไว ้

1.3 ส่วนลดการคา้ ซึงเป็นส่วนลดทีผูผ้ลิตไดล้ดให้แก่ผูค้า้ส่ง โดยทีผูค้า้
ส่งลดใหแ้ก่ผูค้า้ปลีก โดยเป็นส่วนลดทีลดใหก้นัในแต่ละช่องทางในการจดัจาํหน่ายเพือให้ไดก้าํไร
นนัแก่ผูค้า้คนกลาง 

1.4 ส่วนลดตามฤดูกาล ซึงเป็นส่วนลดทีผูข้ายลดให้แก่ผูซื้อนนันอก
ฤดูกาล ซึงเป็นการกระตุน้ใหผู้ซื้อมีการซือสินคา้นนัมาใชบ้ริการตลอดปี 

1.5 ส่วนลดลงวนัทีล่วงหนา้ ซึงเป็นการลดตามฤดูกาลร่วมกบัการให้
ส่วนลดพิเศษ หรือเป็นการส่วนลดเงินสด โดยใหลู้กคา้นนัมีการซือสินคา้นอกฤดูกาลขาย 

1.6 ส่วนยอมใหส้าํหรับการส่งเสริมทางการตลาด ถือเป็นส่วนทีในส่วน
ของผูข้ายยอมให้หักจากราคาสินคา้ โดยสําหรับการชาํระเงินของผูซื้อ อนัเนืองมาจากพ่อคา้คน
กลางนนัช่วยส่งเสริมทางการตลาดใหแ้ก่ผูผ้ลิต 

1.7 ส่วนยอมให้จากทีการนาํสินคา้เก่านนัมาแลก โดยทีผูข้ายนนัมีการ
ให้ผูซื้อไดน้าํสินคา้เก่านนัมาแลกเป็นสินคา้ใหม่ โดยมีการเพิมเงินในบางส่วน โดยทีมีขอ้แมว้่า
สินคา้เก่านนัตอ้งเป็นยหีอ้เดียวกนักบัสินคา้ใหม่ทีนาํมาแลก 

1.8 ส่วนยอมให้จากการผลกัดนัสินคา้ คือ ผลตอบแทนทีเป็นตวัเงินที
ผูผ้ลิตหรือผูค้ ้าทีได้มีการส่งมอบมอบให้พนักงานขายเพือเป็นการขายสินค้ารายใดรายหนึง
โดยเฉพาะ 

2.  การตังราคาตามภูมิศาสตร์ โดยเป็นการจาํแนกโดยการตงัราคาตาม
ภูมิศาสตร์ ดงันี 

2.1 การตงัราขาย ณ แหล่งผลิต หรือ จุดขาย โดยทีการตงัราคานนัตอ้ง
เป็นการตงัราคาทีไม่รวมค่าขนส่ง โดยทีมีการผลกัภาระค่าขนส่งไปยงัผูซื้อ โดยทีผูข้ายอาจจะจ่าย
ให้เฉพาะค่าขนยา้ยสินคา้ลงสู่พาหนะเท่านนั ซึงการตงัราคาแบบนีเหมาะสมกบัสินคา้ทีมีขนาด
ใหญ่ 

2.2 ตงัราคาส่งมอบเพียงราคาเดียว โดยเป็นวิธีการ ทีมีการกาํหนดราคา
ในการส่งมอบสินคา้สําหรับผูที้จะซือทุกคนในราคาทีเท่ากนัเท่ากนั โดยจะไม่มีการคาํนึงถึงทาํเล
ทีตงัของผูซื้อ 
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2.3 ตงัราคาส่งมอบตามเขต ซึงเป็นการตงัราคาทีผูข้ายนนัตอ้งมีการทาํ
การแบ่งตลาดนนัออกเป็นเขต โดยทีผูซื้อทีอยูใ่นเขตเดียวกนัราคาจะเท่ากนั ส่วนในต่างเขตราคาจะ
แตกต่างกนั โดยทีราคาสินค้านีจะรวมค่าขนส่งไวแ้ล้วจึงทาํให้ราคานันมีความแตกต่างกนัตาม
ระยะทางทีไดมี้การจดัส่ง 

2.4 การตงัราคาแบบผูข้ายรับภาระค่าขนส่ง โดยทีผูข้ายนนัมีการยอมที
จะแบกรับภาระค่าขนส่งไวบ้างส่วน เพือทีจะไดเ้ป็นการเจาะตลาดทีอยูไ่กล โดยในกรณีนี จะมีการ
ใชก้็ต่อเมือมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง หรือ สาํหรับในการเจาะตลาดในพืนทีใหม่ 

2.5 การตงัราคาจากจุดฐานทีไดมี้การกาํหนดไว ้โดยการตงัราคาจะมี
การกาํหนดจงัหวดัใดจงัหวดัหนึงไวเ้ป็นจุดมาตรฐานในการตงัราคา โดยมีการคิดค่าขนส่งให้กบัผู ้
ซือจาํนวนเท่ากนัโดยไม่จาํกดัว่าผูซื้อจะอยู่ ณ จุดใดก็ตาม โดยส่วนมากนิยมใช้กบัอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง 

3.  การตงัราคาระดบัสูงและมีการตงัราคาระดบัตาํ โดยมีรายละเอียด ดงันี 

3.1 การตงัราคาในระดบัสูง จะมีการตงัราคาในกรณีทีมีการแข่งขนันอ้ย 
และมีสินคา้ทีมีลกัษณะเด่น โดยเป็นสินคา้ทีมีการลอกเลียนแบบไดย้าก 

3.2 การตงัราคาระดบัตาํ หรือการตงัราคาเพือทีจะมีการเจาะตลาด โดย
เป็นการตงัราคาในกรณีทีมีการเพิงเปิดตลาด โดยเป็นสินคา้ทีมีสินคา้อืนนนัสามารถมาทดแทนกนั
ได ้โดยเป็นสินคา้สะดวกซือ เป็นสินคา้ทีไม่มีลกัษณะเด่น สามารถใชก้บัสินคา้ทีมีภาวะการแข่งขนั
ทีรุนแรงได ้

4.  กลยทุธ์ราคาเดียวกบักลยทุธ์หลายราคา มีรายละเอียด ดงัต่อไปนี 

4.1 กลยุทธ์ราคาเดียว มีการกําหนดราคาแน่นอนไวต้ายตัว เป็น
มาตรฐานในดา้นราคาของสินคา้ 

4.2 กลยุทธ์ หลายราคา มีกาํหนดราคาไวใ้ห้มีความยืดหยุ่น ซึงลูกคา้
สามารถมีสิทธิต่อรองราคาได ้โดยมกัพบในสินคา้ทีเป็นอุตสาหกรรมและสินคา้ทีเป็นประเภทที
สามารถเลือกซือได ้

5.  การแสดงราคาสินคา้ต่อหน่วยหรือแสดงราคาไวที้ผลิตภณัฑ์นนัๆ เป็น
การตงัราคาของผูค้า้ปลีกทีแสดงราคาต่อหน่วย เพือสามารถให้ผูบ้ริโภคสามารถทีจะเปรียบเทียบ
ราคาสินคา้นนัต่อหน่วยได ้

6.  การกาํหนดราคาขายปลีกทีมีความแน่นอน โดยเป็นนโยบายราคาสําหรับ
ผูผ้ลิตทีตอ้งมีการควบคุมราคาในการขายปลีกสินคา้ของตนให้เป็นราคาทีมีความแน่นอน โดยเป็น
การแสดงราคาขายปลีกทีตวัสินคา้ 
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7.  การตงัราคาตามหลกัจิตวทิยา โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี 

7.1 การตงัราคาแบบแนวระดบัของราคา โดยเป็นการตงัราคาทีมีการ
กาํหนดไว ้อยูใ่นหลายระดบัราคาเพือให้เห็นถึงความแตกต่างของสินคา้ เพือเป็นการแยกคุณภาพที
มีการนิยมอยา่งมากในหมู่คา้ปลีก 

7.2 การตงัราคาสินคา้ทีบ่งบอกหรือแสดงถึงชือเสียง หรือตงัราคาเพือ
สัญลกัษณ์สินคา้นนั โดยเป็นการตงัราคาสินคา้ทีค่อนขา้งสูง โดยเป็นการสร้างภาพพจน์สินคา้ใน
เรืองของคุณภาพ โดยตงัอยูบ่นบรรทดัฐานในเรืองของสินคา้ทีมีคุณภาพสูง 

7.3 การตงัราคาตามความเคยชิน หรือการตงัราคาตามประเพณีทีนิยม 
โดยเป็นการตงัราคาสินคา้ทีมีผูบ้ริโภคนนัมีความคุน้เคย 

7.4 การตงัราคาเลขคีหรือเลขคู่ โดยเป็นการตงัราคาทีตอ้งมีการลงทา้ย
ดว้ย เลขคี เช่น เลข 9 ซึงจะทาํให้ผูซื้อนนัมีความรู้สึกวา่สินคา้นนัมีราคาถูก และถา้มีการตงัราคาลง
ทา้ยดว้ยเลขคู่ หรือในรูปจาํนวนเตม็ โดยไม่เป็นเศษส่วน 

8.  นโยบายระดบัราคา ซึงเป็นการตงัราคา โดยเป็นการตงัราคาระดบัตลาด 
ตังราคาสินค้าทีเท่ากับราคาคู่แข่งขัน โดยทีมีการขายสินค้าอยู่ประเภทเดียวกัน มีคุณภาพที
เหมือนกนั การตงัราคาทีมีระดบัตาํกวา่ราคาตลาด เพือทีจะขยายส่วนครองตลาด ซึงเป็นการยบัยงั
การเจริญเติบโตของคู่แข่งหรือสินค้าของผูผ้ลิตทีมีคุณภาพตาํกว่า โดยตาํกว่าทุน และมีความ
เหมือนกนัในการตงัราคา ในระดบัสูงกวา่ราคาตลาด โดยเฉพาะผูผ้ลิตทีมีการใชต้น้ทุนสูงกวา่คู่แข่ง 
โดยเป็นการสร้างภาพพจน์สินคา้หรือชือเสียงของตวัสินคา้ 

9.  การตงัราคาทีล่อใจ โดยเป็นการตงัราคาสินคา้ทีทาํให้ลูกคา้นนัมีการรู้จกั
สินคา้โดยจะตงัราคาให้ตาํกว่าทุนเพียงชวัคราว เพือทีจะดึงดูดความสนใจ ให้แก่ลูกคา้โดยการตงั
ราคาสินคา้ใหเ้ป็นตวัล่อ โดยมีการคาดหวงัทีจะสร้างยอดขายในตวัสินคา้ตวัอืนในราคาทีปกติ โดย
ทีมีสินคา้ทีเพียงพอในการขาย 

10.  การตังราคาเหยือล่อ โดยเป็นการตังราคาของผู ้ค้าปลีก โดยมีการ
โฆษณาสินคา้ตวัใดตวัหนึงทีตาํกว่าปกติ เพือทีจะให้ลูกคา้นันเขา้ร้านโดยทีมีเจตนาให้ลูกคา้ซือ
สินคา้ตวัอืนๆทีมีราคาสูง โดยวิธีนีอาจจะทาํให้ชือเสียงของกิจการเสือมก็ตาม เนืองจากสินคา้ทีได้
นาํมาขายเป็นเหยือล่อจะมีน้อย และเป็นสินคา้ทีมาทาํเป็นเหยือล่อตอ้งเป็นสินคา้ทีจาํเป็นสําหรับ
ผูบ้ริโภคโดยแทจ้ริง 

ในการกาํหนดราคาของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมนนั ก่อนทีผูผ้ลิตหรือผูค้า้จะ
มีการกาํหนดราคา  ผูผ้ลิตนนัจะตอ้งมีเป้าหมายทีชดัเจน ว่าจะตงัราคาเพือตอ้งการกาํไร หรือเพือ
ตอ้งการให้ตราสินคา้เป็นทีรู้จกั หรือเพือขยายส่วนครองตลาด (Market share) หรือเพือเป้าหมาย
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อย่างอืน โดยจะตอ้งมีการใช้กลยุทธ์ในการตงัราคาทีมีความเหมาะสม โดยสามารถทีจะทาํให้เกิด
การยอมรับจากตลาดเป้าหมาย และพร้อมสู้กบัการแข่งขนัไดใ้นภาวะทีมีการแข่งขนัในตลาดอยา่ง
ทนัท่วงที โดยทีกลยุทธ์ราคาเป็นเครืองมือทีสําคญัทีคู่แข่งขนันนัไดน้าํมาใช้ให้ไดผ้ลรวดเร็วกว่า
ปัจจยัอืนๆ อาทิเช่น  การลดราคาหรืออาจจะตงัราคาสินคา้โดยให้สูง เพือทีจะให้ผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมสุขภาพนนัมีลกัษณะทีพิเศษในตวัของมนัเอง เช่น นาํมนัรําขา้วทาํให้ฉะลอความเสียงต่อการ
เป็นเส้นเลือดอุดตนั  เพือแสดงภาพพจน์ทีดีหรืออาจมีการตงัราคา โดยทีมีนโยบายการให้สินเชือ  
ส่วนลดการคา้ ส่วนลดเงินสด หรือส่วนลดในรูปแบบปริมาณ เป็นตน้ โดยทีไม่มีการขดัต่อกฎ
ขอ้บงัคบัในทางกฎหมายทีอาจจะมีผลกระทบต่อราคาดว้ย 

 1.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การทีไดติ้ดต่อสือสารจากผูผ้ลิตหรือ
ผูข้ายไปยงัลูกคา้ เพือทีจะมีการแจง้ข่าวสารนนัๆ หรือมีการแจง้ข่าวสารเกียวกบัผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมและการบริการของตนทีมีอยู่ในทอ้งตลาด พร้อมทงัไดเ้ชิญชวนทีจะให้ลูกคา้นนัไดมี้การมา
ซือผลิตภณัฑ์และการบริการทีไดเ้สนอขายไปนัน โดยการแจง้ข่าวสารนัน อาจจะทาํไดโ้ดยการ
โฆษณา  การสือสารโดยการขายตรงของพนกังานขาย หรือจะเป็นการแถลงข่าวพร้อมทงัให้การจดั
กิจกรรมเพือทีจะเป็นการกระตุน้ทางการตลาดอีกหลายอยา่งเพือทีจะใหเ้กิดการซือ 

1.4.1 ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) พฒันา ศิริโชติบณัฑิต 
(2546: 252) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมในการส่งเสริมทางการตลาดโดยถือวา่เป็นเครืองมือทีใชใ้น
การสือสารทางการตลาดเพือทีจะไดมี้การแจง้ข่าวสารทีสามารถจูงใจให้กบัผูบ้ริโภคนนัไดมี้การ
สร้างทศันคติ และทาํให้เกิดพฤติกรรมการซือของตลาด โดยประกอบดว้ยหลกั 5 ประการ คือ การ
โฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวหรือการประชาสัมพนัธ์ และ
การตลาดทางตรง 

1.  การโฆษณา (Advertising) การโฆษณาเป็นการนาํเสนอและช่วยส่งเสริม
ทางด้านความคิดในตวัสินคา้หรือการบริการทีไม่ใช่ตวับุคคล โดยจะมีการจ่ายค่าตอบแทนและ
สามารถทีจะระบุผูจ่้ายได ้โดยมีรายละเอียด ดงันี 

1.1 วตัถุประสงค์ในการโฆษณา โดยจะกระทาํเพือทีจะแจง้ขอ้มูล
ข่าวสารในทางการตลาด โดยมีการชกัจูงให้แก่ผูซื้อหรือผูบ้ริโภค และไดมี้การสร้างเพือให้เกิดการ
จดจาํไดข้องผูบ้ริโภค 

1.2 ชนิดของการโฆษณา โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
การโฆษณาผลิตภณัฑ ์และการโฆษณาสถาบนั โดยมีรายละเอียด ดงันี 

1.2.1 การโฆษณาผลิตภณัฑ์ มีการนาํมาใช้เมือตอ้งการทีจะมีการ
บอกผลประโยชน์ทีพึงจะไดรั้บจากการใช้ตวัสินคา้และการบริการทีไดน้าํมาเสนอขาย เช่น การ
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โฆษณาเพือทีจะมีการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนชนิดเม็ด โดยมีการ
ให้ขอ้มูลเกียวกบั คุณประโยชน์ วิธีการรับประทาน ความสะดวกในการรับประทาน เพือทีจะให้
ผูบ้ริโภคเกิดการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์

1.2.2 การโฆษณาสถาบนั จะเนน้ไปทีบริษทั คนกลางทางการตลาด 
ลูกคา้ พนกังานของกิจการ โดยทีความคิดเห็นของผูน้าํในทางสังคม เพือทีจะสร้างภาพลกัษณ์ทีดี 
และมีทศันคติทีดี เพือทาํให้เกิดการจูงใจในการซือสินค้าและการบริการได้ในระยะยาว เช่น 
บริษทัผูผ้ลิต ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนชนิดผสมกบันาํหรือในรูปของผงสําเร็จรูป ทาํการ
โฆษณาทีมีการเน้นไปทีความใส่ใจให้คนทีรัก โดยทีมีการมอบสิงทีดีมีประโยชน์แก่คนทีรักโดย 
เป็นการส่งเสริมในดา้นความรักของคนในสังคม 

1.3 สือโฆษณา ทีเป็นสือทีไดน้าํมาใชใ้นการนาํเสนอข่าวสารขอ้มูลโดย
มีการโฆษณาไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยมีดว้ยกนัในอยูห่ลายประเภท ไม่วา่จะเป็นทางโทรทศัน์ 
ทางวิทยุ ทางหนงัสือพิมพ ์ทางวารสาร ทางสือทางจดหมาย ทางสืออินเตอร์เน็ต และสืออืนๆ เพือ
จะไดเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคไดถู้กกลุ่มเป้าหมาย 

2.  การขายโดยใชพ้นกังาน (Personal Selling) การขายโดยใชพ้นกังานนนั
เป็นการเสนอขายสินคา้ทีเป็นแบบเผชิญหน้ากนั (Face-to-Face) โดยทีพนกังานขายนนัตอ้งมีการ
เขา้พบปะกบัผูซื้อโดยตรงเพือทีจะมีการเสนอขายสินคา้ โดยมีการส่งเสริมทางการตลาด โดยทีวิธีนี
ถือเป็นวธีิทีดีทีสุด แต่ก็ตอ้งมีการเสียค่าใชจ่้ายทีสูง โดยทีมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี 

2.1 วตัถุประสงคข์องการขายโดยพนกังาน ในการติดต่อสือสารระหวา่ง
กิจการกับลูกค้าโดยตรงนัน สามารถทีจะขจัดข้อโต้แยง้ได้เกียวกับตวัของผลิตภณัฑ์ โดยให้
คาํปรึกษาในปัญหาของลูกคา้โดยตรง สามารถช่วยเหลือในดา้นเทคนิค การส่งมอบของ โดยทีมีการ
ประกอบการติดตงั การบริการ การซ่อมแซม และการทาํการรวบรวมขอ้มูลข่าวสารในตลาดได้
ขอ้มูลทีแน่นอน 

2.2 รูปแบบของการเสนอขาย สามารถทีจะทาํการเสนอขายไดโ้ดย ดงันี 

2.2.1 ขายแบบตวัต่อตวั ถือเป็นการเสนอขายทีมีพนกังานขายหนึง
คนไดไ้ปเสนอขายสินคา้แก่ลูกคา้หนึงคน 

2.2.2 ขายแบบกลุ่ม ถือเป็นการเสนอขายทีพนกังานขายหนึงคนได้
ไปเสนอขายแก่ลูกคา้ทีเป็นกลุ่ม 

2.2.3 ขายแบบกลุ่มต่อกลุ่ม ถือเป็นการเสนอขายทีพนกังานขายเป็น
กลุ่มไดไ้ปเสนอขายใหลู้กคา้ทีเป็นกลุ่ม 
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2.2.4 ขายแบบอภิปราย โดยเป็นการเสนอขายทีมีพนักงานขาย
จาํนวนหนึงนนัเขา้ไปพบลูกคา้เพือทีจะมีการวเิคราะห์ปัญหา และมีโอกาสจากการใชผ้ลิตภณัฑ์ร่วม
ในการอภิปรายดว้ย 

2.2.5 ขายแบบสัมมนา เป็นการเสนอขายโดยทีมีการจดัการสัมมนา
ให้แก่กลุ่มลูกค้า เพือทีจะให้มีความรู้ในเรืองของประเด็นต่างๆ อันทีจะเป็นประโยชน์ต่อตัว
ผลิตภณัฑ ์

2.3 กระบวนในการขายโดยใชพ้นกังาน ถือวา่เป็นขนัตอนในการเตรียม
ตวัก่อนการขาย โดยทีมีการนาํเสนอในการขาย การปิดการขาย และมีการสร้างความสมบูรณ์ของ
การ ซือ – ขาย โดยทีมีการติดตามและมีการประเมินผล รวมถึงการใหบ้ริการหลงัการขายดว้ย 

3.  การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การส่งเสริมการขายไดจ้ดัวา่เป็น
การส่งเสริมการตลาดในช่วงระยะเวลาสันๆ โดยเพือสร้างแรงจูงใจ เกิดแรงดึงดูดให้เกิดการซือ
สินคา้นนัมา และการบริการทีตอ้งการขายให้แก่ผูบ้ริโภคหรือคู่คา้ทางการตลาดในระดบัต่างๆ โดย
มีรายละเอียด ดงันี 

3.1 วตัถุประสงค์ของการส่งเสริมการขาย เพือเป็นการกระตุน้เพือให้
เกิดการซือทีมีการลดจาํนวนสินคา้คงเหลือ หรือการสร้างให้เกิดการซือสินคา้นอกฤดูกาล และเป็น
การให้ลูกคา้ของคู่แข่งขนันนัมีการหนัมาซือสินคา้ของกิจการ โดยทีมีการนาํเสนอผลประโยชน์ที
พึงจะไดรั้บทีดีกวา่คู่แข่ง 

3.2 รูปแบบการส่งเสริมการขาย มีรายละเอียด ดงันี 

3.2.1 การส่งเสริมการขายทีมุ่งไปยงัผูบ้ริโภค โดยเป็นการส่งเสริม
การขายเพือดึงดูดผูบ้ริโภคไดมี้การหันเขา้มาหาสินคา้และมีการทาํการซือ – หรือมีการใชเ้พิมขึน 
โดยมีหลากหลายวิธีด้วยกนั เช่น แจกของตวัอย่าง คืนเงิน ลดราคา คูปอง แจกรางวลั ของแถม 
สาธิตสินคา้ และ การแสดงสินคา้ ณ จุดขาย เป็นตน้ 

3.2.2 การส่งเสริมการขายทีมุ่งไปทีคนกลาง เป็นการกระตุน้ให้คน
กลางช่วยทาํการผลกัดนัสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภค โดยการมอบผลประโยชน์แลกเปลียน และสามารถ
สร้างสัมพนัธภาพอนัดีกบัร้านคา้ได ้ซึงมีหลายวธีิดว้ยกนั ไดแ้ก่ การใหส่้วนลดและส่วนยอมให้การ
แถมสินคา้ การผ่อนปรนการชาํระเงิน การจดัแสดงสินคา้และนิทรรศการ และการแข่งขนัการขาย 
ฯลฯ 

3.2.3 การส่งเสริมการขายทีมุ่งไปทีพนกังานขาย เพือเป็นการให้
ค่าตอบแทนความสามารถของพนกังานขายเพือทาํใหเ้กิดความพยายามในการทาํงาน สามารถทาํให้
เกิดการสร้างขวญัและกาํลงัใจแด่พนกังานใหท้าํงานอยา่งเต็มที เพือสร้างความสามคัคีกนัให้เกิดกนั
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ในกลุ่ม โดยมีการพฒันาขีดความสามารถของพนักงานขาย และก่อให้เกิดสร้างการแข่งขนักัน
ระหวา่งพนกังานขายดว้ยกนัเอง โดยทีมีหลายวิธีดว้ยกนั ซึงไดแ้ก่ การฝึกอบรมพนกังานขาย การ
จดัทาํเครืองมืออุปกรณ์ช่วยการขาย การประชุมสัมมนาทางการขาย การยกย่องพนักงานขายที
ปฏิบติังานไดดี้เยยีม และการแข่งขนัทางการขาย    

4.  การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) ทีมี
ลกัษณะไปมุ่งเน้นในเรืองของการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างลูกคา้ ผูข้ายปัจจยัการผลิต และคน
กลางทางการตลาดในระดบัต่างๆโดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี 

4.1 วตัถุประสงค์ของการให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ ซึงเป็นการ
สร้างการรับรู้ให้แก่ตวัผลิตภณัฑ์ โดยการบริการบุคลากรและกิจการ โดยจะมีการสร้างความ
น่าเชือถือ ให้เกิดแก่ตวักิจการโดยการกระตุน้ให้พนักงานขายและคนกลางทางการตลาดให้เกิด
ความกระตือรือร้น โดยในการขายสินคา้และบริการ และเป็นการใชต้น้ทุนในระดบันอ้ยมากเมือได้
มีการนาํมาเปรียบเทียบกบัการส่งเสริมทางการตลาดอืนๆ 

4.2 กิจกรรมในการให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ เช่น การรายงานผล
ประจาํปีของกิจการ การกล่าวเปิดงาน การออกมาแถลงข่าว การได้ร่วมบริจาคการกุศล และ
กิจกรรมสาธารณะต่างๆ 

5.  การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการตลาดในทางตรงทีเป็น
การขายทีไม่ได้มีการใช้คนกลางในทางการตลาด แต่จะมีการขายโดยตรงในระหว่างกิจการกบั
ลูกคา้ เช่น มีการส่งแคต็ตาล็อกสินคา้และการบริการพร้อมนาํใบสังซือทางไปรษณียใ์ห้แก่ลูกคา้ได้
ตดัสินใจซือ หรือการใชโ้ทรศพัท ์นิตยสาร โทรทศัน์ วทิย ุอินเทอร์เน็ต หนงัสือพิมพ ์เป็นสือในการ
ขายทางการตลาดในทางตรง โดยทาํให้ลูกคา้ทาํการตอบรับในการซือมายงับริษทัดว้ยวิธีการจ่าย
ชาํระเงินเป็นบตัรเครดิต จ่ายดว้ยเช็ค หรือตวัแลกเงิน 

 การส่งเสริมในทางการตลาดของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมทีวางจาํหน่ายในทอ้งตลาดนนั
มีดว้ยกนัหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็น การขายโดยใช้พนกังาน การให้ข่าวสาร การขายโดยการไป
โฆษณา การส่งเสริมการขาย การออกสือเพือประชาสัมพนัธ์ และการตลาดในทางตรง ก็เพือให้เกิด
การกระตุน้โดยทีทาํให้ผูบ้ริโภคนนัเกิดความตอ้งการในตวัสินคา้นนัเอง อาทิเช่น การออกไปแจก
ตวัอย่าง แจกของแถม หรือนาํผลิตภณัฑ์อาหารเสริมนันมาให้ทดลองใช้ และในปัจจุบนัในการ
ส่งเสริมทางการตลาดนนัไดเ้ขา้มามีบทบาทสําคญัเป็นอยา่งมาก เช่น การตลาดในทางตรงทีมีการ
ขายผ่านอินเทอร์เน็ต มกัจะได้รับความนิยมอย่างมาก เนืองมาจากความสะดวก รวดเร็ว และ
สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายไดม้ากกวา่การส่งเสริมการตลาดอืนๆ พร้อมทงัเป็นกระแสทีมาแรง และ
เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดง่้าย 
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 การศึกษาเรืองส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ซึงมีองคป์ระกอบดว้ยปัจจยั
สําคญัอยู่ 4 ประการ ซึงไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product), ราคา (Price), การจดัจาํหน่าย (Place), การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยทีตอ้งเป็นการศึกษาผลิตภณัฑ์นันๆ ตงัแต่กระบวนการผลิต 
จนกระทังผลิตภัณฑ์นันๆส่งไปถึงย ังมือผู ้บริโภคเป็นคนสุดท้าย  โดยต้องมีการศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ของส่วนประกอบทงั 4 องคป์ระกอบเป็นสําคญั เพือไดน้าํผลิตภณัฑ์ทีดีนนัออกมาจดั
จาํหน่ายเพือใหมี้ประสิทธิภาพ โดยมีการจดัจาํหน่ายในราคาทีพอเหมาะมีความสมเหตุสมผล และมี
วิธีการสือสารเพือนาํมาเพือเสนอขายสินคา้ในรูปแบบทีไดมี้การดาํเนินการตามกระบวนการตาม
ขนัตอนและสามารถทีจะเขา้ถึงกลุ่มของผูบ้ริโภคได้มากทีสุด โดยทีส่วนประสมการตลาดทงั 4 

