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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ทีม่ าและความสํ าคัญของปัญหา
อาหารถือได้ว่าเป็ นสิ่ งจําเป็ นพื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย์ที่ขาดไม่ได้ เนื่องจากกิจกรรมของ
มนุษย์ในแต่ละวันจําเป็ นต้องใช้พลังงานและสารอาหาร ที่ร่างกายได้รับจากการรับประทานอาหารในแต่ละ
มื้อ ดังนั้นจึงจําเป็ นที่จะต้องรับประทานอาหารให้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการทั้ง 5 หมู่ เพื่อก่อให้เกิ ด
ประโยชน์ที่ดีต่อสุ ขภาพ เพราะสิ่ งที่เรารั บประทานเข้าไปนั้นย่อมส่ งผลต่อสุ ขภาพทั้งสิ้ น การรู ้ จกั เลือก
รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของร่ างกายจะช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์และเจริ ญเติบโตได้อย่างเต็มที่ ดังคํากล่าวของคนจีนที่ว่า “อาหารและยาคือสิ่ งเดียวกัน” หมายความ
ว่า อาหารให้สรรพคุณทางยาด้วย หากฉลาดเลือกทานเราก็จะได้คุณค่าทางยาไปในตัว แต่นอกจากอาหารจะ
ให้คุณประโยชน์แล้วยังอาจให้โทษได้อีกด้วย เช่ น ถ้ารั บประทานอาหารโดยไม่ใส่ ใจในเรื่ องของความ
สะอาดและสุ ขลักษณะ รับประทานอาหารที่ปนเปื้ อนเชื้อแบคทีเรี ย มีพยาธิ แฝงอยู่ หรื อเจือปนสารเคมีที่เป็ น
พิษก็อาจทําให้เกิดอาการเป็ นพิษ ท้องร่ วง คลื่นไส้ อาเจียน หรื อรับประทานอาหารที่ผ่านกรรมวิธีการปรุ ง
อาหารที่ไม่ถูกต้อง ทําให้อาหารนั้นกลายเป็ นตัวการที่ทาํ ให้เป็ นโรคต่างๆ เช่น อาหารประเภทปิ้ ง ย่าง อาจ
ก่อให้เกิดโรคมะเร็ งได้ หรื อแม้กระทัง่ การรับประทานอาหารบางชนิ ดในปริ มาณที่มากหรื อน้อยเกินไป เช่น
รับประทานอาหารเค็มจัด หวานจัด หรื อรับประทานอาหารที่มีไขมันมาก ก็เสี่ ยงต่อการเป็ นโรคเส้นเลือดตีบ
โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไต โรคความดันโลหิ ตสู งตามมา ดังนั้นการเอาใจใส่ เรื่ องโภชนาการ
จึงเป็ นองค์ประกอบสําคัญประการหนึ่งในการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่ดี (ศัลยา คงสมบูรณ์เวช, 2548)
ปั จจุบนั วิถีการดําเนิ นชี วิตของมนุ ษย์เปลี่ยนแปลงไป มีความเจริ ญก้าวหน้าด้านต่างๆมากขึ้นไม่ว่า
จะเป็ นด้านเทคโนโลยี สังคม หรื อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิ จ ทําให้สภาพชี วิตความเป็ นอยู่ของมนุ ษย์
เปลี่ยนแปลงไปเป็ นสังคมสมัยใหม่ ชี วิตความเป็ นอยู่มีความเร่ งรี บ การสร้างสุ ขภาพที่ดี การกินอาหารที่ดี
และการออกกําลังกายอย่างเหมาะสมได้ถูกมองข้ามไป มีการบริ โภคอาหารที่ผ่านการปรุ งแต่งดัดแปลง
อาหารประเภทโปรตีน และไขมันสู งเพิ่มมากขึ้น เช่น อาหารประเภทฟาสต์ฟู๊ดส์ หรื อที่หลายคนเรี ยกว่า
อาหารขยะ (Junk Food) ออกมาจําหน่ายตามท้องตลาดจํานวนมาก แรงโฆษณาและค่านิ ยมตะวันตกทําให้
ผูค้ นโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่ นหันมารับประทานอาหารประเภทนี้ กนั มาก เมื่อบริ โภคอาหารเหล่านี้ เป็ น
เวลานานจะทําให้เกิ ดการเจ็บป่ วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ ซึ่ งบางโรคยารักษาโรคไม่สามารถรักษาให้
หายขาดได้ ประกอบกับปั จจัยสนับสนุนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหามลภาวะเป็ นพิษทางนํ้า ทางอากาศ ทําให้
เกิดการศึกษาค้นคว้าหาวิธีการต่อสู ก้ บั โรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ และเพื่อการมีชีวิตที่ยนื ยาว จึงได้มีการตื่นตัวหัน
มาใส่ ใจดูแลสุ ขภาพมากขึ้น แนวคิดการมีสุขภาพที่ดีได้เปลี่ยนจากการพึ่งยาพึ่งแพทย์มาเป็ นกระแสการรัก
สุ ขภาพเชิงป้ องกัน หันมาดูแลสุ ขภาพด้วยตัวเองมากขึ้น ส่ งผลให้พฤติกรรมในการบริ โภคอาหารโดยรวม
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ของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงไป โดยหันมารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ บริ โภคอาหารมังสวิรัติ อาหารชีว
จิต การออกกําลังกาย การทํากิ จกรรมเพื่อสุ ขภาพ และที่ได้รับความนิ ยมเพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ วคือการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร (Functional foods หรื อ Organic foods) เช่น Phytosterols, Probiotics รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ที่มีการเพิ่มสารอาหารต่างๆลงไป เช่น แคลเซี ยม วิตามิน รวมไปถึงเครื่ องดื่มพิเศษต่างๆซึ่ งกําลัง
เป็ นที่นิยมตามกระแสตลาดโลกของผูบ้ ริ โภคที่มีความใส่ ใจในเรื่ องสุ ขภาพ
จากการวิจยั ของศูนย์วิจยั กสิ กรไทย และสํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพเพิ่มสู งขึ้น โดยในปี 2551 มูลค่า
ตลาดผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของไทยมีมูลค่าทั้งสิ้ น 18,000 ล้านบาท มีอตั ราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7 เมื่อเทียบ
กับ ปี 2550 จําแนกเป็ น
ตารางที่ 1.1 มูลค่ าตลาดผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารของไทย ปี 2551
ชนิดผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
มูลค่าตลาด (ร้อยละ)
บํารุ งร่ างกายชนิดเครื่ องดื่มและชนิดนํ้า
42
อาหารเสริ มทัว่ ไป (ไม่รวมวิตามิน)
35
อาหารเสริ มสําหรับเด็ก
7
วิตามิน
16
ซึ่งผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารกลุ่มวิตามินมีมูลค่าตลาดสู งถึง 2,880 ล้านบาท มีอตั ราการเติบโต 10-15%
อย่างต่อเนื่ อง จําแนกได้เป็ น วิตามินรวม วิตามิน C, วิตามิน B, วิตามิน E และ วิตามิน A และพบว่า
ผูป้ ระกอบการในธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารกว่า 1,000 ราย หรื อร้อยละ 90 เป็ นผูป้ ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม ช่องทางจําหน่ ายที่สาํ คัญ ได้แก่ การขายตรงคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 80 และร้านค้าปลีกคิด
เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 20 กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพ แบ่งได้ตามอายุของ
ผูบ้ ริ โภค เนื่องจากในกลุ่มอายุที่ต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพแตกต่างกันไปด้วย
ดังนี้
1. กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่าํ กว่า 15 ปี กําลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคในกลุ่มนี้ คิดเป็ นร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพทั้งหมด ประเภทของอาหารสําหรับผูบ้ ริ โภคในกลุ่มนี้ คือ วิตามินรวม
วิตามินเดี่ยว นํ้ามันปลา ซุปไก่สกัด และแร่ ธาตุต่างๆ
2. กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอายุระหว่าง 15-50 ปี กําลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคในกลุ่มนี้ คิดเป็ นร้อยละ 50 ของ
มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพทั้งหมด ลูกค้าในกลุ่มนี้ จะมีกาํ ลังซื้ อค่อนข้างสู งและจะค่อนข้าง
ระมัดระวังในเรื่ องความเสี่ ยงจากการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ สิ นค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการ
ควบคุมนํ้าหนัก ชาเขียว วิตามิน แร่ ธาตุ แคลเซียม เป็ นต้น
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3. กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอายุมากกว่า 50 ปี หรื อผูส้ ู งวัย กําลังซื้อของผูบ้ ริ โภคในกลุ่มนี้ จะคิดเป็ นร้อยละ
30 ของมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพทั้งหมด และถือเป็ นกลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มเป็ นตลาดใหญ่
มากขึ้น เนื่องจากมีกาํ ลังซื้อที่ค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับผูบ้ ริ โภคในกลุ่มอื่นๆ สิ นค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ที่ช่วยในการไหลเวียนของโลหิ ต ผลิตภัณฑ์ช่วยสร้างเสริ มความจํา ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริ มบํารุ งกําลังต่างๆ
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้ องกันหรื อบรรเทาอาการปวดกระดูกหรื อตามข้อต่างๆของร่ างกาย
รู ปที่ 1.1 ส่ วนแบ่ งตลาดผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ปี 2551

ที่มา: ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย และสํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

จากการส่ งเสริ มการตลาดของบรรดาผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่พยายามชักนํา ให้คนเราหันมา
ดูแลสุ ขภาพด้วยการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพิ่มมากขึ้น ทําให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเป็ น
อุตสาหกรรมที่มีส่วนแบ่งในตลาดมากขึ้น และมีอิทธิ พลต่อการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั จํานวนไม่
น้อย ประกอบกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่อายุระหว่าง 15-50 ปี ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่อยูใ่ นช่วงวัยรุ่ น วัยทํางาน มีกาํ ลังซื้ อ
มากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น นอกจากนั้นวิตามินยังเป็ นสิ นค้าที่กลุ่มนี้ ตอ้ งการและชีววิตามินยังมีบทบาท
สําคัญต่างๆต่อสุ ขภาพร่ างกายเป็ นอย่างมาก ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารชนิ ดเม็ดของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยทําการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร เพื่อเป็ นแนวทางและความรู ้เกี่ยวกับการเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของผูบ้ ริ โภค และเป็ นข้อมูลพื้นฐานนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาตลาด
ของผูป้ ระกอบการหรื อนักการตลาด ในการนําเสนอสิ นค้าและบริ การต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิ ดเม็ดของนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. เพื่อศึ กษาถึ งปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภท
วิตามินชนิดเม็ด
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1.3 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ทราบถึงข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
2. ทํา ให้ท ราบถึ ง พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม อาหารประเภทวิ ต ามิ น ชนิ ด เม็ด ของ
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ทําให้ทราบถึงปั จจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการเลือกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ประเภทวิตามินชนิดเม็ด
4. ทําให้ทราบถึงแนวทางและความรู ้เกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
5. เป็ นข้อมูลพื้นฐานนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและส่ งเสริ มการตลาดสําหรับผูป้ ระกอบการ
และนักการตลาดต่อไป
1.4 สมมติฐานการวิจยั
เพศมีความแตกต่างกันในทัศนคติเกี่ยวผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิ ดเม็ดของนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการทดสอบสมมติฐานซึ่ งใช้ค่า Chi-square (ไคสแสควร์) ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
1.5 ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิ ด
เม็ดของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชากรที่ใช้ในการทําวิจยั คือ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริ ญญา
ตรี ช้ นั ปี ที่ 1-4 ในปี การศึกษา 2553 ที่รับประทานผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 312 ราย และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีเนื้ อหาแบ่ง
ออกเป็ น 4 ส่ วน คือ ส่ วนของข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด ส่ วนของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร เช่น ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้าน
จิตวิทยา เป็ นต้น และส่ วนของทัศนคติท่ีมีต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ตัวแปรการศึกษา
1.ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ลักษณะทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค คือ เพศ อายุ ระดับชั้นปี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2.ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของ
ผูบ้ ริ โภค
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1.6 นิยามศัพท์
พฤติกรรมผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหาร หมายถึง ปฏิกิริยาการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคล
ในการค้นหา การเลือกซื้ อ การตัดสิ นใจ การใช้ การประเมินผล หรื อจัดการกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ (อรชร มณี สงฆ์, 2552, น.10)
ผู้บริ โภค หมาถึง บุคคลต่างๆ ที่มีความสามารถในการซื้ อและใช้ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ซึ่ งในที่น้ ี
หมายถึง นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 1-4 ปี การศึกษา
2553
ผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานโดยตรง
นอกเหนื อ จากการรั บ ประทานอาหารหลัก ตามปกติ ซึ่ ง อยู่ใ นรู ป ลัก ษณะเป็ นเม็ด หรื อ แคปซู ล และมี
จุดมุ่งหมายสําหรับบุคคลทัว่ ไปที่มีสุขภาพปกติมิใช่สาํ หรับผูป้ ่ วย
ทัศนคติ หมายถึง ความรู ้ สึกนึ กคิดของบุคคลที่มีต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภท
วิตามินชนิดเม็ด

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารชนิ ดเม็ดของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานวิจยั เกิด
ประสิ ทธิภาพและประโยชน์สูงสุ ด เป็ นไปตามกรอบแนวความคิดและประเด็นในการศึกษาวิจยั ที่กาํ หนดไว้
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1.1 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