องค์ประกอบนัน จะมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั คือ เป้าหมายทางการตลาดทีชดัเจน มีส่วนแบ่งในการ
ครองตลาด นันหมายถึง การทีได้ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค โดยทีผูบ้ริหารฝ่าย
การตลาดจะตอ้งมีการจดัการความสมดุลความเหมาะสมขององคป์ระกอบทงั 4 องคป์ระกอบ เพือ
ทาํให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีองคก์รนนัไดต้งัเป้าหมายเอาไวใ้นเบืองตน้ไดม้ากทีสุด 
โดยทีมีการขาดความสมดุลขององค์ประกอบตวัใดตัวหนึงไป นันก็หมายถึง สาเหตุทีอาจจะ
ก่อใหเ้กิดปัญหาไดใ้นการทีจะนาํหลกัการต่างๆมาบริหารงานในกิจการหรือองคก์รของตนเอง 

 เมือมีการได้ศึกษาในแนวคิดในเรืองส่วนประสมทางการตลาด ทําให้ทราบถึง
ภาพลกัษณ์ขององคก์รทีจะสือออกมาทาํให้ทราบไดว้า่องคก์รนนัมีความน่าเชือถือหรือไดรั้บความ
น่าเชือถือมากนอ้ยเพียง  เนืองมาจากตวัองคก์รมกัมีบทบาทสําคญัเป็นอยา่งมาก ทีจะสือหรือแสดง
ศักยภาพออกมาให้ลูกค้านันยอมรับในตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นันอย่างไร โดยทีผูบ้ริโภค
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมส่วนมากมกันิยมรับรู้จากสือทีความประทบัใจเมือแรกเห็น หรือเมือไดน้าํมา
ทดลองใชจ้ริง  ดงันนัภาพลกัษณ์ของตวัองคก์ร หรือตวัผลิตภณัฑน์นัส่งผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค
ไดม้ากเช่นกนั  จึงจาํเป็นอย่างยิงทีผูบ้ริหารองค์กรหรือผูผ้ลิตต่างๆควรให้ความใส่ใจในเรืองของ
ภาพลกัษณ์เป็นสาํคญั 

 

2.  แนวคิดเกยีวกบัภาพลกัษณ์ 
 2.1 แนวคิดเกียวกบัภาพลกัษณ์ 

Frank Jefkins ไดก้ล่าวไวว้า่ ภาพลกัษณ์นนัไดเ้กิดขึนมาจากความประทบัใจ ที
ไดม้าจากการไดเ้รียนรู้และมีความเขา้ใจในเรืองของขอ้เท็จจริง (... the impression gained according 

to knowledge and understanding of the facts) 
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พรทิพย ์ วรกิจโภคาทร ไดก้ล่าวไวว้่า ภาพลกัษณ์นนั เป็นสิงทีไดมี้การเกิดขึนมา
ในจิตใจของคนทีมองวา่หน่วยงานของตนนนั  ในลกัษณะทีไดรั้บอิทธิพลมาจากสิงใดสิงหนึง หรือ
มาจากหลายสิงทีมีการเกียวขอ้งกนักบัในหน่วยงานนนัๆโดยเป็นทีประจกัษแ์ละไม่ประจกัษ ์

ประจวบ อินออ๊ด และสุพิณ ปัญญามาก ไดก้ล่าวไวว้า่ ภาพลกัษณ์ คือ 

1. พลงัแฝงทีมีอยูใ่นตวัเราจะนาํพาไปสู่พฤติกรรม 

2. เจตคติของบุคล โดยทีกลุ่มบุคคลมีต่อสถาบนัหรือมีเป้าหมาย โดยอาจจะเป็นใน
กรณีของบุคคล หรือสถาบนัอืนใดก็ได ้

3. ความคาดหมายของบุคคลนนัต่อบุคคลนนั โดยกรณีใดกรณีหนึงหรือสถาบนัใด
สถาบนัหนึงมีต่อกรณีใดกรณีหนึง โดยส่วนมากจะตอ้งมีการสอดคลอ้งรวมกนักบัความเชือ ของ
ความรู้สึกของคนทีมีอยู ่

4. สิงทีได้มีการสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดของคนทีได้มีต่อกรณี บุคคล หรือ
สถาบนั 

5. คุณค่าเพิม หรือได้มีความนิยมต่อสถาบนั บุคคล หรือกรณีเรืองราวใดๆนัน 
(Psychological Value Added) 

2.1.1 ประเภทของภาพลกัษณ์ 

ภาพลกัษณ์ทีไดมี้การสือกนัออกมาในทางวงการธุรกิจ อาทิเช่น การตลาด 
การโฆษณา และการประชาสัมพนัธ์ พอทีจะสามารถจาํแนกออกมาไดด้งันี 

1.  ภาพลกัษณ์ซอ้น (Multiple Image) ซึงเป็นภาพลกัษณ์ทีไดมี้การตงัมาจาก
สมมุติฐานทีกล่าวไวว้า่บุคคลในสังคมนนัๆไดเ้กิดมาจาก “ร้อยพอ่ พนัแม่” โดยทีมามาจากแหล่งทีมี
ความแตกต่างกัน  การศึกษา มีความรู้ มีความเชือ มีฐานะทางเศรษฐกิจในสังคม และอืนๆ ที
แตกต่างกนั โดยเฉพาะอยา่งยงิการทีความรู้และประสบการณ์ต่อองคก์รทีแตกต่างกนั ดงันนัจึงเห็น
ไดว้า่ สมาชิกทีไดม้าอยูร่่วมกนัในสังคมจะมีภาพลกัษณ์ขององคก์ารหนึงนนัเหมือนกนัยอ่มเป็นไป
ไม่ได ้แต่อย่างไรก็ตาม การทีบุคคลใดบุคคลหนึงนนัอาจมีทงัภาพลกัษณ์ในทางบวก (ต่อเรืองใด
เรืองหนึง) และรวมถึงภาพลกัษณ์ในทางลบ (ต่อเรืองใดเรืองหนึง) ไดเ้หมือนกนั 

2.  ภาพลกัษณ์ในปัจจุบนั (Current Image) ซึงเป็นภาพลกัษณ์ทีเป็นไปตาม
ความจริงในปัจจุบัน โดยอาจเป็นภาพลักษณ์เชิงบวกหรือเชิงลบก็ได้ ซึงสามารถเกิดขึนเป็น
ภาพลกัษณ์ทีไดมี้การเกิดขึนเองโดยธรรมชาติหรือเกิดขึนโดยมีการเจตนาก็ตาม ดงันนั หนา้ทีหลกั
ของผูบ้ริหารองคก์รตอ้งมีการหาภาพลกัษณ์ทีดีในปัจจุบนัให้ได ้โดยเมือมีการพบภาพลกัษณ์ทีไม่ดี
นันจะได้มีการปรับเปลียนให้ดีขึน หรือมีการพบภาพลกัษณ์ทีมีการผิดเพียนจากสิงทีตอ้งการก็
สามารถนาํไปพิจารณาในตดัสินใจได ้
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3.  ภาพลกัษณ์กระจกเงา (Mirror Image) ไดเ้ป็นการเปรียบเสมือนกบัเวลาที
เมือเรานนัไดมี้การส่องกระจก เราก็จะไดเ้ห็นภาพของตวัเองในกระจก โดยทีภาพนนัเราอาจจะมอง
วา่มนัเป็นสิงทีมีความสวยงาม มีความสง่าในตวัเราเอง หรือมีการตรงกบัลกัษณะใดก็ตามทีไปตรง
กบัความนึกคิดของเราเอง โดยในกรณีนีนนั ก็เช่นกนั ผูบ้ริหารนนัอาจมองวา่องคก์รไดมี้การพฒันา
อย่างดีมากแลว้ ดงันนั ภาพลกัษณ์ขององค์กรจึงน่าจะเป็นภาพลกัษณ์ทีดี มีมาตรฐาน ซึงในความ
เป็นจริงนนัเป็นเช่นไรนนั ผูบ้ริโภคอาจจะมองในทางตรงกนัขา้มก็ได ้

4.  ภาพลกัษณ์ทีพึงปรารถนา (Wish Image) ซึงเป็นภาพลกัษณ์ทีผูบ้ริหาร
องค์กร หรือ พนกังานนนัมีความตอ้งการทีจะให้องคก์รของตนเป็นเช่นนนั อาทิเช่น องค์กรนนัมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม องค์กรทีมีความเจริญรุ่งเรือง องค์กรทีให้สิทธิเสรีภาพ อิสระในการ
ทาํงานในทุกแผนกเท่าเทียมกนั องค์กรทีสามารถให้คาํตอบแบบยุติธรรมแก่พนกังานได ้เป็นตน้ 
โดยมีการกาํหนดความปรารถนาทีพึงประสงค์ ยอ่มเปรียบเสมือนการกาํหนดเป้าประสงค์ของการ
ทาํงานทีพนกังานทุกคนพึงจะไดรั้บ เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์นัๆ 

5.  ภาพลกัษณ์สูงสุดทีทาํได ้(Optimum Image) ซึงเป็นภาพลกัษณ์ทีไดมี้
การเกิดขึน โดยเกิดขึนจากการตระหนกัถึงความจริงและมีความเขา้ใจในการรับรู้ (Perception) ของ
ผูรั้บข่าวสาร ถึงแมอุ้ปสรรคของการใชสื้อ และสือนนัเราสามารถควบคุมได ้ดว้ยสภาพแวดลอ้มที
แม้ต่อการยากทีจะมีการควบคุมและสภาพแวดล้อมอืนๆ ทีอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง
ภาพลักษณ์ทีพึงปรารถนาได้แล้ว ดังนัน ภาพลักษณ์ในชนิดนีจึงเป็นเหมือนภาพลักษณ์ทีมี
ผูเ้กียวขอ้งรู้จกัทีจะประมาณตน และมีตวัแปรอืนๆ ได้เขา้มาเกียวขอ้ง จนไม่สามารถทาํให้การ
กาํหนดภาพลกัษณ์ทีพึงปรารถนาไดน้นั เนืองจากภาพลกัษณ์ทีพึงปรารถนาไวน้นัตงัเป้าประสงคไ์ว้
สูงเกินกวา่ความเป็นจริง 

6.  ภาพลกัษณ์ทีถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้ง (Correct and Incorrect Image) ซึง
เป็นภาพลกัษณ์อีกในลกัษณะหนึง โดยทีเป็นภาพลกัษณ์ทีเกิดขึนไม่ตรงกบัความเป็นจริง เนือง
อาจจะมาจาก เหตุการณ์ทีไดมี้การเกิดขึนเองโดยธรรมชาติ เช่น ข่าวลือ อุบติัเหตุ เป็นตน้ หรือจะมา
จากกระบวนการในการสือสาร หรือมาจากการรับรู้ของผูรั้บสารเองก็ได ้และเมือเกิดภาพลกัษณ์ที
ไม่ถูกตอ้งแล้วก็จาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งมีการแกไ้ขภาพลกัษณ์นนัให้ถูกตอ้ง โดยทีภาพลกัษณ์ที
ถูกต้องนีนันอาจจะไปคล้ายกับภาพลักษณ์ในปัจจุบนัแต่จะมีความแตกต่างกันทีภาพลักษณ์ที
ถูกตอ้งนนัไดมี้การปรับเปลียน แกไ้ขจากภาพลกัษณ์ทีไม่ถูกตอ้งมาก่อนในระยะหนึงแลว้ 

7.  ภาพลกัษณ์สินคา้/บริการ (Product/Service Image) เป็นสินคา้หรือการ
บริการนนัมีภาพลกัษณ์ในตวัของตวัมนัเอง เช่นเดียวกบัองคก์ร สินคา้ หรือ การบริการในบางอยา่ง 
อาจจะมีภาพลกัษณ์ทีไม่ค่อยจะดีนกั เช่น เหลา้ บุหรี สถานอาบอบนวด สถานบนัเทิง (ผบั) เป็นตน้ 
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แต่ในสินคา้ หรือในการบริการในบางอย่างกลบัมีภาพลกัษณ์ในทางตรงกนัขา้ม เช่น โรงพยาบาล 
สถานีอนามยั เป็นตน้ โดยทีสินคา้หรือการบริการทีองคก์รมีนนั ไม่วา่จะมีภาพลกัษณ์นนัไปในเชิง
บวกหรือลบก็ตาม ก็ยงัส่งผลให้มีความจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งมีการปรับปรุงให้มีภาพลกัษณ์ทีมี
เอกลกัษณ์โดดเด่น  สามารถทีจะเป็นทียอมรับในสังคมได ้นอกเหนือจากนีแลว้นนั ภาพลกัษณ์ของ
องคก์รทีดีนนัจะเป็นเช่นไรแลว้ ยอ่มขึนอยูก่บัภาพลกัษณ์ของตวัสินคา้ทีมีความเกียวขอ้งกนั 

8.  ภาพลกัษณ์ในตราสินคา้ (Brand Image) ซึงเป็นภาพลกัษณ์ทีมีลกัษณะ
คล้ายคลึงกบัภาพลกัษณ์สินคา้ ยกเวน้เพียงแต่ในกรณีนีนันเป็น “ตราสินคา้” “ยีห้อสินคา้”หรือ 
“Logo”  “สัญลกัษณ์” เช่น ซอยเปปไทน์ สัญลกัษณ์ “สมอง” เป็นตน้ 

9.  ภาพลกัษณ์ขององค์กร (Corporate Image) โดยเป็นภาพลกัษณ์ของ
องคก์รใดองคก์รหนึง ทีมีการเนน้โดยภาพรวมทงัหมดขององคก์ร ซึงมีการรวมถึงสินคา้ ยีห้อสินคา้ 
ผลิตภณัฑ์ทีมีคุณภาพได้รับมาตรฐานรับรอง การทีมีบุคลากรทีมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และมีระบบการบริหารบริษทัความมงัคง เป็นตน้  

10.  ภาพลกัษณ์ของสถาบนั (Institutional Image) โดยมีความคลา้ยคลึงกบั
ภาพลกัษณ์องค์กรดงัทีมีอยู่ในขา้งต้น เพียงแค่ว่ามีมุมมองเฉพาะตวัในแบบของบริษทั หรือตวั
สถาบนั ความรับผิดชอบของสถาบนันนัๆ ทีมีต่อสังคม ความทีเป็นสถาบนัทีมีความมงัคง รวมถึง
ความเจริญก้าวหน้า แต่ในทงันีนันจะไม่มีการมองในเชิงของธุรกิจในด้านการคา้ ในเรืองของ
การตลาด หรือในตวัตราสินคา้ ทงันนั นอกจากมองแต่ในเรืองของบทบาท พฤติกรรมของสถาบนั
อยา่งเดียว 

รศ.วิรัช  ลภิรัตนกุล (2529: 28) ได้จาํแนกประเภทของภาพลกัษณ์ออกมาเป็น
ประเภทสาํคญัๆได ้4 ประเภท ไวด้งันี 

1. Corporate Image คือ ภาพลกัษณ์ของบริษทั ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ทีไดเ้กิดขึนใน
จิตใจของประชาชนทีไดมี้ต่อบริษทัหรือหน่วยงานในทางธุรกิจแห่งใดแห่งหนึง โดยทีภาพลกัษณ์
ดงักล่าวนี จะกล่าวรวมถึง ในดา้นการบริหารหรือในดา้นการจดัการ (management) ในรูปแบบของ
บริษัทแห่งนันด้วย และยงัหมายถึงการรวมไปถึงสินค้า ผลิตภัณฑ์ (Product) และการบริการ 
(Service) ทีบริษทันนัๆได้มีการจดัจาํหน่าย ฉะนนัแล้ว คาํว่าภาพลกัษณ์ของบริษทั จึงค่อนขา้งมี
ความหมายทีค่อนขา้งกวา้งและยงัมีการหมายรวมถึงตวัหน่วยงานของธุรกิจนนัๆ  ในฝ่ายจดัการ 
และสินคา้หรือในการบริการของบริษทัแห่งนนัดว้ย 

2. Institutional Image คือ ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองคก์าร ซึงเป็นภาพทีได้
เกิดขึนในใจของผูบ้ริโภคทีมีต่อสถาบนันันๆหรือตวัองค์กรนันๆ ซึงโดยส่วนมากมกัจะไปเน้น
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ทางดา้นตวัสถาบนัหรือตวัองคก์รเพียงอยา่งเดียว โดยไม่มีการรวมถึงสินคา้หรือแมแ้ต่การบริการที
ไดมี้การจดัจาํหน่าย จึงทาํใหมี้ความหมายทีค่อนขา้งแคบลงมาจาก Corporate Image 

3. Product/Service Image คือ เป็นภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือการบริการ ซึงเป็น
ภาพทีไดมี้การเกิดขึนในใจของประชาชนทีมีต่อตวัสินคา้หรือการบริการของบริษทัหรือองคก์รนนั
เพียงอยา่งเดียว โดยไม่มีการรวมถึงตวัองคก์ารหรือบริษทั 

4. Brand Image คือ เป็นภาพลกัษณ์ทีสามารถเกิดขึนในใจของประชาชนทีมีต่อตวั
สินคา้ยีห้อใดยีห้อหนึงหรือตรา (Brand) ใดตราหนึง หรือเครืองหมายการคา้ (Trade mark) ใด 
เครืองหมายการคา้หนึง แต่โดยส่วนมากมกัจะไปใชใ้นดา้นของการโฆษณา (Advertising) หรือว่า
ในการส่งเสริมการจาํหน่าย (Sales promotion) เสียเป็นส่วนใหญ่ 

โดยในการศึกษาในดา้นภาพลกัษณ์ของตวัองค์กร (Corporate Image) แลว้จะมี
องค์ประกอบดว้ยกนัอยู่ 4 ประเภทใหญ่ๆ  คือ ภาพลกัษณ์ในรูปของบริษทั (Corporate Image), 
ภาพลกัษณ์ของตวัสถาบนัหรือตวัองคก์าร (Institutional Image), ภาพลกัษณ์ของตวัสินคา้หรือใน
การบริการ(Product/Service Image), ภาพลกัษณ์ทีได้มีการเกิดขึนในใจของประชาชนทีได้มีต่อ
สินคา้ยีห้อใดยีห้อหนึง หรือตรา (Brand) ใดตราหนึง หรือเครืองหมายการคา้ (Trade mark) ใด
เครืองหมายการคา้หนึง โดยจะนาํไปสู่ผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 

จากการศึกษาแนวความคิดต่างๆ โดยทีมีขอ้มูลทีไดน้าํความเกียวขอ้งกนัในเชิง
ของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคแล้วนัน แนวความคิดทีมีการเกียวขอ้งในเรืองของการตดัสินใจซือ 
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด และแนวความคิดในเรืองของภาพลกัษณ์ขององค์กร พบไดว้่า
การทีผูบ้ริโภคจะมีการเลือกในการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมนนั จะตอ้งมีความตอ้งการที
จะรักษาสุขภาพของตนให้แข็งแรงไม่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วย ผูบ้ริโภคโดยส่วนมากนนัมกัจะตอ้งมี
การศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ การเรียนรู้จากผูมี้ประสบการณ์ที
ผา่นมา หรือคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลจากภายนอก เช่น การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริม
การขาย ทาํใหผู้บ้ริโภคนนั สามารถประเมินทางเลือกและตดัสินใจเลือกซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมที
มีความเหมาะสมต่อตนเอง โดยทงันีแลว้ ยงัมีปัจจยัในอีกหลายอยา่งทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือ ไม่
ว่าจะเป็นปัจจยัในเรืองส่วนบุคคลในทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือน ซึงปัจจยัต่างๆเหล่านีนนัลว้นแต่เป็นตวักาํหนดในการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมของผูบ้ริโภค  ทงัสิน และเมือมีการซือผลิตภณัฑน์นัมาใชแ้ลว้มีความพึงพอใจกบัตวัผลิตภณัฑ์
และในเรืองของการบริการมากนอ้ยเพียงใด 
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3.  แนวคิดเกยีวกบัพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจซือ 
 3.1 ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

วิไลลกัษณ์ ซ่อนกลิน และคณะ (2546: 37) ไดมี้การไดใ้ห้ความหมายพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคไวว้่า เป็นการแสดงออกมาในเชิงพฤติกรรม โดยมีการตดัสินใจของผูบ้ริโภคโดยที
ผูบ้ริโภคไดมี้การแสดงออกมาในรูปของการคน้หา การซือ การใช ้การประเมินผล และในเรืองของ
การบริการ ทีผูบ้ริโภคนนัพึงจะไดรั้บ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 192) ไดมี้การให้ความหมายของพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคไวว้่า เป็นพฤติกรรมทีผูบ้ริโภคนันได้มีการทาํการค้นหา การการซือ การใช้ การ
ประเมินผล ในสินคา้และการบริการ โดยคาดวา่จะนาํมาตอบสนองความตอ้งการของตนได ้

ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม (2547: 4) ได้มีการให้ความหมายของพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคไวว้า่ การกระทาํใดก็ตาม ทีมีการแสดงออกมาให้เห็นในตวัของผูบ้ริโภคในการทีจะมีการ
เลือกหา ประเมิน ซือ ใช ้ทิง หรือไดมี้การกาํจดัสินคา้ หรือการบริการนนัๆ เพือความพอใจทีไดเ้กิด
มาจากการทีมีการไดม้าตอบสนองความจาํเป็น หรือความตอ้งการของตนได ้

ฉตัยาพร เสมอใจ (2550: 18) ไดมี้การให้ความหมายพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไวว้า่ 
เป็นกระบวนการหรือในเชิงพฤติกรรมในการตดัสินใจ ในการซือ การใช้ และไดมี้การประเมินผล
การใช้สินคา้หรือการบริการนนัแลว้ ซึงจะมีความสําคญัอย่างมากต่อการซือสินคา้และการบริการ
ทงัในเชิงพฤติกรรมในปัจจุบนัและในอนาคตได ้

สุทธยา สมสุข (2547: 10) ไดมี้การใหค้วามหมายพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไวว้า่เป็น 
การศึกษาทีมีความเกียวขอ้งกบักระบวนการทางความคิด การกระทาํ และความรู้สึกของผูบ้ริโภคที
เมือไดมี้การใชใ้นการซือสินคา้หรือการบริการ เพือทีจะนาํมาตอบสนองความตอ้งการของตนเอง
ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจอยา่งสูงสุด 

จากความหมายของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในข้างต้น สามารถทีจะสรุปได้ว่า 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคนัน หมายถึง พฤติกรรมทีผูบ้ริโภคนันได้มีการแสดงออกมาทงัในด้าน
ร่างกายและในดา้นของจิตใจ ซึงในการคน้ควา้หา  การประเมินผลในการตดัสินใจในการเลือกซือ 
การใช้ การทิง หรือแม้แต่การกาํจดั และการได้ประเมินผลในการใช้สินคา้หรือการบริการของ
ผูบ้ริโภค เพือทีจะใหไ้ดรั้บความพึงพอใจอยา่งสูงสุดเช่นกนั 
 3.2 ตวัแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 198) ไดก้ล่าวไวว้า่ ในตวัแบบของพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค(Consumer behavior model) ไดเ้ป็นการศึกษาถึงการจูงใจทีไดมี้การทาํให้เกิดภาวะใน
การตดัสินใจเลือกซือผลิตภณัฑ์ทีตนตอ้งการ โดยทีมีจุดเริมตน้มาจากการทีไดเ้กิดสิงทีมากระตุน้ 
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(Stimulus) จนทาํใหเ้กิดความตอ้งการอยากไดสิ้งเหล่านนั สิงทีมากระตุน้โดยการผา่นเขา้มาในช่วง
ของความรู้สึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ซึงเป็นการเปรียบเสมือนกล่องดาํทางความคิด ที
ผูผ้ลิตหรือผูข้ายนันไม่สามารถทีจะมีการคาดคะเนได้ว่า ความรู้สึกนึกคิดของผูซื้อนันจะได้รับ
อิทธิพลมาจากสิงใด โดยทงันีแลว้จะขึนอยู่กบัลกัษณะต่างๆของผูซื้อว่าจะนาํไปสู่การตอบสนอง
ของผูซื้อ (Buyer’s response) หรือการตดัสินใจซือของผูซื้อ (Buyer’s purchase decision) อยา่งไรก็
ตาม  เมือมีการทําให้ผู ้ซือเกิดความต้องการก่อน แล้วนํามาทําให้เกิดอาการการตอบสนอง 
(Response) ดงันนัตวัแบบนีจึงเรียกวา่ S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี ดงัภาพที 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3 ตวัแบบพฤติกรรมการซือและปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค 

ทีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์, กลยุทธ์การตลาดและการบริหารการตลาด (กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซ
แทก็ซ์, 2546), 196. 