การบริ โภคในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึงการใช้ประโยชน์จากสิ นค้าและบริ การเพื่อสนองความ
ต้องการของมนุ ษย์ รวมถึงการนําสิ นค้าและบริ การมาใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตเป็ นสิ นค้าและบริ การอื่นๆ
การบริ โภคไม่ได้หมายความถึงการรับประทานอาหารอย่างที่คนทัว่ ไปเข้าใจแต่เพียงอย่างเดียว การใช้สินค้า
อื่นๆ และการใช้บริ การอย่างใดอย่างหนึ่ งก็คือการบริ โภคด้วยเช่นกัน เช่น การไปพบแพทย์เมื่อยามเจ็บป่ วย
การพักโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ ง การประกันภัย ฯลฯ จึ งสรุ ปได้ว่าการกระทําทั้งหลายอันทําให้
สิ นค้าหรื อบริ การอย่างใดอย่างหนึ่ งสิ้ นเปลืองไปเพื่อเป็ นประโยชน์แก่ มนุ ษย์ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ถือเป็ นการบริ โภคทั้งสิ้ น (ธเนศ ศรี วิชยั ลําพันธ์, 2548) การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจึ งเป็ น
การศึกษาพฤติกรรมในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การต่างๆ เพื่อให้ได้รับความพอใจสู งสุ ดจาก
งบประมาณที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด ซึ่งสามารถแยกอธิบายออกได้เป็ น 2 ทฤษฎี ดังนี้
- ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Theory of Utility) พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคคนใดคนหนึ่ง ย่อมเป็ นไปตาม
กฎการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Law of Diminishing Marginal Utility) คือ เมื่อผูบ้ ริ โภค
ได้รับสิ นค้าหรื อบริ การอย่างใดอย่างหนึ่งมาบริ โภคเพื่อบําบัดความต้องการเพิ่ม ขึ้นเรื่ อยๆแล้ว ความพอใจที่
ได้รับจากสิ นค้าและบริ การนั้นๆ (อรรถประโยชน์หน่วยสุ ดท้ายหรื ออรรถประโยชน์เพิ่ม) จะลดน้อยถอยลง
ตามลําดับ จนในที่สุดเมื่อได้รับสิ นค้าหรื อบริ การนั้นมากเกินระดับหนึ่ งแล้ว อรรถประโยชน์หน่วยสุ ดท้าย
หรื ออรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของสิ นค้าหรื อบริ การนั้นอาจจะเท่ากับศูนย์หรื อติดลบได้
- ทฤษฎีความพอใจเท่ากัน (Indifference Curve: IC) การบริ โภคสิ นค้าและบริ การ 2 ชนิด ให้ได้รับ
ความพอใจที่เท่ากันในระดับหนึ่ ง หากบริ โภคสิ นค้าและบริ การชนิ ดหนึ่ งเพิ่มขึ้นแล้ว ความพอใจที่ได้รับ
จากสิ นค้าและบริ การชนิดนั้น จะอยูใ่ นรู ปของการเสี ยสละสิ นค้าและบริ การอีกชนิ ดหนึ่ ง โดยอัตราส่ วนเพิ่ม
หน่วยสุ ดท้าย (Marginal Rate of Substitution) ของสิ นค้าและบริ การทั้ง 2 ชนิดจะลดน้อยถอยลงตามลําดับ
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1. ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้ าและบริการ
ถึงแม้ว่าความต้องการบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การของผูบ้ ริ โภคแต่ละรายจะมีความแตกต่างกัน แต่ก็
พอจะสรุ ปได้ว่าตัวกําหนดการบริ โภคหรื อปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าและบริ การ
โดยรวมมีดงั นี้
1) รายได้ ของผู้บริโภค ระดับรายได้เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การ
ของผูบ้ ริ โภค โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้มากจะบริ โภคมาก ถ้ามีรายได้
น้อยก็จะบริ โภคน้อย เช่น สมมติว่าเดิมนายขจรมีรายได้เดือนละ 5,000 บาท และนายขจรจะใช้รายได้ไปใน
การบริ โภคร้อยละ 70 เก็บออมร้อยละ 30 เพราะฉะนั้นนายขจรจะใช้จ่ายเพื่อการบริ โภคเป็ นเงินเท่ากับ 3,500
บาท ต่อมาถ้านายขจรมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็ นเดือนละ 8,000 บาท และนายขจรยังคงรักษาระดับการบริ โภคใน
อัตราเดิ ม คือบริ โภคในอัตราร้ อยละ 70 ของรายได้ที่ได้รับ นายขจรจะใช้จ่ายในการบริ โภคเพิ่มขึ้นเป็ น
5,600 บาท ในทางกลับกัน ถ้านายขจรมีรายได้ลดลงเหลือเพียงเดือนละ 3,000 บาท นายขจรจะใช้จ่ายในการ
บริ โภคเป็ นเงิ น 2,100 บาท (ร้ อยละ 70 ของรายได้)จะเห็ นได้ว่าระดับรายได้เป็ นปั จจัยที่มีผลโดยตรงต่อ
ระดับของการบริ โภค
2) ราคาของสิ นค้ าและบริ การ เนื่ องจากระดับราคาของสิ นค้าและบริ การเป็ นตัวกําหนดอํานาจซื้ อ
ของเงินที่มีอยู่ในมือของผูบ้ ริ โภค นั่นคือ ถ้าราคาของสิ นค้าหรื อบริ การสู งขึ้นจะทําให้อาํ นาจซื้ อของเงิน
ลดลง ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การได้นอ้ ยลง เนื่องจากเงินจํานวนเท่าเดิ มซื้ อหาสิ นค้าหรื อ
บริ การได้นอ้ ยลง ในทางกลับกัน ถ้าราคาของสิ นค้าหรื อบริ การลดลงอํานาจซื้ อของเงินจะเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การได้มากขึ้นด้วยเหตุผลทํานองเดียวกันกับข้างต้น
3) ปริ มาณเงินหมุนเวียนทีอ่ ยู่ในมือ กล่าวคือ ถ้าผูบ้ ริ โภคมีเงินหมุนเวียนอยูใ่ นมือมากจะจูงใจให้
ผูบ้ ริ โภคบริ โภคมากขึ้น และถ้ามีเงินหมุนเวียนอยูใ่ นมือน้อยก็จะบริ โภคได้นอ้ ยลง
4) ปริมาณของสิ นค้ าในตลาด ถ้าสิ นค้าหรื อบริ การในท้องตลาดมีปริ มาณมาก ผูบ้ ริ โภคจะมีโอกาส
ในการจับจ่ายใช้สอยหรื อบริ โภคได้มาก ในทางกลับกัน ถ้ามีนอ้ ยก็จะบริ โภคได้นอ้ ยตาม
5) การคาดคะเนราคาของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารในอนาคต จะมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจของผูบ้ ริ โ ภค
กล่าวคือ ถ้าผูบ้ ริ โภคคาดว่าในอนาคตราคาของสิ นค้าหรื อบริ การจะสู งขึ้น ผูบ้ ริ โภคจะเพิ่มการบริ โภคใน
ปัจจุบนั (ลดการบริ โภคในอนาคต) ตรงกันข้าม ถ้าคาดว่าราคาของสิ นค้าหรื อบริ การจะลดลงผูบ้ ริ โภคจะลด
การบริ โภคในปั จจุบนั ลง (เพิ่มการบริ โภคในอนาคต) จะเห็นได้ว่าการคาดคะเนราคาของสิ นค้าหรื อบริ การ
ในอนาคตจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคหรื อระดับการบริ โภคใน
ปั จจุบนั และจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดี ยวกันกับการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคหรื อระดับการบริ โภคใน
อนาคต
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6) ระบบการค้ าและการชําระเงิน นั้นเป็ นปั จจัยสําคัญปั จจัยหนึ่ งที่กาํ หนดการตัดสิ นใจในการเลือก
บริ โภคของผูบ้ ริ โภค กล่าวคือ ถ้าเป็ นระบบการซื้ อขายด้วยเงินผ่อน ดาวน์ต่าํ ผ่อนระยะยาว จะเป็ นการเพิ่ม
โอกาสในการบริ โภคให้กบั ผูบ้ ริ โภคมากขึ้น นั่นคือ ผูบ้ ริ โภคสามารถบริ โภคโดยไม่ตอ้ งชําระเงินในงวด
เดียว มีเงินเพียงส่ วนหนึ่ งในการดาวน์ก็สามารถซื้ อหาสิ นค้าและบริ การมาบริ โภคได้ โดยเฉพาะสิ นค้าหรื อ
บริ การที่มีราคาสู ง เช่ น บ้าน รถยนต์ ฯลฯ ตรงกันข้าม ถ้าไม่มีระบบการซื้ อขายแบบเงินผ่อน คือผูบ้ ริ โภค
จะต้องชําระเงินค่าสิ นค้าตามราคาในงวดเดียว ผูบ้ ริ โภคอาจไม่สามารถซื้ อหาหรื อบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การ
นั้นๆได้
นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยอื่นๆอีกมากที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อของผูบ้ ริ โภค ไม่ว่าจะเป็ นเพศ อายุ