 

จากภาพที 3 แสดงวา่จุดเริมตน้ของตวัแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภคอยูที่สิงกระตุน้ 

1.  สิงกระตุน้ (Stimulus) เป็นสิงทีเกิดจากการกระตุน้ อาจจะเกิดขึนเองจากภายใน 
และถูกสิงกระตุน้มาจากภายนอก (Outside stimulus) โดยทีนกัการตลาดวามสนใจ เนืองจากจะทาํ
ใหผู้บ้ริโภคนนัเกิดความตอ้งการในตวัของผลิตภณัฑ์แลว้นนั สิงกระตุน้ถือไดว้า่เป็นเหตุ การจูงใจ 
ใหเ้กิดการซือสินคา้ (Buying motive) เกิดขึน โดยอาจใชเ้หตุจูงใจต่างๆมาเป็นเหตุผลให้เกิดการซือ 
หรือดา้นจิตวิทยา (อารมณ์) ก็ได ้โดยทีสิงกระตุน้จากภายนอกนนัประกอบไปดว้ย 2 ส่วนทีสําคญั 
ดงันี 
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1.1 สิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing stimulus) ซึงเป็นสิงกระตุน้ทีนกัการ
ตลาดนันสามารถควบคุมและตอ้งจดัให้มีขึน เพือเป็นการกระตุน้ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกนักบัส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing mix) และภาพลกัษณ์ขององคก์ร ซึงประกอบไปดว้ย 

1.1.1 สิงกระตุ้นในด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ในเรืองของการ
ออกแบบผลิตภณัฑใ์หมี้ความสวยงามเพือทีจะมีการกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการในการซือ 

1.1.2 สิงกระตุน้ในดา้นราคา (Price) เช่น ในเรืองของการกาํหนดราคา
สินคา้ใหมี้ความเหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑโ์ดยทีมีการพิจารณาลูกคา้เป็นเป้าหมายสูงสุด 

1.1.3 สิงกระตุน้ในดา้นช่องทางในการจดัจาํหน่าย (Distribution or place) 
เช่น การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ให้มีความเพียงพอและทวัถึง เพือให้เกิดความสะดวกแก่ผูบ้ริโภค 
โดยเปรียบเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการซือ 

1.1.4 สิงกระตุน้ในดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เช่น การ
โฆษณาทีมีการโฆษณาออกสืออยา่งสมาํเสมอ โดยทีใชค้วามพยายามของพนกังานขาย การลด แลก 
แจก แถม หรือไดส้ร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลทวัไป สิงเหล่านี ถือว่าเป็นสิงกระตุน้ให้เกิด
ความตอ้งการในการซือ 

1.2 สิงกระตุน้อืนๆ (Other stimulus) ซึงเป็นการกระตุน้ความตอ้งการของผูที้
บริโภคผลิตภณัฑน์นัๆ โดยเป็นสิงทีมีอยูภ่ายนอกองคก์รโดยทีบริษทันนัไม่สามารถควบคุมได ้โดย
สิงกระตุน้เหล่านี ซึงประกอบดว้ย 

1.2.1 สิงกระตุน้ในทางเศรษฐกิจ (Economic) ซึงภาวะในทางเศรษฐกิจ 
รายไดข้องผูบ้ริโภค โดยสิงเหล่านีไดม้ามีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคลเหล่านนั 

1.2.2 สิงกระตุน้ในทางเทคโนโลยี (Technological) ยกตวัอย่างเช่น ใน
การนาํเทคโนโลยีใหม่ๆมาปฏิบติัใช ้โดยดา้นการฝากหรือการถอนเงินโดยอตัโนมติั จึงทาํให้เกิด
การกระตุน้ในเรืองของความตอ้งการของผูบ้ริโภคทีจะมาใชบ้ริการของธนาคารมากขึน 

1.2.3 สิงกระตุน้ในทางกฎหมายและทางการเมือง (Law and Political) ใน
ตวับทกฎหมายทีมีการเพิมหรือการลดภาษีสินคา้ชนิดใดสินคา้หนึงนนั ซึงจะมีอิทธิพลต่อการเพิม
หรือลดความตอ้งการของผูซื้อได ้

1.2.4 สิงกระตุน้ในทางวฒันธรรม (Cultural) อาทิเช่น ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย โดยในเทศกาลต่างๆนนั มกัจะมีผลและสามารถส่งผลกระตุน้ให้กบัผูบ้ริโภคให้เกิด
ความตอ้งการในการซือสินคา้ในเทศกาลนนัๆ 

2.  กล่องดาํหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) โดยทีความรู้สึก
นึกคิดของผูซื้อทีเปรียบเสมือนกล่องดาํ (black box) ซึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายนนัไม่สามารถทราบได ้จึง
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ตอ้งมีความพยายามทีจะมีการคน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซื้อ โดยทีความรู้สึกนึกคิดของผูซื้อนนั 
มกัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะของผูซื้อ และรวมไปถึงกระบวนการในการตดัสินใจของผูซื้อดว้ย 

2.1 ลกัษณะของผูซื้อ (Buyer’s  characteristics) ซึงลกัษณะของผูซื้อ มกัมี
อิทธิพลมาจากปัจจยัในดา้นต่างๆไดแ้ก่ ปัจจยัในดา้นสังคม ปัจจยัในดา้นวฒันธรรม ปัจจยัในส่วน
บุคคล และปัจจยัในดา้นจิตวทิยา เป็นตน้ 

2.2 กระบวนการในการตดัสินใจซือของผูซื้อ (Buyer’s decision process) ซึง
ประกอบไปดว้ยกนัในหลายขนัตอน ดงันี 

2.2.1 การรับรู้ถึงความตอ้งการ (ปัญหา) (Problem recognition) 
2.2.2 การคน้ควา้หาขอ้มูล (Information search) 
2.2.3 การประเมินผลของทางเลือก (Evaluation of alternatives) 
2.2.4 การตดัสินใจซือ (Purchase decision)  
2.2.5 พฤติกรรมภายหลงัการซือ (Pos-purchase behavior) 

3. การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s decision process) หรือ การทีได้มีการ
ตดัสินใจซือของของผูบ้ริโภค หรือผูซื้อ (Buyer’s Purchase decision) โดยทีผูบ้ริโภคจะมีการ
ตดัสินใจในประเด็นต่างๆ ดงันี 

3.1 การเลือกผลิตภณัฑ์ (Product choice) ซึงตวัอยา่ง ในการเลือกผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมในประเภทของการบาํรุงร่างกาย โดยทีผูบ้ริโภคนนัมีทางเลือก อาทิเช่น การบริโภค ซุป
ไก่สกดั นาํมนัปลา รังนก เห็ดหลินจือสกดั คอลลาเจน เป็นตน้ 

3.2 การเลือกตราสินคา้ (Brand choice) ยกตวัอยา่งเช่น ถา้มีผูบ้ริโภคไดเ้ลือก
ซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม รังนก จะเลือกยหีอ้ได ้เช่น แบรนด ์สก็อต เป็นตน้ 

3.3 การเลือกผูข้าย (Dealer choice) โดยทีผูบ้ริโภคจะมีการเลือกมาจาก
หา้งสรรพสินคา้ เช่น บิกซี เทสโกโ้ลตสั หรือ ร้านสะดวกซือ เช่น เซเวน่อิเลฟเวน่ เป็นตน้ 

3.4 การเลือกเวลาในการซือ (Purchase timing) โดยทีผูบ้ริโภคนนัสามารถมี
สิทธิในเลือกเวลาในการซือ เช่น รังนก สามารถทีจะเลือกรับประทานไดว้า่เป็นช่วงเวลาไหนก็ตาม
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค เชา้ กลางวนั หรือเยน็ 

3.5 การเลือกปริมาณในการซือ (Purchase amount) โดยทีผูบ้ริโภคนนัสามารถ
ทีจะเลือกไดว้า่จะมีการซือในปริมาณหนึงกล่อง สองกล่อง ครึงโหล หรือหนึงโหล ก็ตาม 

 3.3 ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

โดยทีปัจจัยทีได้มีอิทธิพลในการกําหนดพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนันมีความ
แตกต่างกัน โดยขึนอยู่กับผูบ้ริโภคในแต่ละบุคคล โดยปัจจัยทีได้มีอิทธิพลในการมากาํหนด
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พฤติกรรมของผูบ้ริโภคนนัจะทาํให้ทราบถึงความตอ้งการทีแทจ้ริง และสามารถทาํให้ทราบถึง
ลกัษณะของลูกค้าโดยเพือทีจะนํามากระตุ้นและเป็นการสนองตอบต่อความต้องการของผูซื้อ 
ดังนันแล้วปัจจัยทีได้มีอิทธิพลในการทีจะมากําหนดพฤติกรรมของผูบ้ริโภค มีรายละเอียด 
ดงัต่อไปนี 

1.  ปัจจยัในภายนอก (External factors) โดยเป็นการศึกษาในเรืองของปัจจยัใน
ดา้นของวฒันธรรม และปัจจยัในดา้นสังคม เพือทีจะเป็นการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคนนัมีการตดัสินใจ
ซือ โดยมีรายละเอียด ดงันี 

1.1 ปัจจยัในดา้นวฒันธรรม (Cultural factors) ซึงเป็นผลทีเกิดมาจากการ
เรียนรู้ระหว่างความเชือถือ (Beliefs) ค่านิยม (Values) และประเพณี (Customs) ทีจะสามารถมา
ควบคุมพฤติกรรมของผูบ้ริโภคของสมาชิกในสังคมใดสังคมหนึงได้นัน โดยทีปัจจัยในด้าน
วฒันธรรมนนัจะประกอบไปดว้ย 

1.1.1 วฒันธรรมพืนฐาน (Culture) ทีมีลกัษณะเป็นพืนฐานของบุคคล
ภายในสังคมทีมีความเกียวขอ้งกนักบัความตอ้งการและการแสดงถึงพฤติกรรม จึงมีลกัษณะทีทาํให้
เกิดพฤติกรรมมีความคลา้ยคลึงกนั 

1.1.2 วฒันธรรมย่อย (Subculture) ซึงเป็นวฒันธรรมของกลุ่มในแต่ละ
กลุ่มทีอยู่ภายในสังคมโดยมีลกัษณะทีแตกต่างกนั ซึงมีรูปแบบของพฤติกรรมทีแตกต่างกนั ทงัที
วฒันธรรมย่อยนีอาจจะเกิดจากพืนฐานของภูมิศาสตร์ และรวมถึงลกัษณะพืนฐานของมนุษย  ์ที
ประกอบไปดว้ยกลุ่มของเชือชาติ(Nationality groups) กลุ่มของศาสนา (Religious groups) กลุ่มของ
สีผิว (Racial groups) โดยทีพืนทีในทางภูมิศาสตร์ (Geographical areas) กลุ่มของอาชีพ 
(Occupational) กลุ่มยอ่ยในดา้นอาย ุ(Age) และกลุ่มยอ่ยในดา้นเพศ (Sex)  

1.1.3 ชนัของสังคม (Social class) คือ การแบ่ง หรือการจดัระดบัภายใน
สังคม โดยทวัไปแลว้จะถือเป็นเกณฑ์ทรัพยสิ์น รายได ้อาชีพ หรือพืนทีอยูอ่าศยั ซึงโดยชนชนัของ
สังคมสามารถทีจะแบ่งเป็นในระดบัสูง ชนชนัผูดี้ มีธุรกิจใหญ่โต ระดบักลาง โดยจะมีความเป็นอยู่
ในระดบัปานกลางคือ พอมีพอกิน พอใช ้และระดบัตาํ คือ มีการใชจ่้ายอยา่งประหยดั โดยเนน้ไปที
ความคุม้ค่ามากทีสุด ในการแบ่งชนัในทางสังคมถือวา่เป็นอีกปัจจยัหนึงทีไดมี้อิทธิพลอยา่งมากต่อ
การตดัสินใจในการซือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค 

1.2 ปัจจยัในด้านสังคม (Social factor) ซึงเป็นปัจจยัทีได้มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมในการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ซึงมกัประกอบไปดว้ย 

1.2.1 กลุ่มอา้งอิง (Reference groups) โดยเป็นกลุ่มทีบุคคลนนัๆ เขา้ไป
เกียวขอ้ง โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ 
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1.  กลุ่มปฐมภูมิ (Primary groups) ไดแ้ก่ ครอบครัว ญาติ เพือน
สนิท เพือนบา้น ทีมีการไดพ้บปะกนัอยา่งต่อเนืองแบบไม่เป็นทางการ 

2.  กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary groups) ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลในชนชนันาํ
ในสังคม เพือนร่วมอาชีพงาน หรือมีการติดต่อกนัแบบเป็นทางการ 

1.2.2 ครอบครัว (Family) ซึงประกอบไปด้วย บิดา มารดา สามี ภรรยา 
หรือ บุตร โดยทีกลุ่มบุคคลเหล่านีนนัไดม้ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการตดัสินใจในการซือของ
ครอบครัวดว้ย 

1.2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and statuses) คือการทีบุคคลจะมีความ
เกียวขอ้งกนักบัหลายกลุ่ม โดยทีมีบทบาทสถานะทีอาจแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม ซึงแมว้า่ผูบ้ริโภค
นนัมกัจะหนัมาเลือกซือสินคา้ทีสามารถทีจะสือถึงบทบาทและสถานะของตนในสังคมได ้

2.  ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal factors) เป็นการตดัสินใจของผูซื้อทีไดรั้บอิทธิพล
มาจากลกัษณะส่วนของบุคคลของคนในทางดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี 

2.1 อายุ (Age) โดยการทีบุคคลทีมีอายุแตกต่างกนั มีความตอ้งการในสินคา้
และการบริการทีแตกต่างกนัไป โดยมีการแบ่งกลุ่มของผูบ้ริโภคตามอายุจะประกอบไปดว้ยอายุที 
ตาํกวา่ 6 ปี, 6-12 ปี,12-19 ปี, 20-30 ปี, 30-40 ปี, 40-50 ปี, 50-60, 60ปีขึนไป เป็นตน้ อาทิเช่น ใน
กลุ่มวยัรุ่นทีจะมีการชอบลองสิงทีมีความแปลกใหม่และชอบสินคา้ทีเป็นประเภทแฟชนั  

2.2 วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle) ซึงเป็นขนัตอนในการดาํรงชีวิต
ของบุคคล โดยในการดาํรงชีวิตในแต่ละช่วงของชีวิตจะเป็นสิงทีได้เข้ามามีอิทธิพลต่อความ
ตอ้งการในตวัผลิตภณัฑ์ และพฤติกรรมในการซือทีแตกต่างกนั โดยมีความสัมพนัธ์กบัสถานภาพ
ทางการเงินและความสนใจของแต่ละบุคคลทีแตกต่างกนัดว้ย 

2.3 อาชีพ (Occupation) โดยทีอาชีพในแต่ละบุคคลนนัจะนาํไปสู่ความจาํเป็น
และความตอ้งการของสินคา้และการบริการทีแตกต่างกนัไป 

2.4 โอกาสในทางเศรษฐกิจ หรือรายได ้(Economic circumstances or Income) 
โดยทีโอกาสในทางเศรษฐกิจในแต่ละของบุคคล ซึงสามารถทีจะส่งผลกระทบต่อสินคา้และการ
บริการทีผูบ้ริโภคนนัได้มีการตดัสินใจซือแล้วนัน ซึงจะประกอบกนัดว้ย รายได ้การออมทรัพย ์
อาํนาจในการซือ และทศันคติการจ่ายเงิน เป็นตน้ 

2.5 การศึกษา (Education) โดยผูที้มีการศึกษาสูง มกัจะมีแนวโนม้ทีจะเลือก
บริโภคผลิตภณัฑที์มีคุณภาพทีดีมากกวา่ผูที้มีการศึกษานอ้ย 

2.6 ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูปแบบในการดาํรงชีวิต (Lifestyle) โดยที
ค่านิยมหรือคุณค่า หมายถึง อตัราส่วนของผลประโยชน์ทีมีการรับรู้ต่อราคาสินคา้นนัๆ โดยในส่วน
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ของรูปแบบในการดาํรงชีวิตนัน หมายถึง รูปแบบในการดาํรงชีวิตในโลกมนุษย์ซึงขึนอยู่กับ 
วฒันธรรมของชนชนัในสังคม หรือกลุ่ม อาชีพของแต่ละบุคคลซึงมีความแตกต่างกนั 

3.  ปัจจยัดา้นจิตวิทยา (Psychological factors) โดยถือวา่เป็นปัจจยัภายในตวัของ
ผูบ้ริโภคเองนนั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซือและการใชสิ้นคา้ ซึงประกอบไปดว้ย 

3.1 การจูงใจ (Motivation) โดยสภาพจิตใจภายในของบุคคลนนั โดยมีการ
ผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรมการซือ เพือทีจะทาํให้บรรลุเป้าหมาย โดยได้มีการรับการกระตุน้จาก
ภายในตวับุคคล เพือตอ้งการทีจะมีการแสวงหาความพึงพอใจดว้ยพฤติกรรมทีมีเป้าหมายทีชดัเจน 
และการเกิดแรงจูงใจ ทีจะหาสินคา้ต่างๆ มาเพือตอบสนองความตอ้งการของตนเอง โดยทีทฤษฎี
การจูงใจ ทีไดเ้ป็นทีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย นนัคือ ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s theory 

of motivation) ทีไดมี้การจดัระดบัความตอ้งการไวเ้ป็น 5 ระดบั คือ   
3.1.1 ความตอ้งการทางกาย (Physiological needs) 
3.1.2 ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัและมงัคง (Safety needs) 
3.1.3 ความตอ้งการดา้นสังคม  
3.1.4 ความตอ้งการดา้นความรักและการยอมรับ (Esteem needs) 
3.1.5 ความตอ้งการความสาํเร็จในชีวติ 

ความตอ้งการทงั 5 ระดบั จึงนาํมาถูกใชเ้พือจูงใจของผูบ้ริโภค เพือทาํให้เกิด
ความตอ้งการในผลิตภณัฑน์นั 

3.2 การรับรู้ (Perception) ซึงเป็นกระบวนการในการกลนักรองถึงความรู้สึก
ของแต่ละบุคคล โดยทีมีขนัตอนในการเรียนรู้ 4 ขนัตอนดว้ยกนั คือ 

3.2.1 การเปิดรับขอ้มูลทีไดเ้ลือกสรรมา (Selective explosure) 
3.2.2 การตงัใจรับขอ้มูลโดยมีการเลือกสรร (Selective attention) 
3.2.3 ความเขา้ใจในเรืองของขอ้มูลทีไดเ้ลือกสรรมา หรือมีความบิดเบือน

ของขอ้มูลทีไดเ้ลือกสรร (Selective comprehension or Selective distortion) 
3.2.4 การรักษาขอ้มูลทีไดมี้การเลือกสรร (Selective retention) 

3.3 การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปลียนแปลงในเชิงพฤติกรรม หรือ มีความ
โน้มเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณ์ทีผ่านมา โดยการเรียนรู้ของบุคคลนนัได ้จะเกิดขึนเมือ
บุคคลนนั ไดมี้การรับสิงกระตุน้ (Stimulus) และจะเกิดการตอบสนอง (Response) 

3.4 ความเชือถือ (Beliefs) ซึงเป็นความคิดทีมีบุคคลยึดถือในใจทีมีความ
เกียวข้องกับสิงใดหรือสิงหนึง ทีอาจจะเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต หรือมีผลต่อการ
ตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค 
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3.5 ทศันคติ (Attitudes) เป็นการประเมินความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจของ
บุคคล ในดา้นความรู้สึก ในดา้นอารมณ์ และมีแนวโนม้ในการปฏิบติัทีมีผลต่อความคิด หรือสิงใด
สิงหนึง 

3.6 บุคลิกภาพ (Personality) โดยเป็นลกัษณะดา้นจิตวิทยาทีแตกต่างกนัของ
บุคคล ซึงนาํไปสู่การตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มทีมีแนวโนม้ทีมีความคงทีและมีความสอดคลอ้ง
กนั 

3.7 แนวคิดของตนเอง (Self concept) ซึงเป็นความรู้สึกของบุคคลใดหรือ
บุคคลหนึงไดมี้การประทบัใจสิงหนึงหรือสิงใดในตวัของบุคคลนนั ซึงอาจจะกาํหนดโดยลกัษณะ
ของบุคคล ซึงในแต่ละบุคคลนันจะมีบุคลิกส่วนตวัหรือมีแนวความคิดเป็นของตนเอง โดยจะมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซือ 

ปัจจยัทีไดส่้งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมทีผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการศึกษาวจิยันนัคือ ปัจจยัส่วนบุคคล ซึงจะประกอบไปดว้ย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือน โดยจากปัจจยัดงักล่าวนีจะเป็นปัจจยัทีไดเ้ขา้มาเกียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั โดยทีมี
ลกัษณะในแต่ละบุคคลทีแตกต่างกนัไป ทีมีผลต่อพฤติกรรมในการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมประเภทต่างๆ ทีมีการจดัจาํหน่ายอยู่ในทอ้งตลาด ดงันันแล้ว ในการศึกษาถึงความสัมพนัธ์
ของปัจจยัส่วนบุคคล ในเรืองของ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน นนัสามารถทีจะทาํ
ใหท้ราบถึงปัจจยัทีแทจ้ริงในการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของผูบ้ริโภคดว้ย 

 3.4 แนวคิดเกียวกบัการตดัสินใจซือ 
กุลชลี ไชยนนัตา (2539: 130) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจซือว่าหมายถึง 

กระบวนของการเปรียบเทียบผลของการตอบแทนหรือผลประโยชน์ทีมีการคาดว่าจะได้รับจาก
ทางเลือกหลายๆทาง โดยทีผูต้ดัสินใจนนัจะมีการเลือกทางเลือกทีให้ประโยชน์ และมีความคุม้ค่าที
สูงทีสุดในการตดัสินใจซือ 

ไพลิน ผ่องใส (2536: 155) ได้ให้ความหมายของการตดัสินใจซือไวว้่า การใช้
เทคนิคในการทีจะพิจารณาทางเลือกต่างๆ ใหเ้หลือเพียงทางเลือกทางเดียว 

ปณิศา ลญัชานนท ์(2548) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจซือไวว้า่ ขนัตอนใน
การประเมินผลทีได้มีการผ่านการรับรู้ถึงความตอ้งการ การคน้ควา้หาขอ้มูล การประเมินผลใน
ทางเลือก เพือทีจะช่วยใหผู้บ้ริโภคนนัมีการกาํหนดความพึงพอใจไดร้ะหวา่งผลิตภณัฑ์ต่างๆ ทีเป็น
ทางเลือก และจะไดมี้การตดัสินใจซือผลิตภณัฑที์ตนนนัชอบมากทีสุด 

อุษณีย ์จิตตะปาโล (2546: 63) ไดใ้ห้ให้ความหมายในการตดัสินใจซือไวว้า่ เป็น
ขนัตอนในการเลือกซือผลิตภณัฑ์ ทีมาจากสองทางเลือกขึนไป โดยทีพฤติกรรมผูบ้ริโภคนนั จะมา
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จากการพิจารณาในส่วนทีเกียวข้องกับกระบวนการตดัสินใจทีจะเกิดขึนทงัในทางด้านจิตใจ 
(ความรู้สึกนึกคิด) และทางกายภาพ โดยทีการซือเป็นกิจกรรมในดา้นจิตใจ และในดา้นทางกายภาพ
โดยทีจะเกิดขึนในช่วงระยะเพียงเวลาใดเวลาหนึง พร้อมทงักิจกรรมเหล่านีนนัอาจทาํให้เกิดการซือ 
และเกิดพฤติกรรมการซือไดต้ามบุคคลอืน 

อาํนาจ ธีระวนิช (2547: 167) ใหค้วามหมาย ในการตดัสินใจซือไวว้า่ กระบวนการ
ในการกาํหนดของปัญหา พิจารณาและมีการประเมินทางเลือกต่างๆ จนกระทงัได ้นาํมาสู่การเลือก
หรือการตดัสินใจ การไดน้าํไปปฏิบติั และการประเมินผลลพัธ์ทีไดเ้กิดขึน 

โดยจากความหมายในการตดัสินใจซือในข้างต้น สามารถทีจะสรุปได้ว่า การ
ตดัสินใจซือนนั ซึงหมายถึง การทีพิจารณา โดยทีมีการคน้ควา้หาขอ้มูล เพือทีจะไดน้าํมาตดัสินใจ
ในการเลือกซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมทีใหป้ระโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของผูต้ดัสินใจซือผลิตภณัฑ ์

3.4.1 บุคคลทีมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทเกียวกบัการตดัสินใจซือ 

วไิลลกัษณ์  ซ่อนกลิน และคณะ (2546: 44) กล่าวถึง โดยทีการตดัสินใจการ
ซือของผูบ้ริโภคนนัจะมีความแตกต่างกนัไปตามรูปแบบในการตดัสินใจในการซือ โดยอาจแสดง
ถึงพฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภคทีไดเ้กิดจากบทบาทของผูบ้ริโภคทีมีความเกียวขอ้ง หรืออาจเป็น
บุคคลทีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซือ โดยทีบุคคลทีมีส่วนร่วมหรือบทบาททีเกียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจซือ ดงัต่อไปนี 

1.  ผูเ้ริม (Initiator) คือ การทีเป็นผูที้ให้คาํแนะนํา ปรึกษา หรือได้เสนอ
ความคิดเห็นเพือให้เกิดการซือ ตงัแต่เริมตน้ โดยทีการกระทาํหน้าทีโดยการบอกกล่าว หรือได้
อธิบายถึงผลประโยชน์ทีจะไดรั้บจากการซือสินคา้หรือการบริการนนัๆ โดยทีผูริ้เริมอาจจะไม่ได้
เป็นผูซื้อ หรือผูที้ไดมี้การใชสิ้นคา้หรือการบริการนนัๆก็ได ้

2.  ผูที้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ (Influencer) อาจจะเป็นผูที้มีอาํนาจใน
เรืองของการชกัจูง การโนม้นา้วจิตใจ ใหผู้ซื้อมีความรู้สึกทีเห็นดว้ย หรือ มีการคลอ้ยตาม ตามความ
ตอ้งการของตนเองได ้โดยทีผูมี้อิทธิพล ดงักล่าวนนั อาจเป็นผูที้ผูซื้อนนัไดใ้ห ้การยอมรับ นบัถือ มี
ทศันคติทีดี มีความนิยมชมชอบ มีชือเสียง เช่น นกัแสดง ดารา รวมถึงบุคคลทีมีชือเสียงในสังคม 

3.  ผูต้ดัสินใจซือ (Decider) ซึงเป็นผูที้พิจารณาเป็นคนสุดทา้ยแลว้วา่จะซือ
สินคา้ หรือการบริการชนิดนัน หรือไม่เป็นผูที้ได้ทาํการตดัสินใจซือ อาจจะเป็นผูที้ใช้สินคา้นัน 
หรือไม่ก็ไดเ้ช่นกนั เช่น ผูที้ซือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทบาํรุงร่างกาย เช่น แบรนด์ซุปไก่สกดั 
ใหพ้อ่ แม่ ของตนหรือผูใ้หญ่ทีมีการเคารพรัก 

4.  ผูซื้อสินคา้ (Buyer) โดยเป็นผูที้ทาํการซือสินคา้นนัจริงๆ โดยอาจจะเป็น
บุคคลเดียวกนักบัผูที้ไดต้ดัสินใจซือก็ได ้ซึงผูที้ซือตอ้งไปทาํการติดต่อสอบถามในเรืองของคุณภาพ 
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มาตรฐานในการผลิต การต่อรองราคา การจดัทาํเงือนไขสัญญาซือขาย ดงันนัแลว้ ผูที้ซืออาจไม่ใช่ผู ้
ทีตดัสินใจซือ และผูที้ไดมี้การใชสิ้นคา้ก็อาจเป็นไปได ้เช่น ผูค้า้ส่งทีไดมี้การสังซือสินคา้จากผูผ้ลิต
มาขายต่อผูค้า้ปลีกหรือกลุ่มผูบ้ริโภค 

5.  ผูใ้ช ้(Use) คือการทีผูที้ทาํการใชสิ้นคา้ชนิดนนัจริงๆ โดยอาจจะเป็นผูที้
ไดมี้การทาํการซือเอง หรือไม่ใช่ผูที้ไดต้ดัสินใจซือ หรือผูที้ซือก็อาจเป็นไปได ้

โดยการทีบุคคลทีมีส่วนร่วมหรือไดเ้ขา้มามีบทบาทเกียวกบัการตดัสินใจ
ซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมนนั ไดมี้การใหค้วามสาํคญัในการทีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซือ ทงัผูริ้เริม ผู ้
ทีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ ผูที้ไดต้ดัสินใจซือ ผูซื้อสินคา้ และผูที้ใช ้โดยในกระบวนการในการ
ตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมหนึงๆนัน อาจจะมีบุคคลทีมีส่วนร่วมหรือได้เขา้มามีบทบาท
เกียวกบัการตดัสินใจซือทีมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละครัง ซึงโดยบทบาทเหล่านีลว้นแลว้แต่เป็น
ปัจจยัในการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมของผูบ้ริโภคในการวิจยัในครังนี 

 3.5 ประเภทพฤติกรรมการซือ 

การตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละประเภทของ
การตดัสินใจซือ โดยสามารถทีจะจาํแนกพฤติกรรมในการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคไดอ้อกเป็น 4 

ประเภท ไดด้งัต่อไปนี 

1.  พฤติกรรมการซือแบบสลบัซับซ้อน (Complex buying behavior) ซึงเป็น
พฤติกรรมในการซือทีมีความสลบัซับซ้อนกนัในเรืองของการตดัสินใจซือสูง โดยผลิตภณัฑ์ทีมี
ความแตกต่างกนัระหวา่งในตราสินคา้ทีสูง หรือผลิตภณัฑที์ราคาแพง โดยทีจะมีการซือไม่บ่อยและ
มีความเสียงสูง โดยอาจทาํใหผู้บ้ริโภคยงัไม่รู้จกัเกียวกบัผลิตภณัฑ ์

2.  พฤติกรรมการซือแบบลดความสลบัซับซ้อน (Dissonance-reducing buying 

behavior) ซึงเป็นพฤติกรรมในการซือทีมีความสลบัซบัซ้อนในการตดัสินใจซือสูงในผลิตภณัฑ์ทีมี
ความแตกต่างกนัระหว่างตวัตราสินคา้ตาํกบัความสลบัซับซ้อนในการตดัสินใจซือสูง ซึงอาจจะ
เกิดขึนไดใ้นกรณีทีมีการซือสินคา้ทีมีราคาแพง จะทาํให้ซือไม่บ่อย และมีความเสียงสูง โดยทีผูซื้อ
อาจจะทาํการสํารวจตลาดก่อนแล้วว่ามีสินค้าใดนัน ได้วางจาํหน่ายบ้าง โดยหากพบถึงความ
แตกต่างในคุณภาพก็จะเกิดการตดัสินใจซือสินคา้ทีราคาแพงกวา่ก็ได ้

3.  พฤติกรรมในการซือประจาํ (Habitual buying behavior) ซึงเป็นพฤติกรรมใน
การซือทีมีความสลบัซับซ้อนในการตดัสินใจซือตาํในตวัผลิตภณัฑ์ทีมีความแตกต่างกนัระหว่าง
ตราสินคา้ตาํ โดยทีผูบ้ริโภคไม่ไดมี้การยดึติดกบัตราสินคา้นนัๆ 

4.  พฤติกรรมการซือแบบเลือกมาก (Variety – seeking buying behavior) ซึงเป็น
พฤติกรรมในการซือทีมีความสลบัซับซ้อนกนัในการตดัสินใจตาํในเรืองของผลิตภณัฑ์ทีมีความ
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แตกต่างกนัระหว่างตราสินคา้สูง โดยทีผูบ้ริโภคจะเกิดการทดลองใช ้และเกิดการซือสินคา้ของคู่
แข่งขนัแทน 

ในพฤติกรรมในการซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของผูบ้ริโภคนนัมีความแตกต่างกนั
โดยขึนอยูก่บัลกัษณะของผลิตภณัฑ ์อาทิเช่น ถา้ผลิตภณัฑ์นนัมีราคาแพง ซือไม่บ่อย หรือผูบ้ริโภค
ไม่รู้จกัตวัผลิตภัณฑ์  หรือแบบพฤติกรรมการซือจะเป็นการซือทีเป็นแบบสลับซับซ้อนได้แก่ 
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมประเภทป้องกนัและรักษาโรค โดยทีผูบ้ริโภคตอ้งอยูใ่นภาวะทีมีการแข่งขนั
สูงรวมถึงการศึกษาทีสูงทาํให้ตอ้งเลือกบริโภคอาหารเสริมทีช่วยในเรืองของการบาํรุงสมอง และ
ทาํให้ผูบ้ริโภคนันตองมีการศึกษาถึงรายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ์อย่างถีถ้วนก่อนทีจะมีการ
ตดัสินใจซือ  แต่ถา้ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมนนัมีราคาถูก ตวัผลิตภณัฑ์ผูบ้ริโภครู้จกัดี หรือเป็นทีรู้จกั
ของคนทวัไปอยา่งแพร่หลาย อาจจะทาํให้เกิดพฤติกรรมการซือก็เป็นการซือแบบประจาํไดเ้ช่นกนั 
เช่น ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมประเภทการบาํรุงสุขภาพ พวกซุปไก่สกดั นาํมนัปลา รังนก ผูบ้ริโภค
มกัจะไม่ยึดติดกบัตราสินคา้ เนืองมาจากการเลือกตราสินคา้นนัจะขึนอยูก่บัอิทธิพลของสินคา้ทีมี
อยู่ในระยะเวลาทีใช้ในช่วงสันๆ และความต้องการในขณะนันว่าต้องการแบรนด์ไหน จึงไม่
จาํเป็นตอ้งมีการใชค้วามคิดหรือระยะเวลาเพือมาคน้หาในการซือมากนกั 

3.5.1 ขนัตอนในการตดัสินใจซือ 

ขนัตอนในการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคทีมีกระบวนการใน 5 ลาํดบัขนั คือ 

1.  การรับรู้ถึงความตอ้งการ  
2.  การคน้หาขอ้มูล  
3.  การประเมินผลทางเลือก  
4.  การตดัสินใจซือ   
5.  พฤติกรรมภายหลงัการซือ  
โดยสามารถแสดงตวัแบบออกมาได ้5 ขนัตอน ของกระบวนการในการซือ

ของผูบ้ริโภค โดยมีรายละเอียดดงั ภาพที 4  
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ภาพที 4  แสดงตวัแบบ 5 ขนัตอนในกระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค  
ทีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์, กลยุทธ์การตลาดและการบริหารการตลาด (กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซ
แทก็ซ์, 2546), 220. 