ระดับการศึกษา ฤดูกาล เทศกาล รสนิยมหรื อความชอบส่ วนตัวของผูบ้ ริ โภค
2. กระบวนการพฤติกรรมผู้บริโภค (Process of Behavior) มีลกั ษณะคล้ายกัน 3 ประการ
1) พฤติกกรมจะเกิดขึ้นได้ตอ้ งมีสาเหตุทาํ ให้เกิดเสมอ
2) พฤติกรรมเกิดขึ้นได้จะต้องมีส่ิ งจูงใจหรื อแรงกระตุน้ ทําให้เกิดขึ้น นัน่ คือเมื่อคนเราเกิดความ
ต้องการแล้วก็จะแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตน
3) พฤติกรรมที่เกิดขึ้นย่อมมุ่งไปสู่ เป้ าหมาย หมายถึงการที่เราแสดงพฤติกรรมใดๆก็ตามออกมานั้น
มักจะเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความต้องการของบุคคลนั้น
3. แบบจําลองพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model)
เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาํ ให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ โดยเริ่ มต้นจากการเกิดสิ่ งกระตุน้
(Stimuli) ที่ทาํ ให้เกิดความต้องการ สิ่ งกระตุน้ จะผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อซึ่ งเปรี ยบเสมือน
กล่องดํา (Buyer’s black box) ผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ โดยความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อจะ
ได้รับอิทธิ พลจากลักษณะต่างๆของผูซ้ ้ื อ และมีการตอบสนองหรื อการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ือ ปั จจัยต่างๆที่มีผล
ต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสามารถแยกพิจารณาได้ 2 ประเภทคือ ปั จจัยภายใน และภายนอก (อรชร มณี
สงฆ์, 2552, น.18)
1) สิ่ งกระตุ้น อาจเกิดขึ้นเองจากภายในร่ างกายและจากภายนอก นักการตลาดจะต้องสนใจและ
จัด การกับ สิ่ ง กระตุ ้น ภายนอกเพื ่อ ให้ ผู ้ บริ โภคเกิ ด ความต้อ งการผลิ ต ภัณ ฑ์ ซึ่ งสิ่ ง กระตุ ้น ภายนอก
ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
ก. สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด เป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่นกั การตลาดสามารถควบคุมและต้องจัดให้มี
ขึ้น เป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย
- ด้านผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามและสะดวกต่อการใช้งาน เพื่อกระตุน้ ความ
ต้องการซื้อของผูบ้ ริ โภค
- ด้านราคา เช่น การกําหนดราคาสิ นค้าที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาลูกค้าเป้ าหมาย
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- ด้านช่ องทางการจั ดจํา หน่ า ย เช่ น การจัดจํา หน่ า ยผลิ ต ภั ณฑ์ใ ห้ท ั่ว ถึ ง เพือ่ ให้ความสะดวกแก่
ผูบ้ ริ โภคถือว่าเป็ นการกระตุน้ ความต้องการซื้อ
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด เช่น การโฆษณาสมํ่าเสมอ การใช้ความพยายามของพนักงานขาย
การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั บุคคลทัว่ ไป
ข. สิ่ งกระตุน้ อื่นๆ เป็ นสิ่ งกระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่อยูภ่ ายนอกองค์กร ได้แก่
1.ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วย
- วัฒนธรรมพื้นฐาน เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อคนส่ วนใหญ่ในสังคม และเป็ นตัวกําหนดความต้องการ
และพฤติกรรมพื้นฐานโดยส่ วนใหญ่ของบุคคล เป็ นสิ่ งที่ปลูกฝังโดยเริ่ มจากครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม
ดังนั้นควรให้ความสนใจศึกษารายละเอียดของวัฒนธรรมเพื่อที่จะปรับปรุ งสิ นค้า
- วัฒนธรรมย่อยหรื อวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม เป็ นปั จจัยที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมของบุคคลบางกลุ่ม
ซึ่ งเป็ นวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรั บจากสมาชิ กในกลุ่ม ซึ่ งสําหรั บสิ นค้าและบริ การบางอย่างที่เจาะจง
กลุ่มเป้ าหมายที่มีวฒั นธรรมย่อยเป็ นของกลุ่มนั้น จําเป็ นต้องศึกษาและทําความเข้าใจในวัฒนธรรมย่อยนั้น
ด้วย
- ระดับชั้นในสังคม เช่น ฐานะ การศึกษา หรื ออาชีพ เป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมการบริ โภคของคน
ในแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างการยอมรับจากระดับชั้นในสังคมนั้น ๆ
2. ปัจจัยด้านสังคม ประกอบด้วย
- กลุ่มอ้างอิง ได้แก่กลุ่มบุคคลที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม
กลุ่มที่มีผลโดยตรงเรี ยกว่า membership group ซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มปฐมภูมิ(primary group) เช่น ครอบครัว
เพื่อน เพื่อนบ้าน หรื อเพื่อนร่ วมงาน ซึ่ งเป็ นกลุ่มบุคคล ที่มีการติดต่ออย่างใกล้ชิดและไม่เป็ นทางการ และ
กลุ่มทุติยภูมิ (secondary group) เช่น ศาสนา อาชีพหรื อสหภาพ เป็ นกลุ่มที่มีการติดต่อกันอย่างเป็ นทางการ
แต่มิได้มีการติดต่อกันเป็ นประจํา ซึ่ งต้องกําหนดกลุ่ มอ้างอิ งของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย หรื อบุคคลที่เป็ น
ตัวแทนของสิ นค้าและบริ การ (opinion leader) ซึ่ งเป็ นบุคคลที่สังคมยอมรับ เพื่อเป็ นตัวแทนของสิ นค้าและ
บริ การ
- ครอบครัว เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลอย่างมากต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค จึงจะต้องศึกษาถึง
บทบาทและความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว พฤติกรรมการบริ โภคของบุคคลในครอบครัว บุคคลที่มี
อํานาจในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าหรื อใช้บริ การในครอบครัว
- บทบาทและสถานะบุคคล จะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัวกลุ่มอ้างอิง องค์กร และ
สถาบันต่าง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม
3. ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย
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- อายุ การที่มีอายุแตกต่างกันย่อมจะมีความต้องการสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน การแบ่งกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคตามอายุ เช่น กลุ่มวันรุ่ นมักจะชอบใช้จ่ายเงินไปกับสิ่ งที่แปลกใหม่ สิ นค้าและบริ การที่เป็ นแฟชัน่
มากกว่าการเก็บเงินออม หรื อนําเงินไปฝากธนาคาร
- ขั้นตอนของวงจรชี วิตครอบครั ว เป็ นขั้นตอนการดํารงชี วิตของบุคคลในลักษณะของการมี
ครอบครัว การดํารงชี วิตในแต่ละขั้นตอนเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการทางด้านทัศนคติและค่านิ ยม
ของบุคคลทําให้เกิดความต้องการในตัวสิ นค้าและบริ การ และพฤติกรรมซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การที่แตกต่าง
กัน เช่ น เป็ นโสดและอยู่ใ นวัย หนุ่ ม สาว คู่ ส มรสหรื อ บุ ค คลที ่อ ยู่ค นเดี ย วเนื ่ อ งจากการหย่า ร้ า ง ก็ จ ะมี
พฤติกรรมการบริ โภคที่แตกต่างกัน
- อาชีพ ซึ่ งอาชีพของบุคคลแต่ละคนจะนําไปสู่ ความจําเป็ น และความต้องการสิ นค้าและบริ การที่
แตกต่างกัน จะต้องศึกษาว่ากลุ่มบุคคลในอาชีพใดให้ความสนใจกับสิ นค้าและบริ การใดมากที่สุด เพือ่ จะจัด
กิจกรรมทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการให้เหมาะสม
- รายได้ หรื อโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสิ นค้าและบริ การที่
เขาตัดสิ นใจบริ โภค โอกาสเหล่านี้ จึงจําเป็ นต้องสนใจแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล การออม และอัตรา
ดอกเบี้ย ถ้าภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าคนมีรายได้ต่าํ กิจการต้องปรับปรุ งสิ นค้าและบริ การ การจัดจําหน่าย การตั้ง
ราคา ลดการผลิตและสิ นค้าคงคลัง รวมไปถึงวิธีการต่าง ๆ เพื่อป้ องกันการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน
- การศึกษา ผูท้ ี่มีการศึกษาสู ง มีแนวโน้มจะบริ โภคสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพดีมากกว่าผูท้ ่ีมี
การศึกษาตํ่า
- รู ปแบบการดํารงชี วิต โดยการแสดงออกในรู ปของ AIOs คือกิจกรรม (activity) ความสนใจ
(interest) ความคิดเห็น (opinions) รู ปแบบการดํารงชีวิตขึ้นอยูก่ บั วัฒนธรรม ชั้นของสังคม และกลุ่มอาชีพ
ของแต่ละบุคคล ทางการตลาดเชื่อว่าการเลือกบริ โภคสิ นค้าและบริ การของบุคคลขึ้นอยู่กบั รู ปแบบการ
ดํารงชีวิต
4. ปัจจัยด้านจิตวิทยา
- การจูงใจ เป็ นสิ่ งที่เกิดภายในตัวบุคคล แต่อาจจะถูกระทบจากปั จจัยภายนอก เช่น สิ่ งกระตุน้ ที่
ทางการตลาดใช้เป็ นเครื่ องมือทางการตลาด เพื่อกระตุน้ ให้เกิดความต้องการ
- การรับรู ้ เป็ นกระบวนการของแต่ละบุคคลซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยภายใน เช่น ความเชื่อ ประสบการณ์
ความต้องการ และอารมณ์ ส่ วนปั จจัยภายนอกคือ สิ่ งกระตุน้ การรับรู ้ของประสาทสัมผัสทั้งห้า
- การเรี ยนรู ้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรื อความโน้มเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณ์ที่ผา่ นมา
การตลาดจึงได้มีการประยุกต์แนวความคิดนี้ ด้วยการโฆษณาซํ้าแล้วซํ้าอีก หรื อจัดการส่ งเสริ มการขาย เพื่อ
ทําให้การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและใช้บริ การเป็ นประจํา สิ่ งกระตุน้ ที่จะมีอิทธิ พลที่ทาํ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ตอ้ ง
มีคุณค่าในสายตาของผูบ้ ริ โภค
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- ความเชื่อและทัศนคติ เป็ นความรู ้สึกนึ กคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีต บางความเชื่อเป็ นความเชื่อในด้านลบ จึงต้องมีการรณรงค์ เพื่อแก้ไขความเชื่อที่ผดิ นั้น
- บุคลิกภาพ เป็ นความรู ้สึกนึ กคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง เป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อความเชื่อ ซึ่ง
มีทางเลือกอยู่ 2 ทางเลือก ทางเลือกที่ 1 คือสร้างทัศนคติของผูบ้ ริ โภคให้สอดคล้องกับสิ นค้าและบริ การของ
กิจการ หรื อพิจารณาว่าทัศนคติของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างไร แล้วจึงพัฒนาสิ นค้าและบริ การให้สอดคล้องกับ
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งวิธีหลังนี้ จะทําได้ง่ายกว่า สําหรับการสร้างทัศนคติน้ ันต้องยึดหลักองค์ประกอบ
ของการเกิดทัศนคติซ่ ึงมี 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนของความเข้าใจ ส่ วนของความรู ้สึก และส่ วนของพฤติกรรม
- แนวความคิดของตนเอง หมายถึง ความรู ้สึกนึ กคิดที่บุคคลมีต่อตนเอง หรื อความคิดที่บุคคลอื่นมี
ความคิดเห็นต่อตน
2) กล่ องดํา หรื อความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อเป็ นสิ่ งที่ผผู ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถทราบได้จึงต้อง
พยายามค้นหา ความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อได้รับอิทธิ พลจากลักษณะของผูซ้ ้ื อและกระบวนการการตัดสิ นใจ
ของผูซ้ ้ือ
3) ลักษณะของผู้ซื้อ มีอิทธิ พลมาจากปั จจัยต่าง ๆ คือ ปั จจัยด้านวัฒนธรรม ปั จจัยส่ วนบุคคลและ
ปัจจัยด้านจิตวิทยา
4) กระบวนการตัดสิ นใจของผู้ซื้อ ประกอบด้วยขั้นตอน คือ การรับรู ้ความต้องการและพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ
5) การตอบสนองของผู้ซื้อ ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจในประเด็นต่าง ๆ
1) การเลือกตราสิ นค้า เช่น การเลือกนมสดกล่องจะเลือกยีห่ อ้ โฟร์โมสต์ หรื อมะลิ
2) การเลือกผูข้ าย เช่น การเลือกซื้อสิ นค้าจากห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้านสะดวกซื้อใกล้บา้ น
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รูปที่ 2.1 แบบจําลองพฤติกรรมผู้บริโภค
Buyer’s black Box
สิ่ งกระตุน้ ภายนอก (Stimulus)
การตอบสนองของผูซ้ ้ื อ
(Response)

ด้านการตลาด (Marketing Stimulus)
- ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จําหน่าย การส่ งเสริ ม
การตลาด
ด้านอื่นๆ(Other stimulus)
- เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง

ความรู้สึกนึก
คิดของผูซ้ ้ื อ

การเลือกผลิตภัณฑ์
การเลือกราคา
เวลาในการซื้ อ
ปริ มาณการซื้ อ

วัฒนธรรม ฯลฯ

ลักษณะของผูซ้ ้ื อ
(Buyer’s characteristics)
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture)
ปัจจัยด้านสังคม (Social)
ปัจจัยส่ วนบุคคล (Personal)
ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological)

ขั้นตอนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s decision)
การรับรู้ปัญหา (Problem recognition)
การค้นหาข้อมูล (Information search)
การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternative)
การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase decision)
พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ (Post purchase behavior)

2.1.2 ทฤษฏีอุปสงค์ (Demand Theory)
อุปสงค์ (Demand) หมายถึง ปริ มาณสิ นค้าและบริ การชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งที่มีผตู ้ อ้ งการซื้ อ ณ ระดับ
ราคาต่างๆ ของสิ นค้าชนิ ดนั้นภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ ง โดยสมมุติให้ปัจจัยอื่นๆ ที่กาํ หนดอุปสงค์คงที่
ความต้องการในที่น้ ี ตอ้ งมีอาํ นาจซื้ อ (purchasing power หรื อ ability to pay) ด้วย ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่ งมี
แต่ความต้องการในตัวสิ นค้าโดยไม่มีเงินที่จะจ่ายซื้ อ เราเรี ยกความต้องการลักษณะนั้นว่า want ไม่ใช่
demand ดังนั้น อุปสงค์ คือความต้องการในการซื้ อสิ นค้าและบริ การโดยมีความสามารถที่จะซื้ อด้วย (ธเนศ
ศรี วิชยั ลําพันธ์, 2548)
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1. กฎของอุปสงค์ (Law of Demand)
เป็ นกฎที่อธิ บายถึ งพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเมื่อราคาสิ นค้านั้นได้มีการ