 

จากภาพที 4 แสดงขนัตอนในการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคซึงมีกระบวนการ 5 

ลาํดบัขนั รายละเอียด ดงันี 

1.  การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need recognition) หรือการรับรู้ถึงปัญหา (Problem 

recognition) ในการทีบุคคลไดมี้การรับรู้ถึงความตอ้งการภายในของตน โดยอาจเกิดขึนเองหรือเกิด
จากสิงทีไปกระตุ้นจากภายในและภายนอก โดยอาจรวมถึงความต้องการของทางร่างกาย 
(Physiological needs) และความตอ้งการทีเป็นความปรารถนา (Acquired needs) ซึงอาจเป็นความ
ตอ้งการทางดา้นจิตวิทยา (Psychological needs) โดยทีสิงเหล่านีนนัอาจเกิดขึนเมือถึงระดบัหนึง
แลว้จะกลายเป็นสิงทีไปกระตุน้ บุคคลนนัจะมีการเรียนรู้ถึงวิธีทีจะจดัการกบัสิงกระตุน้เหล่านนั
จากประสบการณ์ในอดีต โดยทีทาํใหเ้ขารู้วา่จะมีการตอบสนองสิงกระตุน้ไวอ้ยา่งไร 

2.  การคน้หาขอ้มูล (Information search) โดยถา้ความตอ้งการจากการถูกกระตุน้
มากเพียงพอและก่อให้เกิดสิงทีสามารถนาํมาตอบสนองต่อความตอ้งการในอยู่ใกล้กบัผูบ้ริโภค 
โดยทีผูบ้ริโภคอาจจะดาํเนินการคน้หาขอ้มูลทีเกียวขอ้งมากขึน ถึงแมถ้า้ความตอ้งการนนัจะเกิดขึน
ไม่สามารถทีจะตอบสนองความตอ้งการไดท้นัที แต่ความตอ้งการจะถูกจดจาํไว ้เพือทีจะหาทาง
สนองความตอ้งการในภายหลงัโดยเมือความตอ้งการถูกกระตุน้ไดถู้กสะสมไวม้าก จะทาํให้เกิด
ปฏิบติัในภาวะอยา่งหนึงอยา่งใด นนัคือความตงัใจให้ไดรั้บการสนองตอบต่อความตอ้งการ โดยที
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จะมีการพยายามค้นหาขอ้มูล เพือนาํมาหาทางสนองความต้องการทีถูกกระตุน้ โดยขอ้มูลของ
ผูบ้ริโภคจะประกอบดว้ย 5 กลุ่ม คือ 

3.  คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ (Product  attributes) โดยทีคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ใน
ความรู้สึกของผูซื้อ  โดยสําหรับผลิตภณัฑ์ในแต่ละชนิด จะมีความแตกต่างกนั แต่คุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคเป็นพืนฐาน ดงัต่อไปนี 

3.1 ผูบ้ริโภคจะมีการแสวงหาผลิตภณัฑ์ทีสามารถนาํมาตอบสนองความ
ตอ้งการของตนได ้

3.2 ผูบ้ริโภคจะมีการแสวงหาผลิตภณัฑที์มีคุณค่า ทีมีในความรู้สึกของตน 

3.3 ผูบ้ริโภคจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ทีจะไดรั้บจากการใชสิ้นคา้ 

3.4 ผูบ้ริโภคจะมีการแสวงหาสินคา้ทีมีคุณภาพสูงแต่ราคาตาํ 
3.5 ผูบ้ริโภคจะให้นาํหนักกบัความสําคญั สําหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ทีมี

ความแตกต่างกนั 

3.6 ผูบ้ริโภคไดมี้การพฒันาทางดา้นความเชือถือเกียวกบัสินคา้โดยขึนอยูก่บั
ประสบการณ์ของผูบ้ริโภคเอง และความเชือถือทีเกียวกบัผลิตภณัฑจ์ะเปลียนแปลงไดเ้สมอ 

3.7 ผูบ้ริโภคมีทศันคติในการเลือกตราสินคา้ โดยเริมตน้ดว้ยการกาํหนดแบบ
คุณสมบติัของผลิตภณัฑที์สนใจ โดยการเปรียบเทียบคุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ต่ละตราสินคา้ 

4.  การตดัสินใจซือ (Purchase decision) จากการทีไดป้ระเมินผลทางเลือกจะช่วย
ใหผู้บ้ริโภคนนัไดมี้การกาํหนดความพอใจระหวา่งผลิตภณัฑ์ทีต่างกนัหรือทีเป็นทางเลือก โดยการ
บริโภคจะมีการตดัสินใจซือผลิตภณัฑที์ชอบมากทีสุด 

5.  พฤติกรรมภายหลงัการซือ (Post purchase behavior) หลงัจากซือ และทดลอง
ใชผ้ลิตภณัฑไ์ปแลว้ โดยทีผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์ทีเกียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภณัฑ์
โดยมีพฤติกรรมภายหลงัการซือ ไวด้งันี 

5.1 ความพึงพอใจหลังการซือ ซึงเป็นระดับความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
ภายหลงัหลงัจากไดซื้อสินคา้ไปแลว้ วา่ระดบัความพึงพอใจนนั มีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงั
ของผูบ้ริโภคและประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ โดยถา้หากพึงพอใจอาจจะกลบัมาซือผลิตภณัฑ์อีก
ครัง หรือไดมี้การบอกต่อผูอื้น ถึงความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจต่อผลิตภณัฑน์นั 

5.2 การกระทาํทีทาํภายหลงัการซือ โดยหากผูบ้ริโภคไดเ้กิดความพึงพอใจ
และมีแนวโน้มทีจะกลบัมาซือผลิตภณัฑ์ใหม่อีกครัง แต่ถ้าในทางตรงกนัข้าม หากไม่พึงพอใจ
ผูบ้ริโภคอาจเลิกใช้ หรือส่งคืนผลิตภณัฑ์ หรืออาจบอกต่อ หรือไดมี้การร้องเรียนเรียกค่าเสียหาย
จากบริษทัได ้
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5.3 พฤติกรรมการใช้และการกาํจดัภายหลงัการซือ ซึงหากผูบ้ริโภคไม่พึง
พอใจในตวัผลิตภณัฑ ์โดยอาจจะเก็บรักษาไว ้หรือกาํจดัทิงไป แต่การกาํจดัทิงนนั ตอ้งทาํให้ถูกวิธี 
เนืองจากผลิตภณัฑใ์นบางชนิดอาจเป็นอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้มได ้

จากขนัตอนในการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ทงั 5  

ลาํดบัขนัตอน  โดยไม่วา่จะเป็นในเรืองการรับรู้ถึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินผล
ทางเลือก การตดัสินใจซือ และพฤติกรรมภายหลงัการซือ โดยการวิจยัในครังนีไดมี้การศึกษาใน
ขนัตอนการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมชนิดใดชนิดหนึง โดยทีผูบ้ริโภคอาจจะไดรั้บการ
กระตุน้เพือให้เกิดความตอ้งการทงัทางร่างกายและจิตใจ อาทิเช่น การทีผูบ้ริโภคนันตอ้งทาํงาน
หนกั  อาจจะเนืองมาจากการทีไดรั้บสารอาหารทีไม่เพียงพอหรือมีการพกัผอ่นไม่เพียงพอ โดยอาจ
ทาํให้ผูบ้ริโภคนันรู้สึกต้องการผลิตภณัฑ์อาหารเสริมทีจะมาช่วยบาํรุงร่างกายให้รู้สึกสดชืน 
กระปรีกระเปร่าขึน โดยในทอ้งตลาดนันมีให้ผลิตภณัฑ์ทีมีความหลากหลายให้เลือกบริโภคที
มากมาย เช่น  ซุปไก่สกดั  รังนก หรือเครืองดืมเกลือแร่ และอืนๆ ทีผูบ้ริโภคมีความจาํเป็นทีตอ้งมี
การคน้หาขอ้มูลเกียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารเสริมจากแหล่งต่างๆ เช่น จากครอบครัว  ญาติ  เพือน 
เพือนบา้น สือโฆษณา พนกังานขาย และผูที้มีประสบการณ์โดยตรงจากการทดลองใช้ผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมจริง   ก่อนทีจะมีการประเมินทางเลือกจากคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ โดยทีให้คุณค่า
ประโยชน์ทีจะไดรั้บอยา่งเตม็ที  แลว้จึงตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมดงักล่าวได ้

 

4.  แนวคิดเกยีวกบัผลติภัณฑ์อาหารเสริม 
 4.1 ความหมายของผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 

จนัทนา เวสพนัธ์ และคณะ (2547: 153) ไดใ้ห้ความหมายของผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมไวว้่า เป็นอาหารทีไดน้าํมาเพิมเติมในอาหารทีเราไดมี้การรับประทานตามปกติ เพือให้ไดรั้บ
สารอาหารครบตามทีร่างกายนนัตอ้งการ โดยทีสาํหรับคนปกติ ในวยัต่างๆหรือในภาวะต่างๆ 

ทศันีย ์แนนอุดร (2544: 5) ไดใ้หค้วามหมายของผลิตภณัฑอ์าหารเสริมไวว้า่ การที
ผลิตภณัฑ์ทีกินเพือเสริมอาหารหลกัทีเราไดกิ้นตามปกตินนั โดยส่วนมากรูปแบบทีพบในปัจจุบนั 
คือการทีไดน้าํสารสกดันนัมาจากพืชพรรณธรรมชาติ สัตวน์าํ สัตวท์ะเล เป็นตน้ โดยจดัอยู่ในรูป
ของแคปซูลเม็ด หรือของเหลว และยงัรวมถึงสารเคมีทีมีการสังเคราะห์จากกลุ่มแร่ธาตุ โดยที
วติามินในรูปสารสกดัทีเขม้ขน้ซึงไม่จดัเป็นอาหารนนั แต่จดัเป็นผลิตภณัฑป์ระเภทยาแทน 

เปรมจิตต ์สิทธิศิริ (2542: 39) ไดใ้หค้วามหมายของผลิตภณัฑอ์าหารเสริมไวว้า่ ซึง
เป็นสารอาหารในปริมาณทีมีความเขม้ขน้อนัมีความสําคญัและเป็นสิงทีมีความจาํเป็นต่อสุขภาพ
ร่างกาย นนั ไดแ้ก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมนั วิตามิน เกลือแร่ และยงัรวมถึงสารอาหารพวกใน
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กลุ่มทีช่วยยอ่ยเอนไซม์และกากใย โดยอาจจะผลิตขึนในรูป ผง เม็ด เกล็ด แคปซูล และของเหลว 
เพือประโยชน์ในการรับประทาน เพือเพิมเติม เพือป้องกนั หรือเพือบาํบดัของแต่ละคน โดยในแต่
ละคนอาจมีความตอ้งการอาหารเสริมทีแตกต่างกนัออกไป อนัเนืองมาจากหลากหลายสาเหตุที
ต่างกนัไปตามวถีิชีวติ สภาพความเป็นอยู ่และสภาพร่างกายของคนๆนนั 

เปรมจิตต ์สิทธิศิริ และสุทิน เกตุแกว้ (2542: 77) ไดใ้ห้ความหมายของผลิตภณัฑ์
อาหารเสริม ไวว้า่ อาหารทีเรารับประทานเสริมหรือรับประทานเพิมเติมเขา้ไป ทีนอกเหนือไปจาก
ทีร่างกายไดรั้บอยา่งปกติในทุกวนั 

เพลินใจ ตงัคณะกุล (2547: 1) ไดใ้ห้ความหมายของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมไวว้่า 
ผลิตภณัฑที์ใชใ้นการรับประทานโดยตรง โดยนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลกั ไดโ้ดยกนั
ตามปกติมักจะอยู่ในลักษณะทีเป็นเม็ด  แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลักษณะอืนๆ ทีมี
จุดมุ่งหมายสําหรับบุคคลโดยทวัไป โดยทีมีสุขภาพปกติ มิใช่เป็นผูป่้วย เช่น นาํมนัแคปซูล ใย
อาหารอดัเมด็ ใยอาหารผง สาํหรับไวโ้รยอาหาร เป็นตน้ 

อาณดี นิติธรรมยง (2547: 136) ไดใ้ห้ความหมายของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมไวว้่า 
อาหารทีมีสารอาหารหรือสารประกอบชนิดใดชนิดหนึงทีสูงกว่าอาหารชนิดอืนๆ และสารอาหาร
หรือสารประกอบเหล่านนั ไดมี้ขอ้มูลวา่ สามารถทีจะป้องกนั รักษา อาการหรือโรคบางอยา่งได ้

โดยจากความหมายของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมในขา้งตน้ สามารถทีจะสรุปไดว้่า 
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม นนัหมายถึง สารอาหารทีใช้รับประทานเขา้ไปโดยตรง นอกเหนือจากการ
รับประทานอาหารตามปกติ เพือเติม เสริม ป้องกนั หรือบาํบดั โดยมีสารอาหารหรือสารอืนๆเป็น
องคป์ระกอบอยูอ่าจจะอยูใ่นรูปแบบของเมด็ แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลกัษณะอืนๆ โดยทีมี
จุดมุ่งหมายสาํหรับผูบ้ริโภคโดยทวัไปทีมีสุขภาพปกติ มิใช่เป็นผูป่้วย โดยมีการคาดหวงัประโยชน์
ในทางส่งเสริมสุขภาพใหดี้ขึน หรือทรงตวั 

4.2 ประเภทของผลิตภณัฑอ์าหารเสริม สามารถแบ่งประเภทได ้6 ประเภท ดงันี 

4.2.1 เพลินใจ ตงัคณะกุล (2547) ได้มีการจาํแนกประเภทตามคุณสมบัติและ
ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ ์ไวด้งันี 

1.  อาหารบาํรุงสุขภาพ โดยมีประสิทธิภาพในการใช้เป็นอาหารบาํรุง
ร่างกาย เช่น ซุปไก่สกดั เห็ดหลินจือ รังนก และวติามินต่างๆ 

2.  อาหารป้องกนัและรักษาโรค มีคุณสมบติัในการป้องกนัและรักษาโรคใน
บางชนิด เช่น นาํมนัปลา ช่วยในเรืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลือดได ้ 

3.  อาหารลดนาํหนกั เป็นอาหารประเภททีเพิมปริมาณ เมือไดมี้การบริโภค
แลว้จะรู้สึกอิมทอ้ง แต่มีคุณค่าทางอาหารนอ้ย โดยช่วยเพิมปริมาณกากอาหาร ทาํใหท้อ้งไม่ผกู 
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4.  อาหารเสริมนักกีฬา เป็นอาหารเสริมประเภททีมีการให้พลงังานอย่าง
รวดเร็ว เช่น เครืองดืมกลูโคส ฟรุคโตส และเครืองดืมเกลือแร่ชนิดต่างๆ 

5.  ผลิตภณัฑ์ทีเสริม หรือเติมสารอาหารบางชนิดให้มากขึน เช่น ใยอาหาร 
แคลเซียม เพือเสริมสารอาหารบางชนิดทีไดรั้บไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย 

4.2.2 เพลินใจ ตงัคณะกุล (2547) ไดจ้าํแนกประเภทตามแหล่งทีมา ดงันี  
1.  ผลิตภณัฑ์ทีไดม้าจากพืช มีตน้กาํเนิดจากพืช เช่น นาํมนัดอกอีฟนิงพริม

โรสสกดัจากเมล็ดดอกอีฟนิงพริมโรส 

2.  ผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์เช่น นาํมนัปลา สกดัจากปลาทะเล 

3.  ผลิตภณัฑจ์ากจุลินทรีย ์เช่น ยสีตซึ์งมีวติามินสูง เช่น ยาคูลท ์

4.2.3 โสภณ ฮวบเจริญ (2541) ไดจ้าํแนกประเภทตามคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์
ดงันี 

1.  วติามิน และแร่ธาตุ 

1.1.1 วิตามินรวม และแร่ธาตุต่างๆ โดยปกติจะมีส่วนประกอบ 100 
เปอร์เซ็นต ์ของอาหารทีแนะนาํห้รับประทาน (RNI=Reference Nutrient Intake) ของวิตามิน และมี
ปริมาณของแร่ธาตุแตกต่างกนัไป 

1.1.2 วติามินเดียวและแร่ธาตุต่างๆ โดยปกติจะมีส่วนประกอบมาก จน
บางครังมากเป็น10 เท่า ของสารอาหารทีแนะนาํใหรั้บประทาน (RNI) ซึงอาจเรียกเป็น megadoses 

1.1.3 ส่วนประกอบของวิตามิน และแร่ธาตุต่างๆเมือนาํรวมกนัโดยมี
วตัถุประสงคใ์ชส้ําหรับประชากรบางกลุ่ม เช่น นกักีฬา เด็ก หญิงมีครรภ ์ผูมี้รูปร่างผอมบาง วยัรุ่น 
นกัมงัสวรัิติ ฯลฯ 

1.1.4 ส่วนประกอบของวิตามิน และแร่ธาตุรวมกบัสารอืนๆ อาทิเช่น 
Evening primrose oil และ โสม 

2.  วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆในกลุ่มทีร่างกายทีไม่ตอ้งการ หรือยงัไม่มีการ
ขาดแคลนเกิดขึนในขณะนี แต่ในอนาคตยงัไม่มีความแน่ชดัวา่อาจเป็นทีตอ้งการก็ได ้เช่น choline , 

inositol , germanium , silicon เป็นตน้ 

3.  นาํมนัธรรมชาติ ทีมีกรดไขมนั (fatty acid) ทีมีหลกัฐานทีน่าเชือถือวา่ มี
ผลดีต่อสุขภาพ เช่น Evening primrose oil และ fish oil 

4.  สารธรรมชาติ ซึงมีองคป์ระกอบทีเชือวา่มีฤทธิทางเภสัชวิทยา เพียงแต่
ส่วนประกอบและผลทีแสดงออกยงัไม่ค่อยชดัเจน เช่น garlic, ginkgo, biloba และ ginseng 
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5.  สารธรรมชาติ ซึงส่วนประกอบและผลของมนัไม่เป็นทีแน่ชดั แต่ในทาง
การตลาดระบุว่า มีคุณสมบติัทีดีต่อสุขภาพ (ส่งเสริมสุขภาพ) เช่น chlorella , royal jelly และ 
spirulina 

6.  เอนไซม ์ทีรู้ว่ามีผลต่อสรีระ เมือรับประทานแลว้ก็ยงัไม่ค่อยเห็นผลชดั 
เช่น superoxide dismutase 

4.2.4 สํานักคณะกรรมการอาหารและยา  (2548) จําแนกประเภทตามสูตร 
ส่วนประกอบหรือขนาดการใช ้ดงันี 

1.  วติามิน หรือแร่ธาตุ 

1.1 วิตามินหรือแร่ธาตุทีมีอยู่ในบญัชีสารอาหารทีแนะนาํให้บริโภค
ประจาํวนัสาํหรับคนไทยอาย ุ6 ปีขึนไป (Thai RDI= Thai Recommended Daily Intakes) หากขนาด
ใช้ต่อวนัไม่ถึงขนาดยาจะจดัเป็นประเภทอาหาร และหากขนาดใช้ต่อวนัถึงขนาดยา จะจดัเป็น
ประเภทยา 

1.2 วิตามิน หรือแร่ธาตุไม่อยู่ในบญัชีสารอาหารทีแนะนาํให้บริโภค
ประจาํวนัสําหรับคนไทยอายุ 6 ปีขึนไป (Thai RDI =Thai Recommended Daily Intakes ) หาก
ขนาดใชต่้อวนัไม่ถึงขนาดยาและไดรั้บความเห็นชอบจาก อย. จึงจะจดัเป็นประเภทอาหารและหาก
ขนาดใชต่้อวนัถึงขนาดยา จะจดัเป็นประเภทยา 

2.  เชือจุลินทรีย ์

2.1 ใชเ้ชือจุลินทรียเ์ป็นส่วนประกอบหลกั จดัเป็นประเภทยา 
2.2 ใช้เชือจุลินทรียเ์ป็นวตัถุเจือปนอาหาร หรือเป็นส่วนประกอบของ

อาหาร และปริมาณไม่ถึงขนาดยา จะจดัเป็นประเภทอาหาร 

3.  เอนไซม ์ 
3.1 ใชเ้อมไซมเ์ป็นส่วนประกอบหลกั จดัเป็นประเภทยา 
3.2 ใชเ้อมไซมเ์ป็นวตัถุเจือปน จึงจะจดัเป็นประเภทอาหาร 

4.  ฮอร์โมน จดัเป็นประเภทยา 
5.  สารหรือส่วนประกอบใชเ้ป็นไดท้งัอาหารและยา 

5.1 สารหรือส่วนประกอบทีมีขนาดยานนัไดมี้การกาํหนดไว ้แต่ขนาด
ทีใชต่้อวนัไม่ถึงขนาดยา และไม่มีขนาดยากาํหนดไวจ้ดัเป็นประเภทอาหาร 

5.2 สารหรือส่วนประกอบทีมีขนาดยานนัไดก้าํหนดไวข้นาดใชต่้อวนั
ถึงขนาดยา จดัเป็นประเภทยา  
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6.  สารหรือส่วนประกอบไดม้าจากการพฒันาสารตงัตน้ทีใชเ้ป็นอาหารแต่
ไม่ถึงขนัเป็นสารบริสุทธิ มีขอ้มูลความปลอดภยัตามประเทอาหาร จะจดัเป็นประเภทอาหาร 

7.  สารหรือส่วนประกอบไม่มีการใชเ้ป็นอาหาร 

7.1 สารหรือส่วนประกอบ มีใชใ้นทางยา หากมีขนาดใชต่้อวนัถึงขนาด
ยาจดัเป็นประเภทยาแต่ถา้ขนาดใชต่้อวนัไม่ถึงขนาดยามี chronic toxicity data จะจดัเป็นประเภท
อาหาร 

7.2 สารหรือส่วนประกอบ ไม่มีใชใ้นทางมี chronic toxicity data จะ
จดัเป็นประเภทอาหาร 

4.2.5 ศิวพร สุวิชานรากุล (2546) จาํแนกประเภทตามสมาคมอาหารเสริมสุขภาพ 
ดงันี 

1.  กลุ่มสารอาหาร (วติามิน แคลเซียม โปรตีน) 
2.  กลุ่มลดนาํหนกั 

3.  กลุ่มลดความเสียงโรคหวัใจขาดเลือด (นาํมนัปลา) 
4.  กลุ่มลดความเสียงโรคมะเร็ง 

5.  กลุ่มลดความเสียงโรคเบาหวาน 

6.  กลุ่มลดความเสียงโรคปวดขอ้ 

7.  กลุ่มช่วยบาํรุงสมอง (สารสกดัใบแป๊ะก๊วย) 
8.  กลุ่มบาํรุงนกักีฬา (โสม ครีเอติน) 
9.  กลุ่มบาํรุงผวิ 
10.  กลุ่มความเสียงโรคตบั (เลซิติน) 
11.  กลุ่มลดความเสียงโรคหวัใจ (สารสกดัใบชาเขียว) 
12.  กลุ่มฮอร์โมนเพศหญิง (ถวัเหลือง) 
13.  กลุ่มอืนๆ 

4.2.6 อาณดี นิติธรรมยง (2547) ไดมี้การจาํแนกประเภทตามวตัถุประสงคข์องการ
ใช ้ดงันี 

1.  อาหารบาํรุงสุขภาพทวัไป จาํหน่ายในลกัษณะอาหารบาํรุงร่างกายช่วย
ในเรืองสุขภาพ เช่น ซุปไก่สกดั นาํมนัปลา วติามิน แร่ธาตุ เป็นตน้ 

2.  อาหารทีหวงัผลเฉพาะทาง ส่วนใหญ่เสนอในลกัษณะการป้องกนั และ
รักษาโรคบางชนิด เช่น นาํมนัปลา กระเทียม แปะก๊วย เลซิติน สารตา้นปฎิกิริยาออกซิเดชัน ใย
อาหาร เป็นตน้ 
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3.  อาหารควบคุมหรือลดนาํหนกั เป็นพวกเส้นใยอาหาร 

4.  อาหารสําหรับนกักีฬา เป็นพวกให้พลงังานเร็วหรือทดแทนหรือเสียแร่
ธาตุต่างๆ เช่น เครืองดืมเกลือแร่ 

5.  อาหารเพือความงาม มุ่งเป้าหมายทีผูห้ญิงเนน้การป้องกนัหรือลดริวรอย
บนใบหนา้ 

จากการทีจาํแนกประเภทของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมในขา้งตน้ สามารถทีจะ
สรุปไดว้่า ประเภทของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมในการวิจยัในครังนี จะจดัจาํแนกออกประเภทตาม
คุณสมบติัและประสิทธิภาพของผลิตภณัฑอ์าหารเสริม โดยสามารถทีจาํแนกผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
ออกเป็น 5 ประเภท ซึงจะประกอบดว้ย  

1.  ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพ  
2.  ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมป้องกนัและรักษา  
3.  ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมลดนาํหนกั  
4.  ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมนกักีฬา   
5.  ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมทีเสริมหรือเติมสารอาหารบางชนิดใหม้ากขึน 

 
5.  งานวจัิยทีเกยีวข้อง 
 จุฬาลกัษณ์ และคณะ (2544) ได้ศึกษาวิชาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รู้จกัผลิตภณัฑ์เสริม
อาหาร (93%) และเคยรับประทาน (64.5%) แหล่งขอ้มูลทีทาํให้ผูบ้ริโภครู้จกัผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
มาก คือ การโฆษณาผ่านสือต่างๆ ประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีผูบ้ริโภคเลือกซือมา
รับประทานมากทีสุด 5 อนัดบั เรียงจากมากทีสุดไปหานอ้ยทีสุด ไดแ้ก่ นาํมนัอีฟนิงพรีมโรส นาํมนั
ปลา สารสกัดจากส้มแขก ผลิตภณัฑ์จากกระเทียม และเลซิติน ปัจจัยทีมีผลมากทีสุดต่อการ
ตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ของผูบ้ริโภค 3 อนัดบั เรียงจากมากทีสุดไปหานอ้ยทีสุด ไดแ้ก่ 
สรรพคุณของผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารผา่นการขึนทะเบียนจาก อย. แลว้ และบริษทัผูผ้ลิตมี
ความน่าเชือถือ 