เปลี่ ยนแปลงไป ซึ่ งปริ มาณสิ น ค้า ที ่ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อในขณะใดขณะหนึ่ ง จะมี ความสัมพันธ์ในทาง
ตรงกันข้ามกับราคาสิ นค้าชนิดนั้น โดยสมมติให้ปัจจัยอื่นๆคงที่ แสดงว่า เมื่อราคาสิ นค้าเพิ่มสู งขึ้น อุปสงค์
จะลดลง และถ้าราคาสิ นค้าลดลง อุปสงค์ก็จะเพิ่งขึ้น ผลดังกล่าวเราเรี ยกว่า ผลของราคา (Price effect) เป็ น
ผลสื บมาจากเนื่องจากสาเหตุ 2 ประการ คือ
1) เมื่อราคาสิ นค้าชนิ ดนั้นลดลง ผูบ้ ริ โภคจะรู ้สึกว่าสิ นค้าชนิ ดนั้นมีราคาถูกเมื่อเทียบกับราคาของ
สิ นค้าชนิดอื่นๆ จึงลดการบริ โภคสิ นค้าชนิดอื่นลง แล้วหันมาบริ โภคสิ นค้าชนิ ดนั้นเพิ่มขึ้นแทนการบริ โภค
สิ นค้าชนิดอื่นที่ลดลง ในตรงกันข้าม ถ้าราคาสิ นค้าชนิ ดนั้นสู งขึ้น ผูบ้ ริ โภคจะรู ้สึกว่าสิ นค้าชนิ ดนั้นมีราคา
แพงเมื่อเทียบกับราคาของสิ นค้าชนิดอื่นๆ จึงลดการบริ โภคสิ นค้าชนิดนั้นลง แล้วหันมาบริ โภคสิ นค้าชนิด
อื่นๆแทน เราเรี ยกผลของการเปลี่ยนแปลงปริ มาณการบริ โภคอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในราคา
เปรี ยบเทียบ (Relative price) ของสิ นค้าว่า ผลของการใช้แทนกัน (Substitution effect)
2) เมื่อราคาสิ นค้าชนิ ดนั้นลดลง ผูบ้ ริ โภคจะรู ้สึกว่าเหมือนกับว่าเขามีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพราะ
รายได้จาํ นวนเดิมจะมีอาํ นาจซื้อมากขึ้น ดังนั้น เขาจึงซื้อสิ นค้าเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าราคาสิ นค้าชนิด
นั้นสู งขึ้น ผูบ้ ริ โภคจะรู ้สึกว่าเหมือนกับว่าเขามีรายได้นอ้ ยลง ดังนั้น เขาจึงซื้ อสิ นค้าลดลง เราเรี ยกผลของ
การเปลี่ยนแปลงปริ มาณการบริ โภคอันเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงในอํานาจซื้ อของเงินรายได้ว่า ผลของ
รายได้ (Income effect)
สรุ ป ผลราคา = ผลของการใช้แทนกัน + ผลของรายได้
2. ปัจจัยทีก่ าํ หนดอุปสงค์
ปั จ จัย ที ่ก ํา หนดอุ ป สงค์ ข องสิ น ค้า นอกจากราคาของสิ น ค้า แล้ว ยัง มี ปั จ จัย อื ่น ๆ อี ก ดั ง นี้
1) รายได้ของผูบ้ ริ โภค ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และปริ มาณการเสนอซื้ อสิ นค้านั้นขึ้นอยูก่ บั
ชนิ ดของสิ นค้า ในกรณี สินค้าปกติ (Normal Goods) และสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย (Superior Goods) รายได้และ
ปริ มาณการเสนอซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดี ยวกัน ส่ วนในสิ นค้าด้อยคุณภาพ
(Inferior Goods) รายได้และปริ มาณการเสนอซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
2) ระดับราคาสิ นค้าชนิ ดอื่น ปริ มาณการเสนอซื้ อสิ นค้านั้นถูกกําหนดโดยราคาสิ นค้าชนิดอื่นด้วย
เนื่องจากสิ นค้าที่ซ้ื อขายในตลาดมีความสัมพันธ์ กล่าวคือ สิ นค้าบางชนิ ดสามารถใช้แทนกันได้ (Substitute
goods) หรื อสิ นค้าบางชนิดต้องใช้ร่วมกัน (complementary goods) ดังนั้น การที่ผบู ้ ริ โภคจะซื้อสิ นค้าชนิดใด
ชนิดหนึ่งปริ มาณเท่าใดต้องพิจารณาถึงราคาของสิ นค้าชนิดอื่นที่สมั พันธ์กนั ด้วย
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3) รสนิ ยมของผูบ้ ริ โภค รสนิ ยมของบุคคลโดยทัว่ ไปนั้นจะแตกต่างกันไปตามอายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และบุคลิกส่ วนตัว นอกจากนี้ ยงั เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ยุคสมัย ซึ่ ง
ความนิยมในแต่ละสิ นค้ายังเปลี่ยนแปลงได้เร็ วช้าแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั สิ นค้าที่พิจารณา
4) การคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต การคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ทาํ ให้อุป
สงค์ของสิ นค้าเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยูก่ บั การคาดคะเนของผูบ้ ริ โภคแต่ละคน
5) ขนาดและโครงสร้างของประชากร โดยปกติถา้ จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นอุปสงค์ของสิ นค้าแทบ
ทุกชนิดย่อมเพิ่มขึ้น แต่ท้ งั นี้ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะโครงสร้างประชากรด้วย ลักษณะโครงสร้างประชากรมีผลให้
อุปสงค์ของสิ นค้าบางชนิดเพิ่มขึ้นและบางชนิดลดลง
6) ปัจจัยอื่นๆ การที่ผบู ้ ริ โภคจะมีอุปสงค์ต่อสิ นค้ายังขึ้นอยูก่ บั อีกหลายปั จจัย เช่น อุปนิ สัยในการใช้
จ่าย ลักษณะการจัดเก็บภาษีของรัฐ อัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น
3. ฟังก์ชันอุปสงค์ (Demand function)
เป็ นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณที่ผบู ้ ริ โภคมีความเต็มใจที่จะซื้ อและมีความสามารถที่
จะจ่ าย (Qx) ซึ่ งเป็ นตัวแปรอิสระ กับระดับราคาต่างๆของสิ นค้านั้น (Px) ซึ่ งเป็ นตัวแปรตาม โดยถ้า
กํา หนดให้ ปั จ จัย อื ่น ที ่อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ปริ ม าณซื้ อ คงที ่ห รื อ ไม่ เ ปลี ่ย นแปลง และเราสามารถเขี ย น
สัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณซื้อกับตัวกําหนดอุปสงค์ดว้ ยฟังก์ชนั อุปสงค์ดงั นี้
Qx = f ( Px , Py ,T, S , …)
เมื่อ Qx =
ปริ มาณซื้อสําหรับสิ นค้า x
Px
=
ราคาสิ นค้าx
Py
=
ราคาของสิ นค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง
T
=
รสนิยมของผูบ้ ริ โภค
Y
=
รายจ่ายเฉลี่ยของครัวเรื อน
S
=
ฤดูกาล
2.1.3 ทฤษฏีเกีย่ วกับทัศนคติ
ทัศนคติ หมายถึง ความรู ้สึก ความคิดหรื อความเชื่อ และแนวโน้มที่จะแสดงออกในพฤติกรรมของ
บุคคลเป็ นปฏิกิริยาโต้ตอบโดยการประมาณค่าว่าชอบหรื อไม่ชอบ ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อการตอบสนองของ
บุคคลในเชิงบวกหรื อเชิงลบ (สมร ทองเนียม, 2545) เป็ นตัวแปรที่มีความสําคัญมากในการทําการศึกษาวิจยั
เนื่องจากเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญในการอธิบาย และมีผลต่อพฤติกรรมทั้งผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการ เกี่ยวกับการ
ตัดสิ นใจในการกระทําหนึ่งๆ ซึ่งสามารถแยกได้ 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1) องค์ประกอบด้านความรู ้ ความเข้าใจ (Cognitive Component) หมายถึง ความเชื่อเชิงการประเมิน
เป้ าหมาย โดยอยูบ่ นพื้นฐานของความเชื่อ จินตนาการ และการจํา
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2) องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู ้สึก (Affective Component) หมายถึง ความรู ้สึกในทางบวก
หรื อลบ หรื อทั้งบวกและลบต่อเป้ าหมาย
3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโน้มของพฤติกรรม หรื อ
แนวโน้มของการแสดงออกต่อเป้ าหมาย ถ้ามีสิ่งเร้าที่เหมาะสม
2.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
มยุ รี คงสั ต ย์ (2540) ได้ท าํ การศึ ก ษาเรื ่ อ งการใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม สุ ข ภาพ ของผูใ้ ช้บ ริ ก าร ณ