 พเยาว ์สมหมาย (2546) ไดท้าํการวิจยัในเรืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตดัสินใจซืออาหารเสริมเพือสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการศึกษาจาก
กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 300 ตวัอยา่ง ผลการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-35 ปี 
สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพเป็นพนกังานเอกชน และส่วนใหญ่รายไดเ้ฉลียต่อ
เดือน 10,001-20,000 บาท มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการบริโภคอาหารเสริมเพือสุขภาพ ซึง
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ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาํตวั สนใจและดูแลสุขภาพในระดบัมาก และปัจจยัส่วนประสมการตลาดที
มีผลต่อการซืออาหารเสริมสุขภาพของผูบ้ริโภค ซึงผูบ้ริโภคมีความเห็นวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด พิจารณาด้านผลิตภณัฑ์พบว่ามีผลต่อการตัดสินใจซืออาหารเสริมเพือสุขภาพของ
ผูบ้ริโภค ในระดับมากแต่ถ้ามองในด้านการจดัจาํหน่ายจะมีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากทีสุด 
เนืองจากอาหารเสริมเพือสุขภาพถ้ามองในดา้นผลิตภณัฑ์แล้ว ทุกรูปแบบทีวางขายในทอ้งตลาด
ลว้นแลว้แต่ไดมี้การอา้งสรรพคุณทีไม่มีความแตกต่างกนั แต่การจดัจาํหน่ายทีเขา้ถึงลูกคา้และให้
ลูกคา้ซือสินคา้นนัเป็นสิงทีสาํคญัมากยิงกวา่ ซึงสามารถสรุปไดว้า่ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเสียเป็น
ส่วนใหญ่มีเกณฑใ์นการตดัสินใจซืออาหารเสริมเพือสุขภาพดว้ยการคลอ้ยตามผูอื้น และดว้ยความ
เขา้ใจ โดยพิจารณาจากการทีผูร่้วมตดัสินใจ คือ ญาติ และมีการพิจารณาขอ้มูลจากผูจ้าํหน่ายที
เกียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารเสริมทีน่าสนใจ สําหรับผูบ้ริโภคเพศหญิงจะบริโภคมากกวา่เพศชาย สิงที
ผูบ้ริโภคตอ้งการ คือประโยชน์ของอาหารเสริมเพือสุขภาพ โดยมุ่งเนน้ทีความตอ้งการเพือสุขภาพ
แข็งแรง ป้องกนัโรค เพราะในปัจจุบนัผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัการป้องกนัมากกว่าการรักษา 
สําหรับโอกาสในการซือคือ 1 เดือนต่อครัง โดยส่วนใหญ่จะเลือกซือซุปไก่สกดัโดยส่วนใหญ่
ผูบ้ริโภคจะเลือกซืออาหารเสริมจากประเทศอเมริกา  
 สุทชัชา เวฬุสุวรรณ (2546) ไดท้าํการวจิยัเรือง การศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซือ
ผลิตภณัฑ์ลดความอว้นประเภทอาหารควบคุมนาํหนักเฉพาะหัวบุก ของคนกรุงเทพมหานครที
จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล คืออายุ ระดบัการการศึกษา อาชีพ รายได้ โดยศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 200 ตวัอยา่ง ผลการศึกษาพบวา่ดา้นสถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
อายุ 36-45 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึนไป ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มี
รายได้รวมอยู่ในช่วง 10000-20000 บาท โดยกลุ่มตวัอย่างทีมีค่าดัชนีความหนาของร่างกายทีมี
ผลเสียต่อสุขภาพ คือควรลดนําหนัก ด้านการรับประทานผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนหัวบุกกลุ่ม 
ตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีการรับประทานผลิตภณัฑล์ดความอว้นชนิดอืนนอกเหนือจากหวับุก เช่น ยาลด
ความอว้น ยาชุด สารสกดัจากเมล็ดทานตะวนั และชาลดความอว้น มีเหตุผลในการรับประทาน
ผลิตภณัฑล์ดความอว้นหวับุก คือเรืองของนาํหนกัตวัเกิน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซือจากร้านคา้หรือ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต มีปริมาณการซือ 2 กล่อง/ครัง มีความถีในการรับประทานเฉลีย วนัละ 3 ครังโดยผู ้
ทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์คือ แพทยห์รือเภสัชกร ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกซือผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด คือ ผลิตภณัฑ์
เป็นปัจจยัทีทาํให้กลุ่มตวัอย่างตดัสินใจซือในระดบัปานกลาง ราคาเป็นปัจจยัทีทาํให้กลุ่มตวัอยา่ง
ตดัสินใจซือในระดบัปานกลาง และช่องทางการตลาดหรือความสะดวกในการซือ เป็นปัจจยัทีทาํ
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ให้กลุ่มตวัอย่างตดัสินใจซืออยู่ในระดบักลาง ส่วนการส่งเสริมการตลาดเป็นปัจจยัทีทาํให้กลุ่ม
ตวัอยา่งตดัสินใจซืออยูใ่นระดบันอ้ย 
 ศิวพร สุวชิานรากุล (2546) ทาํการวจิยัเรือง บทบาทของกระบวนการการยอมรับสินคา้
ของผูบ้ริโภคกบัระดบัการทดลองซือสินคา้ของผูบ้ริโภคในผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ซึงในการศึกษา
ครังนีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้ริโภคทีเคยใช้ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมอยา่งนอ้ย 1 ครัง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทีมีอายุระหวา่ง 20-60 ปี โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 ตวัอยา่ง พบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 20-29 ปี ระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่
ปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 15,001-30,000 บาท มีอาชีพส่วนใหญ่เป็น
พนกังานบริษทัเอกชน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใชก้ลุ่มสารอาหาร วิตามิน แคลเซียม และ
โปรตีนมากทีสุด และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเชือมนัต่อตราสินคา้ การสือสารปากต่อ
ปาก  ความรู้เกียวกับตัวสินค้า  ผู ้นําความคิด  นวัตกรรมของสินค้า  การรับรู้ของผู ้บริโภค 
กระบวนการการยอมรับ และระดบัการทดลองซือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

 ศศิวิมล (2549) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมซีเรียลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหวา่ง 20 ไม่เกิน 30 ปี มีวฒิุการศึกษาตาํกวา่ปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนตาํกวา่ 10,000 บาท 
มีเหตุผลในการตดัสินใจเลือกซือ คือ คุณค่าทางโภชนาการ รับประทานเกือบทุกวนั (2-6 วนัต่อ
สัปดาห์) สือโฆษณาทีมีผลต่อการตดัสินใจซือ คือสือโทรทศัน์ ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือ
อาหารซีเรียลในดา้นผลิตภณัฑที์ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  
 บริษทั ศูนยว์ิจยักสิกรไทย (2551) ไดท้าํการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริม
สุขภาพของคนกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 1,100 ตวัอยา่ง จากการสํารวจ
พบวา่ครังแรกกลุ่มตวัอยา่งเลือกรับประทานเสริมอาหารสุขภาพเพราะอยากทดลองหลงัจากไดรั้บ
อิทธิพลจากโฆษณา ฟืนจากป่วย และคนขายแนะนาํแต่การรับประทานครังต่อไปจะพิจารณาถึง
คุณประโยชน์ของอาหารเสริมสุขภาพ คือการโฆษณา รองลงมา คือ อืนๆ ชือเสียงของบริษทั ความ
น่าเชือถือของคนขาย ตามลาํดบั อาหารเสริมสุขภาพ ทีกลุ่มตวัอย่างบริโภคบ่อยทีสุด คือ อาหาร
เสริมประเภท ซุปไก่สกดั และรองลงมา คือ วติามินต่างๆ รังนก ผลิตภณัฑ์จากผึง เห็ดหลินจือ อืนๆ 
โสม และสาหร่ายอดัเม็ด ตามลาํดบั และสาเหตุทีไม่เคยบริโภคอาหารเสริมสุขภาพ ส่วนใหญ่ให้
เหตุผลว่า มีราคาแพง เหมาะกบัผูป่้วยหรือผูพ้ึงฟืนไข ้ร่างกายอ่อนแอ ส่วนผูที้แข็งแรงอยู่แล้ว 
รับประทานอาหารไดค้รบตามหลกัโภชนาการ ก็น่าจะเพียงพอแลว้  โดยในการสํารวจแต่ละกลุ่ม
กระจายกลุ่มตวัอย่างตามเพศ เนืองจากอายุเป็นปัจจยัสําคญัสําหรับการเลือกบริโภคอาหารเสริม 
พบวา่ เพศหญิงมีแนวโนม้ในการซืออาหารเสริมสุขภาพมากกวา่เพศชาย 
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 อุทัย ชัยประเสริฐ (2546) ทําการวิจัยเรือง ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจบริโภค
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร “สาหร่ายสไปรูไลน่า” : ศึกษาเฉพาะกรณีผูบ้ริโภคทีอาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งซึงเป็นลูกคา้จาํนวน 412 ราย ผลการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุอยูใ่นช่วง 21- 25 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มีภูมิลาํเนาอยู่ทีกรุงเทพมหานคร และมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 5,000 – 
10,000 บาท โดยผูที้ตอบ รู้จกั เคยไดย้ินและบริโภค ยีห้อสไปรูเมท มากทีสุด และส่วนใหญ่ทราบ
ขอ้มูลจากโทรทศัน์ ลกัษณะการตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑ์เกิดจากการแนะนาํของผูอื้นมากทีสุด 
รองลงมา คือ การตดัสินใจดว้ยตนเอง ในดา้นการเลือกยีห้อสินคา้ผูต้อบใชว้ิธีหาขอ้มูลก่อนบริโภค
มากทีสุด และรองลงมาคือขอคาํแนะนาํจากผูอื้น และเมือบริโภคแลว้มีการบริโภคต่อเรือยๆ รวมถึง
แนะนาํผูอื้นต่อมากทีสุด ซึงปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคทีมีปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ อายุ อาชีพ และภูมิลาํเนาเดิม ต่างกนั อีกทงัทศันคติทีแตกต่างกนั ในดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย บรรจุภณัฑ ์ความพึงพอใจ ทาํใหก้ารเลือกบริโภคสาหร่ายสไปรูไลน่าทีแตกต่างกนั   
 โดยการศึกษาในงานวิจยัทีผ่านมาไดมี้การศึกษาผูบ้ริโภคในกลุ่มทีอาศยัอยู่แต่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ ผูท้าํการวจิยัจึงเล็งเห็นวา่ การดาํเนินการวิจยัในครังนี
ตอ้งการศึกษานกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาํแพงแสน โดยมีลกัษณะทางกายภาพ
ใกลเ้คียงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนืองจากกลุ่มวิจยัในครังนีคือกลุ่มนกัศึกษาทีมีการ
บริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพทีมีแนวโน้วเพิมสูงขึนโดยเมือนาํผลวิจยัหลายๆวิจยัมา
ศึกษาโดยทีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มีความเหมาะสมในการศึกษา  โดยจากการศึกษางานวิจยัที
เกียวขอ้งพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ คณะทีกาํลงัศึกษา ชนัปี ภูมิลาํเนา รายไดน้กัศึกษาต่อเดือน มี
ผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมในดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา การจกัจาํหน่าย การส่งเสริม
การตลาด และภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ จึงไดน้าํแนวทางทีไดจ้ากการศึกษางานวิจยัขา้งตน้มาใช้
เป็นกรอบในการวิจยัในครังนี โดยผูท้าํการวิจยัไดมี้การเพิม ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ เขา้มาเป็น
กรอบในการวิจยัในครังนีดว้ย เพือให้เกิดขอ้แตกต่างจากงานวิจยัทีผ่านมา เพือให้ทราบขอ้มูลที
ชดัเจนขึน 
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บทท ี3 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

การศึกษาคน้ควา้ครังนี เป็นการศึกษาพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมบาํรุงสุขภาพของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พือการศึกษาพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาํแพงแสนซึงมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ โดยเป็นการวิจยัเชิงปริมาณเป็นวิธีวิเคราะห์แบบพรรณนา  (Descriptive 

Statistic) 
 

1.  การดําเนินการวจัิย 
เพือเป็นแนวทางในการวิจยัให้บรรลุวตัถุประสงค์ และให้การดาํเนินการวิจยัเป็นไป

อยา่งมีระเบียบแบบแผน โดยผูว้ิจยัไดมี้การกาํหนดขนัตอนการพฒันาเครืองมืองานวิจยั ออกเป็น 5 
ขนัตอน ดงันี 

 ขนัตอนที 1 จดัเตรียมและคน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสาร รายงาน สถิติ ผลงานวิจยั
ทีเกียวขอ้งกบัเรืองพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
 ขนัตอนที 2 เขียนโครงร่างการวิจยัเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาหวัขอ้สารนิพนธ์ที
บณัฑิตวทิยาลยัแต่งตงั และรับขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุง แกไ้ข 

ขนัตอนที 3 สร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจยั โดยให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบค่าความ
เชือมนั ความเทียงตรงทางด้านเนือหา และนาํไปทดสอบโดยทดลองใช้กบันักศึกษาทีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างในพืนทีเป้าหมาย เพือความเทียงตรงและนาํมาปรับปรุง แก้ไข แล้วนาํเครืองมือไปเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

ขนัตอนที 4 นาํขอ้มูลทงัหมดมาตรวจสอบความถูกตอ้ง วเิคราะห์ผลขอ้มูลทางสถิติ 
แลว้สรุปผลการวจิยั
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 ขนัตอนที 5 รายงานผลทางการวิจยั ซึงประกอบดว้ยการเขียนรายงานการวิจยัฉบบัร่าง
เสนออาจารยผ์ูค้วบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง จดัพิมพเ์สนออาจารยผ์ูค้วบคุมและ
จดัพิมพฉ์บบัสมบูรณ์ 

 

2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                                                                                                                        

 2.1 ประชากรทีใช้ศึกษาในการวิจยัครังนี คือ นักศึกษาปริญญาตรีทีกาํลงัศึกษาใน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 8,092 คน (กองบริการ
การศึกษา, 2554)                                                                                                                                               

 2.2 กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี ไดแ้ก่ นกัศึกษาปริญญาตรีทีกาํลงัศึกษาใน
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 380 คน 

การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชแ้บบโควตา (Quota Sampling Design) 

โดยใชว้ธีิการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ยามาเน่ (Yamane) 

       สูตร      n         =            N 

       1 + N (e)2 

 โดย             n         =       ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

                     N        =       ขนาดประชากร 

                           e         =      ความคลาดเคลือนของการสุ่มตวัอยา่ง กาํหนดใหเ้ท่ากบั 0.05 

แทนค่าในสูตร                 n         =           8,092 

                                                            1+8,092 (0.05) 2 

                                                  
                                                    =           381.16 

เพือให้สะดวกในการคาํนวณ  การศึกษาครังนีจะใช้กลุ่มตัวอย่างทีเป็นนักศึกษา
ปริญญาตรีทีกาํลงัศึกษาในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ปีการศึกษา 2554 
จาํนวน 382 คน โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งตามคณะได ้ดงัตารางนี 
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ตารางที 1 จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษา 

คณะ จํานวนนักศึกษา (คน) จํานวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

เกษตร กาํแพงแสน 

วศิวกรรมศาสตร์ กาํแพงแสน 

ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 

สัตวแพทยศาสตร์ 

ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์การกีฬา 

1,902 

2,137 

1,025 

289 

2,507 

232 

90 

101 

48 

14 

118 

11 

จํานวนรวม(คน) 8,092 382 

 

3.  เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ แบบสอบถามทีสร้างขึนโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

คือ 

 ตอนที  ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุคณะทีกาํลงัศึกษา ชนัปี
ทีกาํลงัศึกษา ภูมิลาํเนา รายไดน้กัศึกษาต่อเดือน  

 ตอนที 2 ขอ้มูลทวัไปของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพ 
 ตอนที 3 ระดบัความสําคญัต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุง
สุขภาพ โดยผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (rating scale) 5 ระดบั ตามแบบของลิ
เคิร์ท (Likert) จาํนวน 35 ขอ้ ประกอบดว้ยการตดัสินใจในแต่ละดา้น คือ 

1.   ดา้นผลิตภณัฑ ์จาํนวนขอ้คาํถาม 8 ขอ้ 

2.   ดา้นราคา จาํนวนขอ้คาํถาม 5 ขอ้ 

3.   ดา้นการจดัจาํหน่าย จาํนวนขอ้คาํถาม 6 ขอ้ 

4.   ดา้นการส่งเสริมการตลาด จาํนวนขอ้คาํถาม 11 ขอ้ 

5.   ดา้นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์จาํนวนขอ้คาํถาม 5 ขอ้ 
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การวดัระดบัระดบัความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกซือ ใช้คาํถามแบบให้ตอบตาม
ระดบัความสาํคญัเป็น  ระดบั ซึงมีการเรียงลาํดบัทางเลือก คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และ
นอ้ยทีสุด โดยกาํหนดค่าคะแนนแต่ละระดบัการวดั ดงันี 

คะแนน ความหมาย 
  
 

 

 

 

มีผลในการตดัสินใจมากทีสุด 

มีผลในการตดัสินใจมาก 

มีผลในการตดัสินใจไม่แน่ใจ 

มีผลในการตดัสินใจนอ้ย 

มีผลในการตดัสินใจนอ้ยทีสุด 
                      
 3.1 ขนัตอนการสร้างเครืองมือทีใชใ้นการศึกษาวจิยั 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามทีสร้างขึนโดยมีขนัตอนตามลาํดบั 
ดงันี 

ขนัที 1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากตาํรา เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

ขนัที  2 การจดัโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเนือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์
ของการวจิยัครังนี  

ขนัที 3 ร่างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ เพือ
ตรวจแกไ้ขสาํนวนภาษาและความถูกตอ้งของเนือหา แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

ขนัที 4 นาํแบบสอบถามทีไดส้ร้างขึนให้อาจารยที์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ
และผูท้รงคุณวฒิุดา้นการวจิยั ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเนือหากบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั
เป็นเพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content validity) ความถูกตอ้งตามรูปแบบ (Format) 

และความถูกตอ้งของภาษา (Wording) การประเมินผล แล้ววิเคราะห์ค่าดชันี ความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective  Congruence : IOC) โดยกาํหนดเกณฑ์ค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ 0.50 
ขึนไปถือวา่สอดคลอ้งในเกณฑที์ยอมรับได ้โดยมีการกาํหนดคะแนนในการประเมินดงันี 

 

                                  +  หมายถึง เห็นวา่สอดคลอ้ง 

                 หมายถึง ไม่แน่ใจ 

                                       -  หมายถึง เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง 
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จากสูตร 

                                      IOC        = ΣR 

                                                                      N 

  เมือ IOC คือ ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์
  ΣR คือ ผลรวมของคะแนนผูท้รงคุณวุฒิ 

  N คือ จาํนวนผูท้รงคุณวฒิุ 
 

ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของผูท้รงคุณวุฒิทงั 3 ท่าน ไดค้่า
ดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.0 แสดงว่าผูท้รงคุณวุฒิทงั 3 ท่าน มีความคิดเห็นว่าทุกขอ้คาํถามใน
แบบสอบถาม มีความสอดคลอ้งกนัและผูท้รงคุณวฒิุใหแ้กไ้ขการใชภ้าษาให้สัน กระชบั ให้ถูกตอ้ง
ชดัเจนอ่านเขา้ใจง่าย 

ขนัที  นําแบบสอบถามทีแก้ไขแล้วปรึกษาอาจารย์ทีปรึกษาการศึกษาคน้ควา้
อิสระและผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบอีกครัง 

ขนัที  นาํแบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิแล้วไปทดลองใช ้
(Try out) กบันกัศึกษาทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในพืนทีเป้าหมาย จาํนวน 3  คน แลว้นาํมาวิเคราะห์หา
ค่าความเชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของครอนบคั 

(Cronbach’s correlation coefficient) คาํนวณจากสูตร 
 

S
S
t

i

n
n

2

2

1
1

 

     
เมือ α แทน ค่าความเชือมนัของแบบสอบถามทงัฉบบั 

 n แทน จาํนวนขอ้ในแบบสอบถาม 

 Si

2  แทน ผลรวมของค่าคะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 

 St

2
 แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทงัฉบบั 
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ตารางที 2  ค่าความเชือมนัของเครืองมือวดั 

 
พฤติกรรมและการตัดสินใจซือผลติภัณฑ์อาหารเสริมบํารุง

สุขภาพของนักศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตกาํแพงแสน จังหวดันครปฐม 

Factor 
Loading 

Cronbach's 
Alpha 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ดา้นราคา 
ดา้นช่องการจดัจาํหน่าย 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 
ดา้นภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ 

.625 - .905 

.658 - .931 

.596 - .862 

.330 - .934 

.566 - .915 

 

.910 

.923 

.866 

.927 

.901 

 

 

ความเชือมนั พฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ
ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐมของคาํถามแต่ละ
ดา้นดว้ยค่า Cronbach Alphas ซึงมีค่าอยูร่ะหวา่ง .8  - .9 อา้งถึง (Hair…et al. 2006) 

ความเทียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) เครืองมือทีมีความเทียงตรงเชิง
โครงสร้าง เครืองมือนนัสามารถวดัไดส้อดคลอ้งกบัโครงสร้างหรือคุณลกัษณะตามทฤษฎีของสิง
นนัๆ นนัคือ ตอ้งสร้างขอ้คาํถามให้มีพฤติกรรมต่างๆ ตรงตามพฤติกรรมทีเป็นเป้าหมายของสิงที
ตอ้งการจะวดั เป็นการทดสอบองคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) ซึงไดค้่า
ความเชือมนัของเครืองมือวดัในพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพ
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาํพงแสน จงัหวดันครปฐม ของคาํถามในแต่ละ
ดา้นดว้ยค่า Factor Loading ทีมีค่าอยูร่ะหวา่ง .8  - .9  

 

4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล คือข้อมูลทีได้จากการรวบรวมในภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) กับนักศึกษาปริญญาตรีทีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาํแพงแสน ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 382 คน  

 4.1 วธีิการเก็บขอ้มูล 
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4.1.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร และผลงานทีเกียวขอ้ง เป็นการรวบรวม
ขนัแรก เพือนาํมาประกอบการวิจยั ในการกาํหนดแนวคิด ประเด็นและตวัแปรทีจะศึกษา รวมทงั
นาํมาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการวจิยั  

4.1.2 การสร้างขอ้คาํถามเป็นคาํถามทีครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

4.1.3 ติดต่อประสานงานกบัมหาวทิยาลยัเพือทาํหนงัสือรับรองอยา่งเป็นทางการ 

4.1.4 ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการใชแ้บบสอบถาม   
4.1.5 นาํแบบสอบถามทีไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลก่อนประมวลผล

ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 

5.  การวเิคราะห์ข้อมูล  

เมือได้ขอ้มูลแลว้ นาํแบบสอบถามทีมีความสมบูรณ์จาํนวน 382 ชุด มาประมวลผล
ดว้ยเครืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS/FW ดงันี 

5.1 การวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพือใชอ้ธิบายลกัษณะ
ขอ้มูลส่วนบุคคล ของนกัศึกษาทีกาํลงัศึกษาในมหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน 
ดว้ยสถิติค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี (Frequency) 

5.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุง
สุขภาพของนักศึกษาทีกาํลงัศึกษาในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ใช้สถิติ
ค่าเฉลีย (mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้เกณฑ์การแปลผล              
(แววทิพย ์หนูทอง 2553: 76) ดงันี 

ค่าเฉลีย 1.00 – 1.49    หมายถึง  มีความสาํคญัในระดบันอ้ยทีสุด 

ค่าเฉลีย 1.50 – 2.49    หมายถึง  มีความสาํคญั ในระดบันอ้ย                                
ค่าเฉลีย 2.50 – 3.49    หมายถึง  มีความสาํคญัในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลีย 3.50 – 4.49    หมายถึง  มีความสาํคญัในระดบัมาก 

ค่าเฉลีย 4.50 – 5.00    หมายถึง  มีความสาํคญัในระดบัมากทีสุด 

 5.3 การทดสอบสมมติฐานดว้ย t-test, F-test เพือเปรียบเทียบพฤติกรรมและการ
ตัด สิ น ใ จ ซื อ ผ ลิ ต ภัณฑ์ อ า ห า ร เ ส ริ ม  เ พื อ สุ ข ภ าพ ขอ งนั ก ศึ กษ า  ที กํ า ลั ง ศึ ก ษ า ใ น
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของนกัศึกษาที
กาํลงัศึกษาในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน 
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6.  สรุปวธีิดําเนินการวจัิย 
 

การวิจยัเรือง พฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาพฤติกรรมและ
การตดัสินใจ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ และเพือเปรียบเทียบด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุคณะทีกาํลงัศึกษา ชนัปีทีกาํลงัศึกษา ภูมิลาํเนา และรายไดน้กัศึกษาต่อเดือน  

กลุ่มตวัอยา่งในการกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัไดแ้ก่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํนวน 382 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจยัคือแบบสอบถามเกียวกบัเรือง 
พฤ ติกรรมและก ารตัด สิ นใจ ซื อผ ลิ ตภัณฑ์อ าหา ร เส ริมบํา รุ ง สุ ขภ าพของนัก ศึ กษ า
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน โดยผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
จากนนันาํขอ้มูลทีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม มาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนาํมา
ลงรหสัประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ค่าความถีและค่าร้อยละ (Percentage)  

เพือใช้อธิบาย ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ใช้สถิติค่าเฉลีย (mean) และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจ และการทดสอบสมมติฐาน
ดว้ย t-test, F-test เพือเปรียบเทียบพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุง
สุขภาพของนกัศึกษาทีกาํลงัศึกษาในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํแนกตาม
ลกัษณะส่วนบุคคลของนกัศึกษาทีกาํลงัศึกษาในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน 
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บทท ี4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาเรืองพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพของ
นกัศึกษาหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ในการศึกษาวิจยัครังนีได้
สุ่มตวัอย่างจากนกัศึกษาหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 
382 คน จึงสรุปผลการศึกษาไดด้งันี 

 

สัญลกัษณ์ทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  

n                  แทน      จาํนวนพนกังานกลุ่มตวัอยา่ง 
                แทน      ค่าเฉลียของกลุ่มตวัอยา่ง 

S.D.             แทน      เบียงเบนมาตรฐาน Standard Deviation 

T                  แทน      ค่าทีใชพ้ิจารณา t – Distribution 

F-Prob.p      แทน      ความน่าจะเป็นสาํหรับบอกนยัสาํคญัทางสถิติ    

Sig.              แทน      ความน่าจะเป็นสาํหรับบอกนยัสาํคญัทางสถิติ จากการทดสอบ  
                                 สมมติฐานทีใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS คาํนวณได ้ใช ้ 
                                 ในการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
*                แทน      ค่านยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัได้นาํเสนอผลตามจุดประสงค์ของการวิจยั โดยแบ่งการ
นาํเสนออกเป็น 4 ตอน ตามลาํดบั ดงันี 

 ตอนที 1 ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ตอนที 2 ขอ้มูลเกียวกบัการเลือกซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี (Frequency Distribution) และ ค่าร้อยละ (Percentag)
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 ตอนที 3 ขอ้มูลเกียวกบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพ วิเคราะห์
ขอ้มูลโดย ค่าเฉลีย (Means) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) 

ตอนที 4 การเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ทีมีลกัษณะส่วนบุคคลทีแตกต่างกบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมเพือสุขภาพ แตกต่างกนัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ t-test และ F-test (One-Way Analysis of 

Variance : ANOVA) โดยกาํหนดการทดสอบสถิติทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 
การทดสอบสมมติฐาน 

พฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม แตกต่างกนัตามลกัษณะส่วน
บุคคล ดงันี 

1.  นกัศึกษาชายและหญิง มีพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
บาํรุงสุขภาพ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการสือสารทางการตลาด 
และดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติทดสอบ t-test 

2.  นกัศึกษาทีมีคณะต่างกนั มีพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
บาํรุงสุขภาพ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการสือสารทางการตลาด 
และดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติทดสอบ F-test 

3. นักศึกษาทีมีช่วงชันปีทีกาํลังศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมและการตัดสินใจซือ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการ
สือสารทางการตลาด และดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติทดสอบ F-test 

4.  นกัศึกษาทีมีภูมิลาํเนาต่างกนั มีพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมบาํรุงสุขภาพ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านการสือสารทาง
การตลาด และดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติทดสอบ F-test 

5. นักศึกษาทีมีรายได้นักศึกษาต่อเดือนต่างกนั มีพฤติกรรมและการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการ
สือสารทางการตลาด และดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติทดสอบ F-test 
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ตอนท ี 1  การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลทวัไปของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสน 
จงัหวดันครปฐม ซึงจาํแนกตาม เพศ คณะทีกาํลงัศึกษา ชนัปีทีกาํลงัศึกษา ภูมิลาํเนา รายไดน้กัศึกษา
ต่อเดือน ซึงนาํเสนอผลการวเิคราะห์ดงัตารางที 3 

 
ตารางที  3  แสดงจาํนวนความถีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ คณะทีกาํลงั  
                   ศึกษา ชนัปีทีกาํลงัศึกษา ภูมิลาํเนา รายไดน้กัศึกษาต่อเดือน (n=382) 
 

ข้อมูลทวัไป จํานวนตัวอย่าง ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 

164 

218 

 

42.9 

57.1 

รวม 382        100 
คณะทกีาํลงัศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
คณะเกษตร 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา 

 

48 

90 

101 

14 

118 

11 

 

12.6 

23.5 

26.4 

3.7 

30.9 

2.9 
รวม 382 100 

ชันปีทกีาํลงัศึกษา 
ชนัปี 1 
ชนัปี 2 
ชนัปี 3 
ชนัปี 4 เป็นตน้ไป 

 

103 

85 

75 

119 

 

27.0 

22.3 

19.6 

31.1 
รวม 382 100 
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ตารางที  3  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทวัไป จํานวนตัวอย่าง ร้อยละ 

ภูมิลาํเนา 
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคตะวนัตก 
ภาคตะวนัออก 
ภาคใต ้

 

37 

199 

51 

54 

41 

 

9.7 

52.1 

13.4 

14.1 

10.7 
รวม 382 100 

รายได้นักศึกษาต่อเดือน 
ตาํกวา่หรือเท่ากบั 6,000 บาท 
6,001 - 8,000  บาท 
 8,001 - 10,000 บาท 
10,001 บาทขึนไป 

 

126 

151 

71 

34 

 

33.0 

39.5 

18.6 

8.9 
รวม 382 100 

 

จากตารางที 3 กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 382 คน พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 218 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 คณะทีกาํลงัศึกษาส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาอยูค่ณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 ชนัปีทีกาํลงัศึกษาส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาชนัปี 4 เป็นตน้ไป คิด
จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1 ภูมิลาํเนาส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาอยู ่ภาคกลาง จาํนวน 199 คน คิด
เป็นร้อยละ52.1 รายไดน้กัศึกษาต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได ้6,001 - 8,000 บาท จาํนวน 151 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.5 
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ตอนท ี   การวเิคราะห์ข้อมูลทวัไปของพฤติกรรมการบริโภคเลอืกและซือผลติภัณฑ์อาหารเสริม 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัพฤติกรรมการบริโภคและการเลือกซือผลิตภณัฑ์อาหาร

เสริมเพือสุขภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี (Frequency Distribution) และค่า
ร้อยละ (Percentag) ผลการศึกษาดงัต่อไปนี 
 

ตารางที  4  จาํนวนและร้อยละขอ้มูลทวัไปของการเลือกซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพของ  
                   กลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามช่องทางการรับรู้ ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

                   วทิยาเขตกาํแพงแสน (n=382) 
 

ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสือใดมากทสุีด จํานวนตัวอย่าง ร้อยละ 
โทรทศัน์ 
วทิย ุ
นิตยสาร/วารสาร 
Internet 
หนงัสืมพิมพ ์
ซุม้แนะนาํสินคา้ 
ป้ายโฆษณา 

132 

14 

69 

124 

19 

13 

11 

34.6 

3.7 

18.1 

32.5 

5.0 

3.4 

2.7 

รวม 382 100 
 

จากตารางที 4 กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 382 คน พบวา่การเลือกซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
เพือสุขภาพดา้นท่านรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากสือใดมากทีสุดส่วนใหญ่โทรทศัน์จาํนวน 132 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.6 รองลงมา Internet จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  5   จาํนวนและร้อยละขอ้มูลทวัไปของการเลือกซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพของ 

                  กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสนจาํแนกตาม  
                  ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพทีเลือกซือ 

 

ผลติภัณฑ์อาหารเสริมบํารุงสุขภาพทท่ีานเลอืกซือ จํานวนตัวอย่าง ร้อยละ 
ซุปไก่สกดั 
สารสกดัจากเมล็ดองุ่น/ลูกพรุน 
นาํมนัปลา 
คอลลาเจน 
ซอยแปปไทน์  
กลูตาไธโอน์ 
เครืองดืมเกลือแร่ 
วติามินบีรวม 
วติามินซี 
อืนๆ 

318 

275 

232 

296 

230 

162 

207 

195 

321 

4 

83.3 

72.0 

60.7 

77.5 

60.2 

42.4 

54.2 

51.1 

84.0 

1.1 

รวม 2240 586.5 
 

จากตารางที 5 กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 382 คน พบวา่การเลือกซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
เพือสุขภาพดา้นผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพทีท่านเลือกซือส่วนใหญ่ซุปไก่สกดัจาํนวน 318 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 รองลงมาคอลลาเจน จาํนวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  6  จาํนวน และร้อยละขอ้มูลทวัไปของการเลือกซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพของ 

                  กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสนจาํแนกตามเหตุผล  
                  สาํคญัทีสุดทีตดัสินใจเลือกซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 

 

เหตุผลสําคัญทสุีดทตีัดสินใจเลอืกซือ 
ผลติภัณฑ์อาหารเสริม จํานวนตัวอย่าง ร้อยละ 

คุณภาพของสินคา้ 
ราคาสินคา้เป็นมาตรฐาน 
การจดัจาํหน่ายสินคา้ 
กระแสนิยม 
รักสุขภาพ 
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

152 

29 

18 

30 

133 

20 

39.8 

7.6 

4.7 

7.9 

34.8 

5.2 

รวม 382 100 
 

จากตารางที 6 กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 382 คน พบวา่การเลือกซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
เพือสุขภาพดา้นเหตุผลสําคญัทีสุดทีตดัสินใจเลือกซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมส่วนใหญ่คุณภาพของ
สินคา้จาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 รองลงมา รักสุขภาพ จาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 

 

ตารางที  7   จาํนวนและร้อยละขอ้มูลทวัไปของการเลือกซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพของ 

                   กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสนจาํแนกตามผูที้มี 

                   อิทธิพลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม 

 

ผู้ทมีีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือผลติภัณฑ์อาหารเสริม จํานวนตัวอย่าง ร้อยละ 
แพทย/์เภสัชกร 
ผูที้มีชือเสียง นกัแสดง นกัร้อง 
พนกังานขาย 
บุคคลในครอบครัว 
เพือน 

128 

64 

47 

89 

57 

33.2 

16.6 

12.3 

23.1 

14.8 

รวม 385 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที 7 กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 382 คน พบวา่การเลือกซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
เพือสุขภาพดา้นทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมส่วนใหญ่เป็นแพทย/์เภสัชกร
จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 รองลงมา บุคคลในครอบครัว จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.1 

 

ตารางที  8   จาํนวนและร้อยละขอ้มูลทวัไปของการเลือกซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพของ 

                   กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสนจาํแนกตามท่าน 

                   ซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบ่อยครังแค่ไหน 

 

ท่านซือผลติภัณฑ์อาหารเสริมบ่อยครังแค่ไหน จํานวนตัวอย่าง ร้อยละ 
1 ครังต่อเดือน 

2 ครังต่อเดือน 

3 ครังต่อเดือน 

4 ครังต่อเดือนขึนไป 

97 

179 

81 

25 

25.4 

46.9 

21.2 

6.5 

รวม 382 100 
 

 จากตารางที 8 กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 382 คน พบวา่การเลือกซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
เพือสุขภาพดา้นท่านซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบ่อยครังแค่ไหนส่วนใหญ่ 2 ครังต่อเดือน จาํนวน 
179 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 รองลงมา 1 ครังต่อเดือน จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  9   จาํนวนและร้อยละขอ้มูลทวัไปของการเลือกซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพของ 

                   กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสนจาํแนกตามการ 

                  บริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพมาเป็นระยะเวลานานเท่าใด 

 

ท่านบริโภคผลติภัณฑ์อาหารเสริมเพอืสุขภาพ 
มาเป็นระยะเวลานานเท่าใด จํานวนตัวอย่าง ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 
ระหวา่ง 1-2 ปี 
มากกวา่ 2-3 ปี 
มากกวา่ 3 ปี 

23 

62 

148 

149 

6 

 16.3 

 38.7 

39 

รวม 382 100 
 

จากตารางที 9 กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 382 คน พบวา่ การเลือกซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
เพือสุขภาพดา้นท่านบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพมาเป็นระยะเวลานานเท่าใดส่วนใหญ่
มากกวา่ 3 ปี จาํนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมามากกวา่ 2-3 ปี จาํนวน 148 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.7   

 

ตารางที  10   จาํนวนและร้อยละขอ้มูลทวัไปของการเลือกซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพของ  
                    กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสนจาํแนกตาม 

                    ความถีในการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพ 

 

ความถีในการบริโภคผลติภัณฑ์อาหารเสริมเพอืสุขภาพ จํานวนตัวอย่าง ร้อยละ 
ทุกวนั 
2-6 วนัต่อสัปดาห์ 
สัปดาห์ละวนั 

149 

205 

28 

39 

   53.7 

    7.3 

รวม 382 100 
 

จากตารางที 10 กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 382 คน พบวา่การเลือกซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
เพือสุขภาพดา้นความถีในการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพส่วนใหญ่2-6 วนัต่อสัปดาห์ 
จาํนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 รองลงมาทุกวนั จาํนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  11  จาํนวนและร้อยละขอ้มูลทวัไปของการเลือกซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพของ 

                    กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสนจาํแนกตามส่วน 

                    ใหญ่ท่านบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพช่วงเวลาใด 
 

ส่วนใหญ่ท่านบริโภคผลติภัณฑ์อาหารเสริม 
เพอืสุขภาพในช่วงเวลาใด จํานวนตัวอย่าง ร้อยละ 

เชา้ - เทียง 
บ่าย - เยน็ 
ก่อนนอน 

127 

29 

226 

33.2 

7.6 

59.2 

รวม 382 100 
 

จากตารางที 11 กลุ่มตวัอยา่ง พบวา่การเลือกซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพดา้น
ส่วนใหญ่ท่านบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพในช่วงเวลาใด ส่วนใหญ่ ก่อนนอน จาํนวน 
226 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2 รองลงมาเชา้-เทียงจาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 

 

ตารางที  12  จาํนวนและร้อยละขอ้มูลทวัไปของการเลือกซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพของ 

                  กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสนจาํแนกตามส่วน 

                  ใหญ่ในการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพชนิดใด 
 

ส่วนใหญ่ท่านบริโภคผลติภัณฑ์อาหารเสริม 
เพอืสุขภาพชนิดใด จํานวนตัวอย่าง ร้อยละ 

ชนิดผง 
ชนิดเมด็และแคปซูล 
ชนิดนาํ 
ชนิดเจลลี 

28 

258 

76 

20 

7.3 

67.5 

19.9 

5.3 

รวม 382 100 
 

จากตารางที 12 กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 382 คน พบวา่การเลือกซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
เพือสุขภาพดา้นส่วนใหญ่ท่านบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพชนิดใดส่วนใหญ่ ชนิดเม็ด
และแคปซูล จาํนวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 รองลงมา ชนิดนาํ จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.9   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  13  จาํนวนและร้อยละขอ้มูลทวัไปของการเลือกซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม  
 เพือสุขภาพของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสน  
 จาํแนกตามในการซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมในแต่ละครังท่านใชง้บประมาณเท่าไร 

 

ในการซือผลติภัณฑ์อาหารเสริมในแต่ละครัง 
ท่านใช้งบประมาณเท่าไร จํานวนตัวอย่าง ร้อยละ 

ตาํกวา่ 200 บาทต่อครัง 
201- 400 บาทต่อครัง 
401 - 600 บาทต่อครัง 
601 - 800 บาทต่อครัง 
801 - 1,000 บาทต่อครัง 
1,001 บาทต่อครังขึนไป 

82 

150 

70 

48 

20 

12 

21.5 

39.3 

18.3 

12.6 

5.2 

3.1 

รวม 382 100 
 

 จากตารางที 13 กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 382 คน พบวา่การเลือกซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
เพือสุขภาพดา้นในการซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมในแต่ละครัง ท่านใช้งบประมาณเท่าไรส่วนใหญ่ 

201- 400 บาทต่อครัง จาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมาตาํกวา่ 200 บาทต่อครัง จาํนวน 
82 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5   

 

ตารางที  14  จาํนวนและร้อยละขอ้มูลทวัไปของการเลือกซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพของ 

                     กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสนจาํแนกตามซือ 

                     ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมจากทีจาํหน่ายใดบ่อยทีสุด 
 

ซือผลติภัณฑ์อาหารเสริมจากทจํีาหน่ายใดบ่อยทสุีด จํานวนตัวอย่าง ร้อยละ 
แหล่งผลิต 
ร้านขายในซุปเปอร์มาเก็ต 
ร้านคา้ใกลบ้า้น 
ตวัแทนจาํหน่าย 
ร้านขายยา 
คลินิกและสถานเสริมความงาม 

9 

153 

36 

79 

79 

26 

2.4 

40.1 

9.4 

20.7 

20.7 

6.7 

รวม 382 100 

   ส
ำนกัหอ
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จากตารางที  14 กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 382 คน พบวา่การเลือกซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
เพือสุขภาพดา้นซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมจากทีจาํหน่ายใดบ่อยทีสุดส่วนใหญ่ร้านขายในซุปเปอร์
มาเก็ต จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 40.1 รองลงมาตวัแทนจาํหน่ายและร้านขายยาจาํนวน 79 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.7    
 

ตารางที  15   จาํนวนและร้อยละขอ้มูลทวัไปของการเลือกซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพของ  
                   กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสนจาํแนกตาม  
                   เหตุผลสาํคญัทีสุด ทีทาํใหท้่านเลือกซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพจากสถานที 

 

เหตุผลสําคัญทสุีด ทีทาํให้ท่านเลอืกซือ 
ผลติภัณฑ์อาหารเสริมเพอืสุขภาพจากสถานท ี จํานวนตัวอย่าง ร้อยละ 

ใกลบ้า้น 
สินคา้มีราคาถูกกวา่ทีอืน 
มีโปรโมชนัพิเศษ เช่น มีของแถม 

66 

164 

152 

17.3 

42.9 

39.8 

รวม 382 100 
 

จากตารางที 15 กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 382 คน พบวา่การเลือกซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
เพือสุขภาพด้านเหตุผลสําคญัทีสุด ทีทาํให้ท่านเลือกซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพจาก
สถานทีส่วนใหญ่สินค้ามีราคาถูกกว่าทีอืนจาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมา มี
โปรโมชนัพิเศษ เช่น มีของแถมจาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8   
 

ตารางที  16  จาํนวนและร้อยละขอ้มูลทวัไปของการเลือกซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพของ 

                    กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสนจาํแนกตามส่วน 

                   ใหญ่ท่าซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพยหีอ้ใด ยหีอ้หนึงเป็นประจาํหรือไม่ 
 

ส่วนใหญ่ท่าซือผลติภัณฑ์อาหารเสริมเพอืสุขภาพ 
ยห้ีอใด ยีห้อหนึงเป็นประจําหรือไม่ จํานวนตัวอย่าง ร้อยละ 

ซือยหีอ้เดียวเป็นประจาํ 
เปลียนยหีอ้ไปเรือยๆ 
เปลียนยหีอ้นอ้ยมาก 

86 

72 

224 

22.5 

18.9 

58.6 

รวม 382 100 

   ส
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จากตารางที 16 กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 382 คน พบวา่การเลือกซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
เพือสุขภาพดา้นส่วนใหญ่ซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพยีห้อใด ยีห้อหนึงเป็นประจาํหรือไม่
ส่วนใหญ่เปลียนยีห้อนอ้ยมากจาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 รองลงมา   ซือยีห้อเดียวเป็น
ประจาํ จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5   

 

ตารางที  17   จาํนวนและร้อยละขอ้มูลทวัไปของการเลือกซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพของ 

                   กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสนจาํแนกตาม  
                   สาเหตุสาํคญัทีทาํใหท้่านเปลียนยหีอ้ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพ 

 

สาเหตุสําคัญทีทาํให้ท่านเปลียนยีห้อผลติภัณฑ์อาหาร
เสริมเพอืสุขภาพ จํานวนตัวอย่าง ร้อยละ 

ตอ้งการของแถม 
ยหีอ้อืนมีการลดราคาสินคา้ 
ไดรั้บคาํแนะนาํใหเ้ปลียน 
ชอบทดลอง 
สินคา้ทีซือเป็นประจาํขาดตลาด 
ไม่เคยเปลียนยหีอ้ 

99 

114 

55 

75 

21 

18 

  25.9 

29.8 

14.4 

19.6 

5.6 

4.7 

รวม 382 100 
 

จากตารางที 17 กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 382 คน พบวา่การเลือกซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
เพือสุขภาพดา้นสาเหตุสําคญัทีทาํให้ท่านเปลียนยีห้อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพส่วนใหญ่
ยีห้ออืนมีการลดราคาสินคา้จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมาตอ้งการของแถมจาํนวน 
99 คน คิดเป็นร้อยละ 25.9   

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางที  18   จาํนวนและร้อยละขอ้มูลทวัไปของการเลือกซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพของ 

                    กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสนจาํแนกตามการ    
                    ส่งเสริมการขายแบบใดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพ 

                    ของท่านมากทีสุด 

 

การส่งเสริมการขายแบบใดทีมีผลต่อการตัดสินใจ 
ซือผลติภัณฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพของท่านมากทสุีด จํานวนตัวอย่าง ร้อยละ 

ลดราคา 
แจกของแถม 
ซือ 1 แถม 1 
รับประกนัและยนิดีคืนเงิน 
อืนๆ 

154 

101 

84 

42 

1 

40.3 

26.4 

22 

11 

0.3 

รวม 382 100 
 

จากตารางที 18 กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 382 คน พบวา่การเลือกซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
เพือสุขภาพดา้นการส่งเสริมการขายแบบใดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือ
สุขภาพของท่านมากทีสุด ส่วนใหญ่ลดราคาจาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 รองลงมาแจกของ
แถม จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4   
 
ตารางที  19  จาํนวนและร้อยละขอ้มูลทวัไปของการเลือกซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพของ 

                   กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสนจาํแนกตาม 

                   นอกจากการซือมาบริโภคเองแลว้ ท่านมีวตัถุประสงคใ์นการซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 

                   เพือสุขภาพเพืออะไรอีก 

 

นอกจากการซือมาบริโภคเองแล้ว ท่านมีวตัถุประสงค์ใน
การซือผลติภัณฑ์อาหารเสริมเพอืสุขภาพเพอือะไรอกี จํานวนตัวอย่าง ร้อยละ 

เพือนาํไปเยยีมผูป่้วย 
เพือนาํไปเป็นของฝากในเทศกาลต่างๆ 
อืนๆ 

154 

222 

6 

40.3 

58.1 

1.6 

รวม 382 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที 19 กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 382 คน พบวา่การเลือกซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
เพือสุขภาพดา้นนอกจากการซือมาบริโภคเองแลว้ ท่านมีวตัถุประสงคใ์นการซือผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมเพือสุขภาพเพืออะไรอีกส่วนใหญ่เพือนาํไปเป็นของฝากในเทศกาลต่างๆจาํนวน 222 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.1 รองลงมา เพือนาํไปเยยีมผูป่้วย จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3  

 
ตอนท ี   การวิเคราะห์เกียวกบัข้อมูลการตัดสินใจซือผลติภัณฑ์อาหารเสริมเพอืสุขภาพ 
 การศึกษาการตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบํารุงสุขภาพของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จาํนวน 382 ชุด ไดผ้ลสุปดงันี 
 
ตารางที  20  ขอ้มูลเกียวกบัการวเิคราะห์ค่าเฉลีย และ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานภาพรวมขอ้มูลการ 

                    ตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพ 

 

การตัดสินใจซือผลติภัณฑ์อาหารเสริม 
เพอืสุขภาพ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับการ
ตัดสินใจ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ดา้นราคา 
ดา้นการจดัจาํหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ 

4.02 

4.04 

3.95 

4.10 

4.42 

0.29 

0.33 

0.47 

0.35 

0.31 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากทีสุด 

รวม 4.11 0.21 มาก 
 

 จากตารางที 20 ผลทีไดจ้ากการศึกษา ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมบาํรุงสุขภาพทงั 5 ด้าน ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจซืออยู่ในระดบัมากโดยปัจจยัด้าน
ภาพลกัษณ์มีผลมากทีสุด รองลงมาคือดา้นส่งเสริมการตลาด  
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ตารางที  21  ขอ้มูลเกียวกบัการวเิคราะห์ค่าเฉลียและ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานขอ้มูลการตดัสินใจซือ 

                   ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพจาํแนกตามดา้นผลิตภณัฑ์ 
 

ด้านผลติภัณฑ์ 
ระดับการตัดสินใจ 

 S.D. ระดับการ
ตัดสินใจ 

1. มาตรฐานการผลิตทีดีไดก้ารรับรองคุณภาพจากองคก์ร 

    ทีน่าเชือถือ 

2. ภาชนะบรรจุมีรูปแบบสวยงาม ทนัสมยั   
    มีใหเ้ลือกหลากหลาย 

3.ภาชนะมีความแขง็แรง ทนทาน 

4. มีขนาดบรรจุทีพกพาไดส้ะดวก 

5. มีขนาดบรรจุใหเ้ลือกหลายขนาด 

6. เป็นผลิตภณัฑน์าํเขา้จากต่างประเทศ 

7. แสดงขอ้มูลดา้นโภชนาการครบถว้น 

8. ฉลากแจง้ราคาขนาดบรรจุวนัหมดอายทีุชดัเจน อ่านง่าย 

 

4.47 

 

3.92 

3.67 

3.82 

3.80 

3.44 

4.37 

4.60 

 

0.55 

 

0.61 

0.68 

0.59 

0.60 

0.64 

0.62 

0.53 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากทีสุด 
มากทีสุด 

รวม 4.02 0.29 มาก 

 
จากตารางที 21 ผลทีได้จากการศึกษาแสดงค่าผลรวมของขอ้มูลการตดัสินใจซือ

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพจาํแนกตามดา้นผลิตภณัฑ์ ภณัฑ์ มีผลรวมที ( = 4. 2) ซึงเป็น
ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ใน
ระดับมีผลต่อการตดัสินใจซือมาก โดยเมือพิจารณาในผลของแต่ละด้านแล้วพบว่า ปัจจยัด้าน
มาตรฐานการผลิตทีดีไดก้ารรับรองคุณภาพจากองคก์รทีน่าเชือถือค่าผลรวม สูงสุดเท่ากนัคือ ( =

.47) รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นแสดงขอ้มูลดา้นโภชนาการครบถว้นมีค่าผลรวมสูงสุดคือ ( = .37) 
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ตารางที  22  ขอ้มูลเกียวกบัการวเิคราะห์ค่าเฉลียและ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานขอ้มูลการตดัสินใจซือ 

                   ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพจาํแนกตามดา้นราคา 
 

ด้านราคา 
ระดับการตัดสินใจ 

 S.D. ระดับการ
ตัดสินใจ 

9. ราคาสินคา้ถูกกวา่สินคา้ทีมีอยูป่ระเภทเดียวกนั 

10. มีราคาใหเ้ลือกหลากหลาย 

11. มีการกาํหนดระดบัราคาแน่นอน ชดัเจน 

12. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 

13.การลดราคาสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซือ 

4.48 

4.09 

3.78 

3.96 

3.93 

0.56 

0.47 

0.66 

0.54 

0.72 

มากทีสุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.04 0.33 มาก 

 

จากตารางที 22 ผลทีได้จากการศึกษาแสดงค่าผลรวมของขอ้มูลการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพจาํแนกตามดา้นราคา ภณัฑ์ มีผลรวมที ( = 4. 4) ซึงเป็นระดบั
ความคิดเห็นของนกัศึกษาหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ในระดบั
มีผลต่อการตดัสินใจซือมาก โดยเมือพิจารณาในผลของแต่ละดา้นแลว้พบวา่ ปัจจยัดา้นาสินคา้ถูก
กวา่สินคา้ทีมีอยู่ประเภทเดียวกนัมีค่าผลวม สูงสุดเท่ากนัคือ ( = .482) รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นมี
ราคาใหเ้ลือกหลากหลายมีค่าผลรวมสูงสุดคือ ( = . 9) 
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ตารางที  23  ขอ้มูลเกียวกบัการวเิคราะห์ค่าเฉลียและ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานขอ้มูลการตดัสินใจซือ  
                   ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพจาํแนกตามดา้นการจดัจาํหน่าย 

 

ด้านการจัดจําหน่าย 
ระดับการตัดสินใจ 

 S.D. ระดับการ
ตัดสินใจ 

14. ทีตงัของร้านจดัจาํหน่ายมีความสะดวกในการเดินทาง 

15. ความสะอาดของสถานทีในการจดัจาํหน่าย 

16. จดัแสดงสินคา้ ณ จุดที มองเห็นชดัเจน น่าสนใจ  
     หยบิซือผลิตภณัฑไ์ดง่้าย 

17. สินคา้มีจดัจาํหน่ายทวัไปในหา้งร้านหรือซุปเปอร์ 

      มาร์เก็ต 

18. จาํหน่ายสินคา้โดยผา่นตวัแทน 

19. มีบริการจดัส่งถึงบา้นหรือทีพกัดว้ยวธีิหลากหลาย 

4.29 

3.92 

 

3.91 

 

3.96 

3.57 

4.09 

2.18 

0.64 

 

0.64 

 

0.63 

0.65 

0.62 

มากทีสุด 
มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 
มาก 

รวม 3.95 0.47 มาก 

 
จากตารางที 23 ผลทีได้จากการศึกษาแสดงค่าผลรวมของขอ้มูลการตดัสินใจซือ

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพจาํแนกตามดา้นการจดัจาํหน่ายภณัฑ์ มีผลรวมที ( = 3.95) ซึง
เป็นระดับความคิดเห็นของนักศึกษาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวดั
นครปฐม ในระดบัมีผลต่อการตดัสินใจซือมาก โดยเมือพิจารณาในผลของแต่ละด้านแลว้พบว่า 
ปัจจยัดา้นทีตงัของร้านจดัจาํหน่ายมีความสะดวกในการเดินทางมีค่าผลรวม สูงสุดเท่ากนัคือ ( =

.29) รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นมีบริการจดัส่งถึงบา้นหรือทีพกัดว้ยวิธีหลากหลายมีค่าผลรวมสูงสุด
คือ ( = . 9) 
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ตารางที  24  ขอ้มูลเกียวกบัการวเิคราะห์ค่าเฉลียและ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานขอ้มูลการตดัสินใจซือ 

                  ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพจาํแนกตามดา้นการส่งเสริมการตลาด 

  

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ระดับการตัดสินใจ 

 S.D. ระดับการ
ตัดสินใจ 

20. โฆษณาสินคา้ผา่นสือโทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์  
      นิตยสาร วารสาร ฯลฯ 

21. มีพนกังานคอยดูแลใหค้าํแนะนาํเกียวกบัผลิตภณัฑ ์

     อยา่งละเอียด 

22. พนกังานมีบุคลิกลกัษณะดี และมารยาทดี 

23. มีเอกสารแนะนาํผลิตภณัฑ์ ใหผู้ซื้อไดศึ้กษา  
      รายละเอียดและทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์ 
24. มีของแถม ส่วนลด ในเทศกาลต่างๆ 

25. มีการแจกผลิตภณัฑต์วัอยา่ง แสดงสินคา้ ณ จุดขาย   
      และมีการสาธิตสินคา้ 
26. มีการรับประกนัคุณภาพ หรือ   คืนเงิน 

27. มีข่าวประชาสัมพนัธ์  จดหมายข่าว  แจง้ใหผู้ซื้อทราบ 

28. แถลงข่าวเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ใหผู้ซื้อทราบ 

29. ส่งแบบตวัอยา่งสินคา้สินคา้พร้อมใบสังซือผลิตภณัฑ ์

      ทางไปรษณียใ์หลู้กคา้และใหต้ดัสินใจซือ 

30. มีการใชโ้ทรศพัท ์หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ วทิย ุ      
อินเทอร์เน็ต ในการขาย และใหลู้กคา้ตอบรับการซือ
มายงับริษทั โดยชาํระเงินผา่นธนาคาร หรือตวัแลกเงิน 

4.42 

 

4.06 

4.03 

 

4.15 

4.31 

 

4.29 

3.89 

4.02 

4.03 

 

3.90 

 

 

4.03 

0.57 

 

0.59 

2.20 

 

0.63 

0.66 

 

0.59 

0.71 

0.52 

0.73 

 

0.61 

 

 

0.66 

มากทีสุด 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มากทีสุด 

 