ห้องปฏิบตั ิการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้ม
ลักษณะของการใช้ และปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ผลิตภัณฑ์เสริ มสุ ขภาพ ตลอดจนความสัมพันธ์
ระหว่ า ง เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ กั บ การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ มสุ ข ภาพ ของผู ้ใ ช้ บ ริ การ ณ
ห้องปฏิบตั ิการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2540
จํานวน 327 คน สุ่ มตัวอย่างแบบ เฉพาะเจาะจง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ ไค-สแควร์
ผลการศึกษาพบว่ามีผทู ้ ี่เคยใช้ผลิตภัณฑ์เสริ มสุ ขภาพ ร้อยละ 53.5 และปั จจุบนั ยังใช้ผลิตภัณฑ์เสริ ม
สุ ขภาพอยู่ ร้อยละ 39.8 ในกลุ่มผูท้ ี่เคยใช้น้ ี พบว่าผลิตภัณฑ์เสริ มสุ ขภาพ ที่มีการใช้มากที่สุดคือ ซุปไก่สกัด/
รังนก ร้อยละ 46.3 รองลงมาคือ นมผึ้ง ร้อยละ 47.7 ไม่แน่ ใจว่าจะใช้ต่อไป ร้อยละ 37.7 และไม่ใช้ต่อไป
แน่นอน ร้อยละ 14.6 ส่ วนลักษณะการใช้พบว่ามีการใช้แบบเป็ นประจํา มากกว่าแบบไม่ประจํา คิดร้อยละ
56.6 แบะ ร้อยละ 43.4 ตามลําดับ วัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์เสริ มสุ ขภาพพบว่า ส่ วนใหญ่ใช้เพื่อบํารุ ง
ร่ างกาย และป้ องกันโรคโดยทัว่ ไปร้อยละ 35.9 รองลงมาคือคิดว่าตนเองสุ ขภาพไม่ดีจึงต้องการบํารุ ง ร้อยละ
27.7 และ เสริ มส่ วนประกอบของอาหาร ที่อาจได้รับไม่เพียงพอ ร้อยละ 11.1 ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้
ผลิตภัณฑ์เสริ มสุ ขภาพ ส่ วนใหญ่มีความสนใจศึกษาหาข้อมูลเพื่อบํารุ งรักษาสุ ขภาพตนเอง ร้อยละ 31.2 การ
โฆษณาผ่านสื่ อมวลชน ร้อยละ 19.8 และเห็นว่าเพื่อนฝูงญาติพี่นอ้ ง ใช้แล้วดีจึงใช้ตาม ร้อยละ 17.5 ส่ วน
ใหญ่พบว่าผลการใช้อยูร่ ะหว่างเหมือนเดิมถึงไม่แน่ ใจ ร้อยละ 55.5 มีเพียง ร้อยละ 44.5 เท่านั้นที่ระบุว่าใช้
แล้ว รู ้ สึ กว่ า มี สุ ข ภาพดี ข้ ึ น ซึ่ งชี้ ให้ เ ห็ น ว่ า การใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ มสุ ข ภาพยัง ไม่ เ ห็ น ผลดี ที ่เ ด่ น ชั ด
อายุกบั การใช้ผลิตภัณฑ์เสริ มสุ ขภาพ มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ(p<.05) ส่ วนเพศ
การศึกษา อาชีพ รายได้ กับการใช้ผลิตภัณฑ์เสริ มสุ ขภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
จอมขวัญ ครุ การุ ณวงศ์ (2542) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ของผูบ้ ริ โ ภคในเขตเทศบาลเมื อ ง จัง หวัด พะเยา โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื ่อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โ ภค
ผลิ ต ภั ณฑ์เ สริ ม อาหารและศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่า ง ปั จ จัย นํา ปั จ จัย เอื้ อ อํานวยและปั จ จัย เสริ ม กับ
พฤติกรรมการบริ โภค ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในเขตเทศบาลเมืองพะเยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ น
ผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่ร้านขายยา ห้างสรรพสิ นค้าและศูนย์จาํ หน่ายตรง ตามที่กาํ หนด
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ไว้ในช่วงเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2542 จํานวน 200 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิด PRECEDE – PROCEDE Model นํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ SPSS
for windows เพือ่ หาค่าความถี่ ร้อยละ และหาความสัมพันธ์โดยใช้ คอนทิงเจนซี และทดสอบนัยสําคัญโดย
ใช้ไคแสควร์ ซึ่งผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. พฤติกรรมกรบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ซึ่งแบ่งเป็ น 5 ด้าน มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ด้านชนิ ดของผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารทั้งหมด 14 ชนิ ด โดย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบริ โภคมากเป็ น 5 อันดับแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แคลเซี ยม กระเทียม พริ มโรสออย
นํ้ามันปลา นิวทรี ไลท์โปนตีนและรังนก
1.2 ด้านระยะเวลาการบริ โภค กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระยะเวลาในการบริ โภค มากกว่า 1 ปี
รองลงมา เป็ น 1 ถึง 6 เดือน และ 6 เดือน ถึง 1 ปี
1.3 ด้านลักษณะการบริ โภค ลักษณะการบริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นประจําทุกวัน รองลงมาเป็ นการ
บริ โภคช่วงที่อ่อนเพลีย
1.4 ด้านผลการบริ โภค กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นว่า ผลการบริ โภคเป็ นที่พึงพอใจรองลงมา เป็ น
ให้ผลเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงและมีเพียงเล็กน้อยที่คิดว่าผลแย่กว่าเดิม
1.5 แนวโน้มการบริ โภค ส่ วนใหญ่จะมีแนวโน้มในการบริ โภคต่อไป รองลงมาคือ ไม่แน่ ใจและ
หยุดบริ โภค
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยนํา ปั จจัยเอื้อ ปั จจัยเสริ ม กับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร
ปั จ จัย นํา ด้า น ความรู ้ มี ค วามสั ม พั นธ์ กับ ชนิ ด ของผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม อาหาร ความเชื ่อ ทั่ว ไป มี
ความสัมพันธ์กบั ผลการบริ โภคและแนวโน้มการบริ โภค ความเชื่อเกี่ยวกับสรรพคุณว่า รักษาโรค ปังกันโรค
บํารุ งกําลัง เสริ มอาหาร ความจําดีข้ ึน เพิ่มความสู งและขับสารพิษ มีความสัมพันธ์กบั ชนิ ดของผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ ยงั พบว่า ความเชื่อว่ารั กษาโรคและบํารุ งกําลัง มีความสัมพันธ์กบั ผลการบริ โภค ความเชื่อว่า
ป้ องกันโรคมี ความสัมพันธ์กับลักษณะการบริ โภค ความเชื่อว่าช่ วยเพิ่มความสู งมี ความสัมพันธ์กันกับ
ระยะเวลาการบริ โภค ด้านแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาการบริ โภคและลักษณะการบริ โภค
ปัจจัยเอื้อ ด้านทักษะในการซื้อมีความสัมพันธ์กบั ผลการบริ โภค ด้านอํานาจการซื้ อซึ่งประกอบด้วย
ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา การรับรู ้ราคา ความสามารถในการซื้ อ พบว่า ค่าใช้จ่าย และความสามารถในการซื้ อ มี
ความสัมพันธ์กับระยะเวลาการบริ โภค ผลการบริ โภคและค่าใช้จ่ายยังมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการ
บริ โภค การรับรู ้ราคาและความสามารถในการซื้ อมีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาการบริ โภค ส่ วนรายได้ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภค
ปั จจัยเสริ ม ด้านการได้รับข้อมูล ข่าวสาร มีความสัมพันธ์กบั ชนิ ดของผลิตภัณฑ์แลแนวโน้มการ
บริ โภค การสนับสนุ นจากกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลา การได้รับคําชมเชยจากกลุ่มอ้างอิง มี