มากทีสุด 

มาก 

มาก 
มาก 

 

มาก 
 

 

มาก 

รวม 4.10 0.35 มาก 
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 จากตารางที 24 ผลทีได้จากการศึกษาแสดงค่าผลรวมของขอ้มูลการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพจาํแนกตามดา้นการส่งเสริมการตลาด ภณัฑ์ มีผลรวมที ( = 

4. 0) ซึงเป็นระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดั
นครปฐม ในระดบัมีผลต่อการตดัสินใจซือมาก โดยเมือพิจารณาในผลของแต่ละด้านแลว้พบว่า 
ปัจจยัด้านโฆษณาสินคา้ผ่านสือโทรทศัน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ฯลฯมีค่าผลรวม 
สูงสุดเท่ากนัคือ ( = .42) รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นมีของแถม ส่วนลด ในเทศกาลต่างๆมีค่าผลรวม
สูงสุดคือ ( = .31) 
 

ตารางที  25  ขอ้มูลเกียวกบัการวเิคราะห์ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานขอ้มูลการตดัสินใจซือ 

                  ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพจาํแนกตามดา้นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ 
 

ด้านภาพลกัษณ์ของผลติภัณฑ์ 
ระดับการตัดสินใจ 

 S.D. ระดับการ
ตัดสินใจ 

31. ตราสินคา้ไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทวัไปในสังคม 

32. มีตราสินคา้ หรือ สัญลกัษณ์ สินคา้ทีชดัเจน 

33. มีการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพออกมา 
     อยา่งต่อเนือง 

34. ร่วมบริจาคการกุศล หรือกิจกรรมสาธารณะต่างๆ  
      เพือช่วยเหลือสังคม 

35. ผลิตภณัฑไ์ดรั้บการรับรองมีมาตรฐาน 

4.60 

4.27 

 

4.36 

 

4.26 

4.65 

0.55 

0.55 

 

0.62 

 

0.59 

0.54 

มากทีสุด 
มากทีสุด 

 

มากทีสุด 
 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

รวม 4.42 0.31 มากทสุีด 

 
จากตารางที 25 ผลทีได้จากการศึกษาแสดงค่าผลรวมของขอ้มูลการตดัสินใจซือ

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพจาํแนกตามดา้นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ภณัฑ์ มีผลรวมที ( = 

4.42) ซึงเป็นระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดั
นครปฐม ในระดบัมีผลต่อการตดัสินใจซือมากทีสุด โดยเมือพิจารณาในผลของแต่ละดา้นแล้ว
พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ได้รับการรับรองมีมาตรฐานมีค่าผลรวม สูงสุดเท่ากนัคือ ( = .65) 
รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นตราสินคา้ไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทวัไปในสังคมมีค่าผลรวมสูงสุดคือ 
( = .6 ) 

   ส
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ตอนท ี 4  การทดสอบสมมติฐาน 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมบาํรุงสุขภาพของนกัศึกษาสามารถอภิปรายผลไดด้งันี 

สมมติฐานการศึกษาที  พฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุง
สุขภาพของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม แตกต่างกนั
ตามลกัษณะส่วนบุคคล ดงันี 

สมมติฐานการศึกษาที .  นักศึกษาชายและหญิงมีพฤติกรรมและการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ  ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ
ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รแตกต่างกนั 

 

ตารางที  26  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระหวา่ง เพศกบัพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ ์

                 อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ 

 
การตัดสินใจซือผลติภัณฑ์อาหารเสริม

บํารุงสุขภาพ เพศ X  S.D. t 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ชาย 
หญิง 

4.04 

4.00 

0.31 

0.28 
0.789 

ดา้นราคา 
ชาย 
หญิง 

4.04 

4.05 

0.35 

0.31 
0.228 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 
ชาย 
หญิง 

3.94 

3.97 

0.32 

0.55 
0.999 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ชาย 
หญิง 

4.08 

4.11 

0.42 

0.27 
0.999 

ดา้นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ 
ชาย 
หญิง 

4.40 

4.43 

0.35 

0.28 
0.056 

ภาพรวม 
ชาย 
หญิง 

4.10 

4.11 

0.23 

0.19 
0.037 

* P< 0.05 
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 จากตารางที 26 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพจาํแนกตามเพศชายและหญิงปรากฏวา่ ในภาพรวมพฤติกรรม
และการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพทงัชายและหญิงมีค่าเฉลียพฤติกรรมและ
การตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่างกนัแต่เมือพิจารณาตามรายด้าน
ปรากฏดงันี 

ดา้นผลิตภณัฑท์งัเพศชายและหญิงมีค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ทีระดบั .  โดยนกัศึกษาเพศ
ชายมีค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพสูงกวา่เพศหญิง 

ด้านราคาทงัเพศชายและหญิงมีค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ทีระดบั .  โดยนกัศึกษาเพศ
หญิงมีค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพสูงกวา่เพศหญิง 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายทงัเพศชายและหญิงมีค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจ
ซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ทีระดบั .  โดย
นกัศึกษาเพศหญิงมีค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพสูง
กวา่เพศหญิง 

ดา้นส่งเสริมการตลาดทงัเพศชายและหญิงมีค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ทีระดบั .  โดย
นกัศึกษาเพศหญิงมีค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพสูง
กวา่เพศชาย 

ด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ทังเพศชายและหญิงมีค่าเฉลียพฤติกรรมและการ
ตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ทีระดบั 

.  โดยนักศึกษาเพศหญิงมีค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุง
สุขภาพสูงกวา่เพศชาย 
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สมมติฐานการศึกษาที .2 นกัศึกษาทีมีคณะต่างกนัมีพฤติกรรมและการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้น
ภาพลกัษณ์ขององคก์รแตกต่างกนั 

 

ตารางที  27  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งนกัศึกษาทีมีคณะต่างกนักบัพฤติกรรมและการ 

                 ตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพ 
 
การตัดสินใจซือผลติภัณฑ์อาหาร

เสริมบํารุงสุขภาพ 
แหล่งความ 
แปรปรวน SS df MS F 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.780 

31.353 

34.133 

5 

376 

381 

0.556 

0.083 

 

6.669 

 

 

ดา้นราคา 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.420 

40.133 

42.554 

5 

376 

381 

0.484 

0.107 

 

4.535 

 

 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.149 

81.736 

84.885 

5 

376 

381 

0.630 

0.217 

 

2.897 

 

 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.380 

43.336 

46.716 

5 

376 

381 

0.676 

0.115 

 

5.865 

 

 

ดา้นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.165 

36.423 

37.588 

5 

376 

381 

0.233 

0.097 

 

2.406 

ภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.125 

16.337 

17.462 

5 

376 

381 

0.225 

0.043 

5.179 

**P<0.  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที 27 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพจาํแนกตามนักศึกษาทีมีคณะต่างกนัปรากฏว่า ในภาพรวม มี
พฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพแตกต่าง นักศึกษาทีมีคณะ
ต่างกนัมีค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติแต่เมือพิจารณาตามรายดา้นปรากฏดงันี 

ด้านผลิตภณัฑ์ นักศึกษาทีมีคณะต่างกนั มีค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่าง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .   

ดา้นราคา นกัศึกษาทีมีคณะต่างกนั มีค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่าง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .  

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายทุก นกัศึกษาทีมีคณะต่างกนั มีค่าเฉลียพฤติกรรมและการ
ตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่าง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .  

ดา้นส่งเสริมการตลาด นกัศึกษาทีมีคณะต่างกนั มีค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจ
ซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพแตกต่าง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .  

ดา้นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์นกัศึกษาทีมีคณะต่างกนั มีค่าเฉลียพฤติกรรมและการ
ตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่าง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  28  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่จาํแนกตามคณะทีศึกษาของนกัศึกษากบั 

                 พฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพดา้นส่งเสริมการตลาด 

 

 
 

คณะทศึีกษาของ 
นักศึกษา ค่าเ

ฉล
ยี 

ศึก
ษา
ศาส

ตร์
แล
ะพ

ฒัน
ศาส

ตร์
 

เกษ
ตร

 

วศิ
วก
รรม

ศาส
ตร์

 

สัต
วแ
พท

ยศ
าสต

ร์   
 

ศิล
ปศ

าสต
ร์แล

ะวทิ
ยาศ

าสต
ร์ 

วทิ
ยาศ

าสต
ร์ก
ารก

ฬีา
 

ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
เกษตร 
วศิวกรรมศาสตร์ 
สัตวแพทยศาสตร์   
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์การกีฬา 

4.25 

4.11 

3.97 

4.29 

4.13 

4.01 

 .02* .00* 

.00* 

.65 

.06 

.00* 

.03* 

.80 

.01* 

.08 

.03* 

.34 

.71 

.04* 

.28 

**P< 0.  

 

 จากตารางที 28 ผลจากการวิเคราะห์ตารางที 27 การวิเคราะห์นาํไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ (Fisher’s Least-Significant  Difference: 

LSD) พบว่าคู่ทีแตกต่างกนัทีระดบันยัสําคญัทางสถิติ .  มีจาํนวน 8 คู่ ไดแ้ก่ คณะเกษตร คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวทิยาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาให้ความสําคญั
กบัพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพมากกว่าคณะศึกษาศาสตร์
และพฒันศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ใหค้วามสาํคญักบัพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพมากกว่าคณะเกษตร คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะสัตว
แพทยศาสตร์ให้ความสําคญักบัพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ
มากกว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาให้ความสําคญักบัพฤติกรรมและการ
ตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพมากกวา่คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  29  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่จาํแนกตามคณะทีศึกษาของนกัศึกษากบัภาม 

                  รวมพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพดา้นส่งเสริม 

                  การตลาด 

 
 
 

คณะทศึีกษา 
ของนักศึกษา ค่าเ

ฉล
ยี 

ศึก
ษา
ศาส

ตร์
แล
ะพ

ฒัน
ศาส

ตร์
 

เกษ
ตร

 

วศิ
วก
รรม

ศาส
ตร์

 

สัต
วแ
พท

ยศ
าสต

ร์   
 

ศิล
ปศ

าสต
ร์แล

ะวทิ
ยาศ

าสต
ร์ 

วทิ
ยาศ

าสต
ร์ก
ารก

ฬีา
 

ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
เกษตร 
วศิวกรรมศาสตร์ 
สัตวแพทยศาสตร์   
ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์การกีฬา 

4.21 

4.09 

4.05 

4.23 

4.11 

4.16 

 

.02* 

 

 

 

 

 

.00* 

.14 

 

 

 

 

.70 

.02* 

.02* 

 

 

 

.07* 

.49 

.02* 

.04* 

 

 

.53 

.27 

.07 

.42 

.42 

 

**P<0.  

 

 จากตารางที 29 ผลจากการวิเคราะห์ตารางที 28 การวิเคราะห์นาํไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ (Fisher’s Least-Significant  Difference: 

LSD) พบว่าคู่ทีแตกต่างกนัทีระดบันัยสําคญัทางสถิติ .  มีจาํนวน 7คู่ ได้แก่ คณะเกษตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และศิลปะศาสตร์ ให้ความสําคญักบัพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพมากกว่าคณะศึกาศาสตร์และพฒันศาสตร์  คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ให้
ความสําคญักบัพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพมากกว่าคณะ
เกษตร คณะสัตวแพทยศ์าสตร์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้ความสําคญักบัพฤติกรรมและการ
ตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพมากกว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ให้ความสําคญักบัพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ
มากกวา่คณะสัตวแพทยศ์าสตร์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 สมมติฐานการศึกษาที .3 นักศึกษาทีมีช่วงชันปีทีกาํลงัศึกษามีพฤติกรรมและการ
ตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จาํหน่าย และดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รแตกต่างกนั 

 

ตารางที  30  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งนกัศึกษาทีมีช่วงชนัปีทีกาํลงัศึกษากบัพฤติกรรม 

                  และการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพ 

 

การตัดสินใจซือผลติภัณฑ์อาหาร
เสริมบํารุงสุขภาพ 

แหล่งความ 
แปรปรวน SS df MS F 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.018 

34.115 

34.133 

3 

378 

381 

.006 

.090 

 

.066 

 

 

ดา้นราคา 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.559 

41.994 

42.554 

3 

378 

381 

.186 

.111 

 

1.678 

 

 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.081 

83.804 

84.885 

3 

378 

381 

.360 

.222 

 

1.625 

 

 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.344 

46.371 

46.716 

3 

378 

381 

.115 

.123 

 

.935 

 

 

ดา้นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.121 

37.467 

37.588 

3 

378 

381 

.040 

.099 

 

.405 

 

 

ภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.107 

17.355 

17.462 

3 

378 

381 

.036 

.046 

 

.778 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที 30 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพจาํแนกตามนกัศึกษาทีมีช่วงชนัปีทีกาํลงัศึกษาต่างกนัปรากฏวา่ 
ในภาพรวม มีพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่าง ทุก
กลุ่มนกัศึกษาทีมีช่วงชนัปีทีกาํลงัศึกษาต่างกนัมีค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติแต่เมือพิจารณาตามรายดา้น
ปรากฏดงันี 

 ดา้นผลิตภณัฑ์ นกัศึกษาทีมีช่วงชนัปีทีกาํลงัศึกษาต่างกนัมีค่าเฉลียพฤติกรรมและการ
ตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่าง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .   

 ด้านราคา นักศึกษาทีมีช่วงชันปีทีกําลังศึกษาต่างกันมีค่าเฉลียพฤติกรรมและการ
ตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่าง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .  

 ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย นักศึกษาทีมีช่วงชันปีทีกําลังศึกษาต่างกันมีค่าเฉลีย
พฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่าง อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติ ทีระดบั .  

 ดา้นส่งเสริมการตลาด นกัศึกษาทีมีช่วงชนัปีทีกาํลงัศึกษาต่างกนัมีค่าเฉลียพฤติกรรม
และการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่าง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ที
ระดบั .  

 ด้านภาพลักษณ์ของผลิตภณัฑ์นักศึกษาทีมีช่วงชันปีทีกาํลังศึกษาต่างกนัมีค่าเฉลีย
พฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่าง เนืองจากความมงัคง
ขององคก์รทีตวัองคก์รและตวัผลิตภณัฑมี์ความแตกต่างและน่าเชือถือได ้  
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 สมมติฐานการศึกษาที .4 นกัศึกษาทีมีภูมิลาํเนาต่างกนั มีพฤติกรรมและการตดัสินใจ
ซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ
ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รแตกต่างกนั 

 

ตารางที  31  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งภูมิลาํเนาของนกัศึกษากบัพฤติกรรมและการ 

                  ตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพ 

*P< 0.05 

การตัดสินใจซือผลติภัณฑ์อาหาร
เสริมบํารุงสุขภาพ 

แหล่งความ 
แปรปรวน SS df MS F 

 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.910 

33.224 

34.133 

4 

377 

381 

.227 

.088 

 

2.581 

 

 

 

ดา้นราคา 
ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

.389 

42.164 

42.554 

4 

377 

381 

.097 

.112 

 

.870 

 

 

 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.584 

84.301 

84.885 

4 

377 

381 

.146 

.224 

 

.653 

 

 

 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.312 

46.403 

46.716 

4 

377 

381 

.078 

.123 

 

.635 

 

 

 

ดา้นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.491 

37.097 

37.588 

4 

377 

381 

.123 

.098 

 

1.246 

 

 

 
ภาพรวม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.257 

17.205 

17.462 

4 

377 

381 

.064 

.046 

1.407 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที 31 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพจาํแนกตามภูมิลาํเนาของนกัศึกษาต่างกนัปรากฏวา่ 
 ในภาพรวม มีพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่
แตกต่าง ทุกกลุ่มภูมิลาํเนาของนกัศึกษา มีค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติแต่เมือพิจารณาตามรายดา้นปรากฏ
ดงันี 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ภูมิลาํเนาของนกัศึกษาต่างกนั มีค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพแตกต่าง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .   

 ดา้นราคา นกัศึกษาทีมีคณะต่างกนั มีค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่าง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .  

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายทุก ภูมิลาํเนาของนกัศึกษาต่างกนั มีค่าเฉลียพฤติกรรมและ
การตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่าง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ทีระดบั 

.  

 ด้านส่งเสริมการตลาด ภูมิลาํเนาของนักศึกษาต่างกนั มีค่าเฉลียพฤติกรรมและการ
ตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่าง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .  

 ดา้นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ภูมิลาํเนาของนกัศึกษาต่างกนั มีค่าเฉลียพฤติกรรมและ
การตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่าง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ทีระดบั 

.  
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ตารางที  32  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่จาํแนกตามภูมิลาํเนาของนกัศึกษากบั 

                  พฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพดา้นผลิตภณัฑ ์

 
ภูมิลาํเนาของ
นักศึกษา ค่าเฉลยี ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค

ตะวนัตก 
ภาค

ตะวนัออก ภาคใต้ 

ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคตะวนัตก 
ภาคตะวนัออก 
ภาคใต ้

4.12 

4.03 

3.98 

4.01 

3.92 

 .11 

 

 

 

 

.02* 

.21 

 

 

 

.08 

.55 

.59 

.03* 

.02* 

.36 

.15 

**P <0.  
  

 จากตารางที 32 ผลจากการวิเคราะห์ตารางที 31 การวิเคราะห์นาํไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ (Fisher’s Least-Significant  Difference: 

LSD) พบวา่คู่ทีแตกต่างกนัทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .  มีจาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่ ภาคตะวนัตก ภาคใต ้
ให้ความสําคญัในพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพมากกว่า
ภาคเหนือ ภาคใตใ้ห้ความสําคญัในพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุง
สุขภาพมากกวา่ภาคกลาง 
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 สมมติฐานการศึกษาที 1.5 นกัศึกษาทีมีรายไดน้กัศึกษาต่อเดือนต่างกนั มีพฤติกรรม
และการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย และดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รแตกต่างกนั 

 

ตารางที  33  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งนกัศึกษาทีมีรายไดน้กัศึกษาต่อเดือนกบั 

                  พฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพ 
 
การตัดสินใจซือผลติภัณฑ์อาหาร

เสริมบํารุงสุขภาพ 
แหล่งความ 
แปรปรวน SS df MS F 

 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.098 

34.035 

34.133 

3 

378 

381 

.033 

.090 

 

.364 

 

 

 

ดา้นราคา 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.013 

42.541 

42.554 

3 

378 

381 

.004 

.113 

 

.039 

 

 

 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.539 

84.346 

84.885 

3 

378 

381 

.180 

.223 

 

.805 

 

 

 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.045 

46.670 

46.716 

3 

378 

381 

.015 

.123 

 

.122 

 

 

 

ดา้นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.209 

37.379 

37.588 

3 

378 

381 

.070 

.099 

 

.704 

 

 

 
ภาพรวม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.025 

17.438 

17.462 

3 

378 

381 

.008 

.046 

.177 

*P< 0.05 
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 จากตารางที 33 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพจาํแนกตามนกัศึกษาทีมีรายไดน้กัศึกษาต่อเดือนต่างกนัปรากฏ
ว่า ในภาพรวม มีพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่าง
นกัศึกษาทีมีรายไดน้กัศึกษาต่อเดือนมีค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
บาํรุงสุขภาพ ไม่แตกต่างกนัแต่เมือพิจารณาตามรายดา้นปรากฏดงันี 

 ด้านผลิตภณัฑ์นักศึกษาทีมีรายได้นักศึกษาต่อเดือนมีค่าเฉลียพฤติกรรมและการ
ตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่าง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .   

 ดา้นราคา นกัศึกษาทีมีรายไดน้กัศึกษาต่อเดือนมีค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจ
ซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่าง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .  

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายทุก นกัศึกษาทีมีรายไดน้กัศึกษาต่อเดือนมีค่าเฉลียพฤติกรรม
และการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่าง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ที
ระดบั .  

 ดา้นส่งเสริมการตลาดนักศึกษาทีมีรายไดน้กัศึกษาต่อเดือนมีค่าเฉลียพฤติกรรมและ
การตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่าง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ทีระดบั 
.  

 ดา้นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑน์กัศึกษาทีมีรายไดน้กัศึกษาต่อเดือนมีค่าเฉลียพฤติกรรม
และการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่าง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ที
ระดบั .  
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บทท ี5 
 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเรืองพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพของ
นกัศึกษาหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยมีวตัถุประสงค์ของ
การศึกษาวิจยัดงันี เพือศึกษาพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ 
ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านภาพลักษณ์ขององค์กร เพือ
เปรียบเทียบพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  และด้านภาพลักษณ์ขององค์กร จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ คณะทีกาํลงัศึกษา ชันปีทีกาํลงัศึกษา ภูมิลาํเนา รายไดน้ักศึกษาต่อ
เดือน ในการศึกษาวิจัยครังนีได้สุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต
กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 382 คน ผลการศึกษาทีพบสามารถสรุปไดด้งันี 
 

สรุปผลการวจัิย 
ตอนท ี1 สรุปข้อมูลเกยีวกบัปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ วเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
 จากกลุ่มตวัอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 
กาํลงัศึกษาอยูค่ณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 กาํลงัศึกษาชนั
ปี 4 เป็นตน้ไป คิดจาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 มีภูมิลาํเนาอยู ่ภาคกลาง จาํนวน 199 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.1 นกัศึกษามีรายไดต่้อเดือน 6,001 - 8,000 บาท จาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5  
 
ตอนท ี  สรุปการวเิคราะห์ข้อมูลทวัไปของการเลอืกซือผลติภัณฑ์อาหารเสริมเพอืสุขภาพ 

ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากสือใดมากทีสุดส่วนใหญ่โทรทศัน์จาํนวน 132 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.6  

ดา้นผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพทีท่านเลือกซือส่วนใหญ่ซุปไก่สกดัจาํนวน 
318 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2  
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ดา้นทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมส่วนใหญ่เป็นแพทย/์เภสัชกร 
จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2  

ดา้นท่านซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบ่อยครังแค่ไหนส่วนใหญ่ 2 ครังต่อเดือน จาํนวน 
179 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9  

ดา้นท่านบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพมาเป็นระยะเวลานานเท่าใดส่วน
ใหญ่มากกวา่ 3 ปี จาํนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0  

ดา้นความถีในการบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพส่วนใหญ่ 2-6 วนัต่อ
สัปดาห์ จาํนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7  

ดา้นส่วนใหญ่ท่านบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพในช่วงเวลาใด ส่วนใหญ่ 
ก่อนนอน จาํนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2  

ดา้นส่วนใหญ่ท่านบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพชนิดใดส่วนใหญ่ ชนิด
เมด็และแคปซูล จาํนวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5  

ดา้นในการซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมในแต่ละครังท่านใชง้บประมาณเท่าไรส่วนใหญ่ 
201- 400 บาทต่อครัง จาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3  

ดา้นซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมจากทีจาํหน่ายใดบ่อยทีสุดส่วนใหญ่ร้านขายในซุปเปอร์
มาเก็ต จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 40.1  

ด้านเหตุผลสําคญัทีสุด ทีทาํให้ท่านเลือกซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพจาก
สถานทีส่วนใหญ่สินคา้มีราคาถูกกวา่ทีอืนจาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9  

ดา้นส่วนใหญ่ท่านซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพยีห้อใด ยีห้อหนึงเป็นประจาํ
หรือไม่ส่วนใหญ่เปลียนยหีอ้นอ้ยมากจาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6  

ดา้นสาเหตุสําคญัทีทาํให้ท่านเปลียนยีห้อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพส่วนใหญ่
ยหีอ้อืนมีการลดราคาสินคา้จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8  

ดา้นการส่งเสริมการขายแบบใดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือ
สุขภาพของท่านมากทีสุด ส่วนใหญ่ลดราคาจาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3  

ดา้นนอกจากการซือมาบริโภคเองแลว้ ท่านมีวตัถุประสงคใ์นการซือผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมเพือสุขภาพเพืออะไรอีกส่วนใหญ่เพือนาํไปเป็นของฝากในเทศกาลต่างๆจาํนวน 222 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.1  
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ตอนท ี  สรุปผลการวเิคราะห์เกยีวกบัข้อมูลการตัดสินใจซือผลติภัณฑ์อาหารเสริมเพอืสุขภาพ 
 ตารางที 24 ขอ้มูลเกียวกบัการวิเคราะห์ค่าเฉลียและ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานภาพรวม
ขอ้มูลการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพ 
 ผลรวมของภาพรวมขอ้มูลการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพ มีผลรวม
ที ( =4.11) ซึงเป็นระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาํแพงแสน 
จงัหวดันครปฐม ในระดับมีผลต่อการตดัสินใจซือมาก โดยพบว่า ปัจจยัด้านภาพลักษณ์ของ
ผลิตภณัฑมี์ค่าผลรวม สูงสุดเท่ากนั 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ภณัฑ์ มีผลรวมที ( = 4. 2) ซึงเป็นระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษา
หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ในระดบัมีผลต่อการตดัสินใจซือ
มาก โดยพบว่า ปัจจยัด้านมาตรฐานการผลิตทีดีได้การรับรองคุณภาพจากองค์กรทีน่าเชือถือค่า
ผลรวม สูงสุดเท่ากนั 

ดา้นราคา ภณัฑ์ มีผลรวมที ( = 4. 4) ซึงเป็นระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาหา
วทิยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ในระดบัมีผลต่อการตดัสินใจซือมาก 
โดยพบวา่ ปัจจยัดา้นาสินคา้ถูกกวา่สินคา้ทีมีอยูป่ระเภทเดียวกนัมีค่าผลวม สูงสุดเท่ากนั 

ดา้นการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ มีผลรวมที ( = 3.95) ซึงเป็นระดบัความคิดเห็นของ
นักศึกษาหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ในระดบัมีผลต่อการ
ตดัสินใจซือมาก โดยพบว่า ปัจจยัดา้นทีตงัของร้านจดัจาํหน่ายมีความสะดวกในการเดินทางมีค่า
ผลรวม สูงสุดเท่ากนั 

ดา้นการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ มีผลรวมที ( = 4. 0) ซึงเป็นระดบัความคิดเห็น
ของนกัศึกษาหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ในระดบัมีผลต่อการ
ตดัสินใจซือมาก โดยพบว่า ปัจจยัดา้นโฆษณาสินคา้ผา่นสือโทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 
วารสาร ฯลฯมีค่าผลรวม สูงสุดเท่ากนั 

ดา้นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ มีผลรวมที ( = 4.42) ซึงเป็นระดบัความคิดเห็นของ
นักศึกษาหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ในระดบัมีผลต่อการ
ตดัสินใจซือมากทีสุด โดยพบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ได้รับการรับรองมีมาตรฐานมีค่าผลรวม 
สูงสุดเท่ากนั 
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ตอนท ี4 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการศึกษาที  พฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุง
สุขภาพของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม แตกต่างกนั
ตามลกัษณะส่วนบุคคล ดงันี 

สมมติฐานการศึกษาที .  นกัศึกษาชายและหญิงทีมีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมและการ
ตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา  ด้านช่องทางการจดั
จาํหน่าย และดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รแตกต่างกนั 

สรุปผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
บาํรุงสุขภาพจาํแนกตามเพศชายและหญิงปรากฏว่า ในภาพรวมพฤติกรรมและการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพทงัชายและหญิงมีค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

สมมติฐานการศึกษาที .2 นกัศึกษาทีมีคณะต่างกนัมีพฤติกรรมและการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้น
ภาพลกัษณ์ขององคก์รแตกต่างกนั 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุง
สุขภาพจาํแนกตามนกัศึกษาทีมีคณะต่างกนัปรากฏวา่ ในภาพรวม มีพฤติกรรมและการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพแตกต่าง นกัศึกษาทีมีคณะต่างกนัมีค่าเฉลียพฤติกรรมและการ
ตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทีระดบั 0.05 เมือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่นกัศึกษาทีมีคณะต่างกนัมีปัจจยัในพฤติกรรมและการตดัสินใจซือดา้น
การส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

สมมติฐานการศึกษาที .3 นักศึกษาทีมีช่วงชันปีทีกาํลงัศึกษามีพฤติกรรมและการ
ตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จาํหน่าย และดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รแตกต่างกนั 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุง
สุขภาพจาํแนกตามนกัศึกษาทีมีช่วงชันปีทีกาํลงัศึกษาต่างกนัปรากฏว่า ในภาพรวม มีพฤติกรรม
และการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่าง ทุกกลุ่มนกัศึกษาทีมีช่วงชนัปีที
กาํลงัศึกษาต่างกนัมีค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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สมมติฐานการศึกษาที .4 นกัศึกษาทีมีภูมิลาํเนาต่างกนั มีพฤติกรรมและการตดัสินใจ
ซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ
ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รแตกต่างกนั 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุง
สุขภาพจาํแนกตามภูมิลําเนาของนักศึกษาต่างกันปรากฏว่า ในภาพรวม มีพฤติกรรมและการ
ตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพแตกต่าง ทุกกลุ่มภูมิลาํเนาของนกัศึกษา มีค่าเฉลีย
พฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัที
ระดบั 0.05 เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่านกัศึกษาทีมีภูมิลาํเนาต่างกนัมีปัจจยัในพฤติกรรมและ
การตดัสินใจซือดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

สมมติฐานการศึกษาที 1.5 นกัศึกษาทีมีรายไดน้กัศึกษาต่อเดือนต่างกนั มีพฤติกรรม
และการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย และดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รแตกต่างกนั 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุง
สุขภาพจาํแนกตามนกัศึกษาทีมีรายไดน้กัศึกษาต่อเดือนต่างกนัปรากฏวา่ ในภาพรวม มีพฤติกรรม
และการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่างนกัศึกษาทีมีรายไดน้กัศึกษาต่อ
เดือนมีค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ ไม่แตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 

อภิปรายผลการวจัิย 
  ผลการศึกษาพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพของ

นกัศึกษาหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม มีประเด็นสาํคญัทีสามารถ
นาํมาอภิปรายผลไดด้งันี 

 นกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ทีมีเพศ
แตกต่างกนั มีค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่าง
กนั พบว่านกัศึกษาทีเป็นเพศหญิงมีพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุง
สุขภาพสูงกว่านักศึกษาทีเป็นเพศชาย อาจเป็นเพราะนักศึกษาเพศหญิงมีจิตใจทีอ่อนไหวต่อ
สถานการณ์รอบขา้งไดง่้ายกว่าเพศชาย เพราะนกัศึกษาเพศหญิงมีความรักสวยรักงามมากกวา่เพศ
ชายนนัเอง 

นักศึกษาหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ทีมีคณะ
แตกต่างกนัมีค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่าง
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กนั อาจเป็นเพราะนกัศึกษาทุกคณะต่างรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากสือเหมือนๆกนัจึงมีพฤติกรรมและ
การตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่างกนั 

นกัศึกษาหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ช่วงชนัปีที
กาํลงัศึกษาแตกต่างกนัมีค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ
ไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะนกัศึกษาทุกช่วงชันปีทีกาํลงัศึกษาต่างรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากสือ
เหมือนๆกัน หรือนักศึกษาทุกช่วงชันปีอาจสนใจอ่านหนังสือหรือทาํรายงานมากจนไม่มีเวลา
พกัผอ่น จึงมีพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่างกนั 

นกัศึกษาหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ทีมีภูมิลาํเนา
แตกต่างกนั มีค่าเฉลียพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่าง
กนั อาจเป็นเพราะนกัศึกษาทุกภูมิลาํเนาต่างรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากสือเหมือนๆกนั และเมือมาอยู่
รวมๆหนั จึงมีพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่างกนัมาก
นกั 
 นกัศึกษาหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ทีมีรายไดต่้อ
เดือนต่างกัน มีค่าเฉลียพฤติกรรมและการตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่
แตกต่างกนัอาจเป็นเพราะนกัศึกษาทีมีรายไดต่้อเดือนนนัแตกต่างกนัไปแต่ต่างรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
จากสือเหมือนๆกัน และมีรายได้ส่วนใหญ่ใกล้เคียงกัน จึงมีพฤติกรรมและการตัดสินใจซือ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพไม่แตกต่างกนั 
  
การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ คณะทีกาํลงัศึกษา ชันปีทีกาํลงัศึกษา ภูมิลาํเนา รายได้
นกัศึกษาต่อเดือน พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาอยูค่ณะศิลปะศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ โดยส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาชนัปีที 4 เป็นตน้ไป ส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคกลาง โดยมี
รายได้ต่อเดือนอยู่ที 6,001-8,000 บาท โดยทีมีความถีในการบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือ
สุขภาพส่วนใหญ่ 2-6 วนัต่อสัปดาห์ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศศิวิมล (2549) ทีพบวา่ ผูบ้ริโภค
อาหารซีเรียลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รวมถึงมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนตาํกวา่ 10,000 บาท จากการวิจยั
พบว่าผูบ้ริโภครับประทานเกือบทุกวนั (2-6วนัต่อสัปดาห์) โดยสอดคลอ้งกบัผลงานการวิจยัของ 
ศิวพร สุวชิานรากุล (2546) ทีไดศึ้กษาเรืองบทบาทของกระบวนการการยอมรับสินคา้ของผูบ้ริโภค
กบัระดบัการทดลองใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภคในผลิตภณัฑ์อาหารเสริม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี รวมถึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
บริษทั ศูนยว์ิจยักสิกรไทย จาํกดั (2551) ทีพบวา่ เพศหญิงมีแนวโนว้ในการซืออาหารเสริมสุขภาพ
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มากกว่าเพศชาย อาจเป็นเพราะเพศหญิงทีมีความรักสวยรักงามมากกวา่เพศชาย ดงันนัเพศหญิงจึง
ใส่ใจดูแลสุขภาพมากกวา่เพศชาย   
 
การวเิคราะห์ข้อมูลด้านการตัดสินใจซือผลติภัณฑ์อาหารเสริมเพอืสุขภาพ 
 ปัจจยัในดา้นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
เพือสุขภาพอยู่ในระดับมากทีสุด ทังนี อาจเป็นเพราะผู ้บริโภคให้ความสําคัญและคํานึงถึง
ประโยชน์ทีผูบ้ริโภคจะไดรั้บผลิตภณัฑ์นันๆก่อนทีจะมีการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์ ทงันีอาจเป็น
เพราะผูบ้ริโภคหนัมาใส่ใจและให้ความสําคญักบัภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ทงัในแง่ของผลิตภณัฑ์
ทีได้รับการยอมรับจากบุคคลทวัไป การพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพออกมาอย่าง
ต่อเนืองรวมทงัผลิตภณัฑ์ไดรั้บรองมาตรฐาน และรวมถึงการทีบริษทัไดร่้วมบริจาคเพือการกุศล 
หรือกิจกรรมสาธารณะต่างๆเพือช่วยเหลือสังคม ซึงทาํใหส้ะทอ้นไดว้า่กลุ่มผูบ้ริโภคทีเป็นกลุ่มของ
วยัรุ่นหรือนกัศึกษาต่างไดใ้หค้วามสาํคญัมากต่อตวัองคก์รและตวัผลิตภณัฑซึ์งมีความสอดคลอ้งกบั
ผลงานวจิยัของจุฬาลกัษณ์ (2544) ทีไดศึ้กษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัทีมีผลมากทีสุดต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารของผูบ้ริโภค 3 อนัดบั เรียงจากมากสุดไปหาน้อยสุด ไดแ้ก่ สรรพคุณของผลิตภณัฑ ์
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารผา่นการขึนทะเบียนจาก อ.ย. แลว้ ในส่วนของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมทีเลือก
ซือส่วนใหญ่คือ ซุปไก่สกดัซึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของพเยาว ์สมหมาย (2546) ในส่วนสถานที
จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริมทีมีผูซื้อมากทีสุด คือ ร้านขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต และในส่วนของ
ผูที้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส่วนใหญ่เป็นแพทย์และเภสัชกร ซึง
สอดคลอ้งกบัผลงานการวิจยัของสุทชัชา เวฬุสุวรรณ (2546) ทีไดศึ้กษาปัจจยัในการตดัสินใจเลือก
ซือผลิตภณัฑ์ลดความอว้นประเภทอาหารควบคุมนาํหนกัเฉพาะหัวบุก ของคนกรุงเทพมหานคร 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซือผลิตภณัฑจ์ากซุปเปอร์มาเก็ต และพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะไดรั้บ
คาํแนะนาํจากแพทยแ์ละเภสัชกร 
 

ข้อเสนอแนะทไีด้จาการศึกษา 
ในการนําผลของการศึกษาปัจจยัทีมีต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ ของนักศึกษาหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดั
นครปฐม มาใช้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด ผูศึ้กษาจึงขอเสนอแนะในประเด็นดงัต่อไปนี 
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ข้อเสนอแนะทางด้านผลติภัณฑ์ 

พบว่าผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพทีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการคือมีมาตรฐานการ
ผลิตทีดีไดก้ารรับรองคุณภาพจากองคก์รทีน่าเชือถือ และตอ้งแสดงขอ้มูลดา้นโภชนาการครบถว้น แต่
สิงทีทางผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพควรปรับปรุงคือความน่าเชือถือของ
ผลิตภณัฑน์าํเขา้จากต่างประเทศและภาชนะมีความแขง็แรง ทนทาน และผูป้ระกอบการควรให้ความรู้
เกียวกับผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพให้กับพนักงานขายมากขึน เพือเพิมความน่าเชือถือใน
ประสิทธิภาพของตวัผลิตภณัฑ์  และนาํมาซึงการเลือกซือและการบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือ
สุขภาพต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะทางด้านราคา 

มีความยืดหยุ่นต่อราคาสูงคือต้องมีความคล่องตวัในการปรับราคา ให้สอดคล้องกับ
สภาวะตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็ว พร้อมทงัราคาสินคา้ถูกกวา่สินคา้ทีมีอยูป่ระเภทเดียวกนัและตอ้งมีความ
เหมาะสม เมือเทียบกบัประโยชน์ทีได้รับ ซึงเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาก ดังนัน
ผูป้ระกอบการอาหารเสริมเพือสุขภาพต้องรักษาไว ้แต่ก็ไม่ลืมปรับปรุงเรืองมีการกาํหนดระดบัราคา
แน่นอน ชดัเจนเพราะผูบ้ริโภคก็ใหค้วามสาํคญั ถึงแมว้า่ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพมีราคาแพง
กวา่คู่แข่ง แต่ผูบ้ริโภคก็มีความตอ้งการซือเพราะมีความเชือมนัในตวัผลิตภณัฑ ์
 
ข้อเสนอแนะทางด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

การกระจายสินคา้อาหารเสริมเพือสุขภาพ ตอ้งกระจายให้ทวัถึง โดยเฉพาะทีตงัของ
ร้านจดัจาํหน่ายมีความสะดวกในการเดินทาง สามารถสังซือทางอินเตอร์เน็ต เพราะผูบ้ริโภคก็ให้
ความสาํคญัเช่นกนั รวมทงัการจาํหน่ายสินคา้โดยผา่นตวัแทนทวัไปก็เป็นช่องทางการจดัจาํหน่ายที
ทางผูป้ระกอบการอาหารเสริมเพือสุขภาพควรตอ้งปรับปรุงดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะทางด้านการส่งเสริมการตลาด  

การจัดกิจกรรมให้ความรู้ ประชุมวิชาการของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพ 
รวมทงัโฆษณาสินคา้ผ่านสือโทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร ฯลฯ ตอ้งทาํให้ทวัถึง
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากทีสุด โดยเฉพาะมีของแถม ส่วนลด ในเทศกาลต่างๆ เพราะผูบ้ริโภคก็
ใหค้วามสาํคญัเช่นกนั 
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ข้อเสนอแนะทางด้านภาพลกัษณ์ผลติภัณฑ์ 

การโฆษณาหรือสือประชาสัมพนัธ์ทีทาํให้ผูบ้ริโภคต่างนึกถึงภาพลกัษณ์ในแง่ดีและ
สามารถทาํใหเ้กิดขึนในใจของผูบ้ริโภคไดโ้ดยการสือโฆษณาถึงตวัผลิตภณัฑ์ทีช่วยเหลือสังคม ซึง
สามารถทาํใหผู้บ้ริโภคนนั สามารถประเมินทางเลือกและการตดัสินใจเลือกซือผลิตภณัฑน์นัง่ายขึน 
ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาครังต่อไป 

ผูผ้ลิตอาหารเสริมเพือสุขภาพหรือผูข้ายควรศึกษาพฤติกรรมและการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพทุกๆ 6 เดือน เพือให้ทราบความตอ้งการทีแทจ้ริงของของ
ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพทีมีการเปลียนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ไดต้ลอดเวลา รวมทงัเพิมการศึกษาในหวัขอ้ทีไม่ไดศึ้กษาในครังนีหรืออาจจะศึกษาในบางประเด็น
ทีไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือสุขภาพและอาจศึกษา
เปรียบเทียบกบัผูป้ระกอบการรายอืนๆทีเกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์อาหารเสริม เพือปรับกลยุทธ์ในการ
ทาํเนินธุรกิจต่อไป 

การศึกษาในครังนี เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามเพียงดา้นเดียว ยงัเป็น
ขอ้จาํกดัสําหรับการวิเคราะห์ผลทีไดรั้บ ในโอกาสต่อไปควรใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลในลกัษณะ
การสัมภาษณ์ควบคู่กบัแบบสอบถาม ซึงจะช่วยให้การแปลความหมายและการวิเคราะห์ขอ้มูลมี
ลกัษณะทีถูกตอ้งและครอบคลุมมากยงิขึน 
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แบบสอบถามเพอืการวจัิย 
เรือง พฤติกรรมและการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพของนกัศึกษา 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม 
 
วตัถุประสงค์  การวจิยันีเพือศึกษาการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม  
คําชีแจง  

1. การทาํการสาํรวจในครังนี เพือตอ้งการขอ้มูลมาใชป้ระกอบการศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง(Independent Study) ของนกัศึกษาปริญญาโท สาขาการจดัการภาครัฐและเอกชนมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัศิลปากร แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี 

ส่วนที 1  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 
ส่วนที 2  ขอ้มูลทวัไปของการเลือกซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพ 
ส่วนที 3  ขอ้มูลการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพ    

2. ขอให้ผูต้อบแบบสอบถามอ่านคาํชีแจงก่อนตอบแบบสอบถาม และโปรดตอบ
แบบสอบถามทุกขอ้ตามความเป็นจริง 

3. ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพ 
   อาหารบาํรุงสุขภาพ : มีประสิทธิภาพในการใชเ้ป็นอาหารบาํรุงร่างกาย เช่น ซุป
ไก่สกดั วติามินต่างๆ 

4. แบบสอบถามมีทงัหมด 7 หนา้ 
ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยงิวา่จะไดรั้บความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามชุดนี  

และขอ้มูลทีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามชุดนี จะนาํไปใช้เพือวตัถุประสงค์ในการศึกษาเท่านัน  
คาํตอบของผูต้อบแบบสอบถามแต่ละท่านจะถูกเก็บเป็นความลบั 

 
ผูว้จิยัจึงใคร่ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งยงิในความกรุณามา ณ โอกาสนีดว้ย 

        จิราภา     โฆษิตวานิช 
      (นกัศึกษาปริญญาโท  คณะวิทยาการจดัการ) 
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ส่วนท ี1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
 
คาํชีแจง  กรุณาทาํเครืองหมาย  ลงใน       หนา้คาํตอบทีตรงกบัความเป็นจริง เพียงคาํตอบเดียว 
 
1.  เพศ 
   ชาย         หญิง 
 
2.  คณะทีกาํลงัศึกษา 
  คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์  คณะเกษตร 

  คณะวศิวกรรมศาสตร์                            คณะสัตวแพทยศาสตร์   
  คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์                           คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
        

3.  ชนัปีทีกาํลงัศึกษา 
   ชนัปี 1       ชนัปี 2 
   ชนัปี 3       ชนัปี 4 เป็นตน้ไป  
  
4.  ภูมิลาํเนา 

 ภาคเหนือ     ภาคกลาง 
 ภาคตะวนัตก     ภาคตะวนัออก   
 ภาคใต ้     
 

5.  รายไดน้กัศึกษาต่อเดือน 
   ตาํกวา่หรือเท่ากบั 6,000 บาท   6,001 – 8,000  บาท 
   8,001 – 10,000  บาท    10,001 บาทขึนไป  
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ส่วนท ี2 ข้อมูลทวัไปของการเลอืกซือผลติภัณฑ์อาหารเสริมเพอืสุขภาพ 
 
คาํชีแจง  กรุณาทาํเครืองหมาย  ลงใน       หนา้คาํตอบทีตรงกบัความเป็นจริง  
 
1.  ท่านรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากสือใดมากทีสุด (เพียงคาํตอบเดียว) 
  โทรทศัน์    วทิย ุ
  นิตยสาร/วารสาร   Internet 
  หนงัสืมพิมพ ์    ซุม้แนะนาํสินคา้ 
  ป้ายโฆษณา    อืนๆโปรดระบุ........................ 
 
2.  ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบาํรุงสุขภาพทีท่านเลือกซือคือ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  ซุปไก่สกดั    สารสกดัจากเมล็ดองุ่น/ลูกพรุน 
  นาํมนัปลา    คอลลาเจน 
  ซอยแปปไทน์    กลูตาไธโอน์ 
  เครืองดืมเกลือแร่   วติามินบีรวม 
  วติามินซี    อืนๆโปรดระบุ....................... 
 
3.  เหตุผลใดสาํคญัทีสุด (ตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว) ทีท่านตดัสินใจเลือกซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 
  คุณภาพของสินคา้   ราคาสินคา้เป็นมาตรฐาน 
  การจดัจาํหน่ายสินคา้   กระแสนิยม 
  รักสุขภาพ    ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
  อืนๆโปรดระบุ..................... 
 
4.  ผูที้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม คือ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  แพทย/์เภสัชกร    ผูที้มีชือเสียง นกัแสดง นกัร้อง 
  พนกังานขาย    บุคคลในครอบครัว 
  เพือน     อืนๆโปรดระบุ......................... 
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5.  ท่านซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบ่อยครังแค่ไหน 
  1 ครังต่อเดือน     2 ครังต่อเดือน 
  3 ครังต่อเดือน    4 ครังต่อเดือนขึนไป 
 
6.  ท่านบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพมาเป็นระยะเวลานานเท่าใด 
  นอ้ยกวา่ 1 ปี    ระหวา่ง 1-2 ปี 
  มากกวา่ 2-3 ปี    มากกวา่ 3 ปี 
 
7.  ความถีในการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพของท่าน 
  ทุกวนั     2-6 วนัต่อสัปดาห์ 
  สัปดาห์ละวนั    อืนๆ โปรดระบุ....................... 
 
8.  ส่วนใหญ่ท่านบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพในช่วงเวลาใด 
  เชา้ – เทียง    บ่าย – เยน็ 
  ก่อนนอน    อืนๆ โปรดระบุ....................... 
 
9.  ส่วนใหญ่ท่านบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพชนิดใด 
  ชนิดผง     ชนิดเมด็และแคปซูล 
  ชนิดนาํ     ชนิดเจลลี 
 
10.  ในการซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมในแต่ละครังท่านใชง้บประมาณเท่าไร 
  ตาํกวา่ 200 บาทต่อครัง   201- 400 บาทต่อครัง 
   401 – 600 บาทต่อครัง   601 – 800 บาทต่อครัง 
  801 – 1,000 บาทต่อครัง   1,001 บาทต่อครังขึนไป 
 
11.  ท่านซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมจากทีจาํหน่ายใดบ่อยทีสุด (ตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว) 
  แหล่งผลิต    ร้านขายในซุปเปอร์มาเก็ต 
  ร้านคา้ใกลบ้า้น    ตวัแทนจาํหน่าย 
  ร้านขายยา    คลินิกและสถานเสริมความงาม 
  อืนๆโปรดระบุ............................................ 
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12.  เหตุผลสาํคญัทีสุด ทีทาํใหท้่านเลือกซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพจากสถานทีดงักล่าว 
  ใกลบ้า้น    สินคา้มีราคาถูกกวา่ทีอืน 
  มีโปรโมชนัพิเศษ เช่น มีของแถม  อืนๆโปรดระบุ....................... 
 
13. ส่วนใหญ่ท่าซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพยหี้อใด ยหีอ้หนึงเป็นประจาํหรือไม่ 
  ซือยหีอ้เดียวเป็นประจาํ   เปลียนยหีอ้ไปเรือยๆ 
  เปลียนยหีอ้นอ้ยมาก 
 
14.  สาเหตุสาํคญัทีทาํใหท้่านเปลียนยหีอ้ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพ 
  ตอ้งการของแถม    ยหีอ้อืนมีการลดราคาสินคา้ 
  ไดรั้บคาํแนะนาํใหเ้ปลียน  ชอบทดลอง 
  สินคา้ทีซือเป็นประจาํขาดตลาด  ไม่เคยเปลียนยหีอ้ 
  อืนๆโปรดระบุ......................... 
 
15. การส่งเสริมการขายแบบใดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพของ  
      ท่านมากทีสุด (ตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว) 
  ลดราคา     แจกของแถม 
  ซือ 1 แถม 1    รับประกนัและยนิดีคืนเงิน 
  อืนๆโปรดระบุ....................... 
 
16. นอกจากการซือมาบริโภคเองแลว้ ท่านมีวตัถุประสงคใ์นการซือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพือ 
      สุขภาพเพืออะไรอีก 
  เพือนาํไปเยยีมผูป่้วย   เพือนาํไปเป็นของฝากในเทศกาลต่างๆ 
  อืนๆโปรดระบุ........................ 
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ส่วนท ี3 ข้อมูลการตัดสินใจซือผลติภัณฑ์อาหารเสริม 
 
คาํชีแจง กรุณาทาํเครืองหมาย  ลงในช่องทีท่านคิดวา่ขอ้มูลการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหาร
เสริม  ต่อไปนีมีระดบัความสาํคญัต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมมากนอ้ยเพียงใด 
กาํหนดใหร้ะดบัคะแนน 
  5  หมายถึง  มากทีสุด 
  4 หมายถึง  มาก 
  3 หมายถึง  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  นอ้ย 
  1 หมายถึง  นอ้ยทีสุด 
 

 
ข้อมูลการตัดสินใจซือผลติภัณฑ์อาหารเสริม 

 

ระดับความสําคัญ 
มาก
ทสุีด 

 

 
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 

 
น้อย 

 

น้อย
ทสุีด 

 
                              ด้านผลติภัณฑ์ 
1. มาตรฐานการผลิตทีดีไดก้ารรับรองคุณภาพจากองคก์รที  
    น่าเชือถือ 

     

2. ภาชนะบรรจุมีรูปแบบสวยงาม ทนัสมยั  มีใหเ้ลือก 
    หลากหลาย 

     

3.ภาชนะมีความแขง็แรง ทนทาน      
4. มีขนาดบรรจุทีพกพาไดส้ะดวก      
5. มีขนาดบรรจุให้เลือกหลายขนาด      
6. เป็นผลิตภณัฑ์นาํเขา้จากต่างประเทศ      
7. แสดงขอ้มูลดา้นโภชนาการครบถว้น      
8.ฉลากแจง้ราคา ขนาดบรรจุ วนัหมดอายทีุชดัเจน อ่านง่าย      
                                 ด้านราคา                          
9. ราคาสินคา้ถูกกวา่สินคา้ทีมีอยูป่ระเภทเดียวกนั      
10. มีราคาใหเ้ลือกหลากหลาย      
11. มีการกาํหนดระดบัราคาแน่นอน ชดัเจน      
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ข้อมูลการตัดสินใจซือผลติภัณฑ์อาหารเสริม 

 

ระดับความสําคัญ 
มาก
ทสุีด 

 

 
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 

 
น้อย 

 

น้อย
ทสุีด 
    

12. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      
13.การลดราคาสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซือ      
                       ด้านการจัดจําหน่าย                            
14. ทีตงัของร้านจดัจาํหน่ายมีความสะดวกในการเดินทาง      
15. ความสะอาดของสถานทีในการจดัจาํหน่าย      
16. จดัแสดงสินคา้ ณ จุดที มองเห็นชดัเจน น่าสนใจ หยบิซือ 
       ผลิตภณัฑไ์ดง่้าย 

     

17. สินคา้มีจดัจาํหน่ายทวัไปในหา้งร้านหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต      
18. จาํหน่ายสินคา้โดยผา่นตวัแทน      
19. มีบริการจดัส่งถึงบา้นหรือทีพกัดว้ยวธีิหลากหลาย      
                       ด้านการส่งเสริมการตลาด                           
20. โฆษณาสินคา้ผา่นสือโทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์ 
       นิตยสาร วารสาร ฯลฯ 

     

21. มีพนกังานคอยดูแลใหค้าํแนะนาํเกียวกบัผลิตภณัฑ์อยา่ง 
      ละเอียด 

     

22. พนกังานมีบุคลิกลกัษณะดี และมารยาทดี      
23. มีเอกสารแนะนาํผลิตภณัฑใ์หผู้ซื้อไดศึ้กษารายละเอียด 
      และทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์ 

     

24. มีของแถม ส่วนลด ในเทศกาลต่างๆ      
25. มีการแจกผลิตภณัฑต์วัอยา่ง แสดงสินคา้ ณ จุดขาย และมี 
      การสาธิตสินคา้ 

     

26. มีการรับประกนัคุณภาพ หรือ   คืนเงิน      
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ข้อมูลการตัดสินใจซือผลติภัณฑ์อาหารเสริม 

 

ระดับความสําคัญ 
มาก
ทสุีด 

 

 
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 

 
น้อย 

 

น้อย
ทสุีด 

 
27. มีข่าวประชาสัมพนัธ์  จดหมายข่าว  แจง้ใหผู้ซื้อทราบ      
28. แถลงข่าวเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ใหผู้ซื้อทราบ      
29. ส่งแบบตวัอยา่งสินคา้สินคา้พร้อมใบสังซือผลิตภณัฑ์ทาง 
     ไปรษณียใ์หลู้กคา้และใหต้ดัสินใจซือ 

     

30. มีการใชโ้ทรศพัท ์หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ วทิย ุ 
      อินเทอร์เน็ต ในการขาย และใหลู้กคา้ตอบรับการซือมายงั 
     บริษทั โดยชาํระเงินผา่นธนาคาร หรือตวัแลกเงิน 

     

                     ด้านภาพลกัษณ์ของผลติภัณฑ์                          
31. ตราสินคา้ไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทวัไปในสังคม      
32. มีตราสินคา้ หรือ สัญลกัษณ์ สินคา้ทีชดัเจน      
33. มีการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพือสุขภาพออกมา    
      อยา่งต่อเนือง 

     

34. ร่วมบริจาคการกุศล หรือกิจกรรมสาธารณะต่างๆ เพือ 
      ช่วยเหลือสังคม 

     

35.ผลิตภณัฑไ์ดรั้บการรับรองมีมาตรฐาน      
 
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

“ขอขอบคุณท่านผูต้อบแบบสอบถามเป็นอยา่งยงิ” 
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ภาคผนวก  ข 

 
การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ 
1. ค่าดชันีความสอดคลอ้งของเนือหา 
 2. ค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม 
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ข้อมูลแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องตามเนือหาของแบบสอบถาม (IOC) 
 

ข้อคําถาม ผู้เชียวชาญคนท ี1 ผู้เชียวชาญคนท ี2 ผู้เชียวชาญคนที 3 R IOC 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 

1.  +1 +1 +1 3 1 
2.  +1 +1 +1 3 1 
3.  +1 0 +1 2 0.67 
4.  +1 +1 +1 3 1 
5.  +1 +1 +1 3 1 
6.  +1 +1 +1 3 1 
7.  +1 +1 +1 3 1 
8.  +1 +1 +1 3 1 

ดา้นราคา 
9.  +1 +1 +1 3 1 
10.  +1 +1 +1 3 1 
11.  +1 +1 +1 3 1 
12.  +1 +1 +1 3 1 
13.  +1 +1 +1 3 1 

ดา้นการจดัจาํหน่าย 
14.  +1 +1 +1 3 1 
15.  +1 +1 +1 3 1 
16.  +1 +1 +1 3 1 
17.  +1 +1 +1 3 1 
18.  +1 +1 +1 3 1 
19.  +1 +1 +1 3 1 
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ข้อมูลแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องตามเนือหาของแบบสอบถาม (IOC) (ต่อ) 
 

ข้อคําถาม ผู้เชียวชาญคนท ี1 ผู้เชียวชาญคนท ี2 ผู้เชียวชาญคนท ี3 R IOC 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

20. +1 +1 +1 3 1 
21. +1 +1 +1 3 1 
22. +1 +1 +1 3 1 
23. +1 +1 +1 3 1 
24. +1 +1 +1 3 1 
25. +1 +1 +1 3 1 
26. +1 +1 +1 3 1 
27. +1 +1 +1 3 1 
28. +1 +1 +1 3 1 
29. +1 +1 +1 3 1 
30. +1 +1 +1 3 1 

ดา้นภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ 
31. +1 +1 +1 3 1 
32. +1 +1 +1 3 1 
33. +1 +1 +1 3 1 
34. +1 +1 +1 3 1 
35. +1 +1 +1 3 1 
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