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ความสัมพันธ์กบั ผลการบริ โภคและแนวโน้มการบริ โภค หารมีผบู ้ ริ โภคร่ วมกันในครอบครัวมีความสัมพันธ์
กับชนิดของผลิตภัณฑ์ ผลการบริ โภคและแนวโน้มการบริ โภค
ผลการวิจ ยั สรุ ปว่า ปัจจัยนํา ปัจจัยเอื้อ (ยกเว้น รายได้) และปัจจัยเสริ ม มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
บริ โภคผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหาร ซึ่ งผลการศึ ก ษานี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ น งานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ซึ่ งการศึกษานี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานคุน้ ครองผูบ้ ริ โภค ในด้านการให้
ความรู ้ ความเชื่อที่ถูกต้องและการมี ทางเลือกในการมีสุขภาพดี เพื่อป้ องกันการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารจากความเชื่อผิด ๆ และเพิ่มทางเลือกในการมีสุขภาพดี ลดการพึ่งพาผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
สุ รพงษ์ เจริ ญชั ย (2542) ได้ทาํ การศึ กษาเรื่ อง ปั ญหาของการจัดการขายผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ ม
สุ ขภาพที่ใช้ระบบการขายโดยตรง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อค้นคว้าแบบอิสระเรื่ อง ปั ญหาของการจัดการการ
ขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพที่ใช้ระบบการขายโดยตรงในประเทศไทย ได้รวบรวมข้อมูลจากบริ ษทั ที่
ใช้ระบบการขายโดยตรงแต่เพียงอย่างเดียวและเป็ นสมาชิกของ สมาคมการขายโดยตรง (ไทย) คือ บริ ษทั
นูทรี -เมติคส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล(ประเทศไทย) จํากัด บริ ษทั นูไลฟ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล(ประเทศไทย)จํากัด
บริ ษทั สุ พรี เดอร์ ม อินเตอร์ เนชัน่ แนลจํากัด และ บริ ษทั แอมเวย์ (ประเทศไทย)จํากัด จากการศึกษาพบว่า
ปั ญหาของการจัดการการขายผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพที่ใช้ระบบการขายโดยตรงในประเทศไทย
ประกอบไปด้วยปั ญหาที่สาํ คัญ 2 ประการ ได้แก่
1.ปัญหาทางด้านการจัดการการขาย ประกอบด้วย
1.1 การบริ การงานขาย มีปัญหาในส่ วนของกลยุทธ์ทางการตลาดเป็ นสําคัญ คือ
ผลิตภัณฑ์ บุคคลทัว่ ไปขาดความรู ้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพและมีความเข้าใจผิด
ว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพสามารถใช้เพื่อการรักษาโรคได้
ราคา ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพที่จาํ หน่ ายผ่านระบบการขายตรงมีราคาสู งกว่าผลิตภัณฑ์อย่าง
เดียวกันที่จาํ หน่ายในท้องตลาดในระบบค้าปลีกปกติ
ช่องทางการจัดจําหน่ าย การกระจายสิ นค้าต้องใช้เวลาในการสั่งสิ นค้าและส่ งสิ นค้าผ่านพนักงาน
ขายไปให้ลูกค้า ทําให้ได้รับสิ นค้าล่าช้า
การส่ งเสริ มการขาย การส่ งเสริ มการขายที่กระทําต่อพนักงานขายอย่างสมํ่าเสมอ อาจก่ อให้เกิ ด
ความเคยชินจนไม่สามารถจะใช้จูงใจพนักงานขายได้
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ กรณี มีการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่างๆ จะทํา
ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จาํ นวนมาก
การรับประกัน การรับประกันแม้ว่าจะมีทุกบริ ษทั แต่การรับประกันของบางบริ ษทั มีเงื่อนไขที่ไม่
เป็ นธรรมกับผูบ้ ริ โภคและพนักงานขาย
1.2 ปั ญหาส่ วนของการจัดการพนักงานขาย ประกอบด้วย
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การสรรหาพนัก งานขาย การสรรหาพนัก งานขายผ่านระบบการตลาดแบบหลายชั้น ทําให้ได้
พนักงานจํานวนมากแต่ได้พนักงานที่มีคุณภาพน้อย
การจ่ายค่าตอบทาน ระบบการจ่ายค่าตอบแทนเข้าใจยากและก่อให้เกิดความเข้าใจที่ผิดว่าสามารถ
ทํารายได้จาํ นวนมากอย่างรวดเร็ ว
การฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานขาย พนักงานขายอิสระไม่ให้ความสนใจเข้ารั บการฝึ กอบรม
เท่าที่ควรเพราะข้อจํากัดในเรื่ องของเวลา และนอกจากนั้นในการฝึ กอบรมพนักงานขายยังต้องรับผิดชอบใน
เรื่ องของค่าใช้จ่ายต่างๆ เองอีกด้วย
การควบคุมและประเมินผลงานพนักงานขาย การควบคุมและประเมินผลพนักงานขายอิสระผ่าน
ระบบผลประโยชน์และจรรยาบรรณการขายตรงซึ่ งไม่เข้มงวดเพียงพออาจก่อให้เกิดปั ญหาต่างๆ ได้ เช่น
การหลอกลวง หรื อการขายของตัดราคา เป็ นต้น
2.ปัญหาทางด้านกฎหมาย ประกอบด้วย
2.1.ปั ญหาที่เกิดจากการไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะเพื่อใช้ควบคุมธุรกิจการขายโดยตรง
2.2.ปั ญ หาที ่เ กิ ด จากการควบคุ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารเสริ มที ่เ ข้ม งวดจนเกิ น ไป ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาในการจัดว่าผลิตภัณฑ์น้ นั เป็ นอาหารหรื อยา
สั ญญา เทพสิ งห์ (2543) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มสุ ขภาพ จาก
ระบบขายตรงในอํา เภอเมื อ ง จัง หวัด ลํา ปาง โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื ่อ ศึ ก ษาเรื ่ อ งพฤติ ก รรมการบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์เสริ มสุ ขภาพ จากระบบขายตรง ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความ
ต้องการบริ โภค พฤติกรรมการบริ โภค และ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มสุ ขภาพ 3 กลุ่ม
คือกลุ่มผลิตภัณฑ์บริ ษทั สุ พรี เดอร์ มอินเตอร์ เนชัน่ แนล จัด เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จํานวน 140 คน
สุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญในระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิ งหาคม 2542 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิ งพรรณนา
และแสดงความสําคัญของปั จจัยจากค่าเฉลี่ยอันดับความพอใจ
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคซื้ อผลิตภัณฑ์จากศูนย์จาํ หน่าย ร้อยละ 65 ซื้ อจากตัวแทนจําหน่ายร้อย
ละ 26.43 ผลิ ต ภัณ ฑ์ก ลุ่ ม หวัง ผลเฉพาะทางมี ผูน้ ิ ย มบริ โ ภคมากที ่สุ ด ร้ อ ยละ 58.12 รองลงมาคื อ กลุ่ ม
ผลิ ตภัณฑ์ลดความอ้วนร้ อยละ 26.75 และ กลุ่ มผลิ ตภัณฑ์ประเภทบํารุ งร้ อยละ 15.13 ค่าใช้จ่ายในการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่มอยู่ในระดับ 101 – 300 บาทต่อเดือน ซึ่ งผลิตภัณฑ์กลุ่มหวังผลเฉพาะทางมีความ
สมํ่าเสมอในการบริ โภค “ทุกวัน” ร้อยละ 75.24 ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนและผลิตภัณฑ์ประเภทบํารุ งมีการ
บริ โภค “ไม่แน่นอน” ร้อยละ 41.40 และ 31.15 ตามลําดับ ด้านความสมํ่าเสมอในการซื้ อซํ้าพบว่า กลุ่มหวัง
ผลเฉพาะทางมีการซื้ อซํ้าแบบ “ทันทีท่ีหมด” ร้อยละ 55.55 ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนและผลิตภัณฑ์ประเภท
บํารุ ง มีการซื้ อซํ้า “แบบไม่แน่นอน” ร้อยละ 52.41 และ 48.78 ตามลําดับ โดยผูบ้ ริ โภคทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์มี
การบริ โภคต่อเนื่ องกันนาน 6 – 12 เดือน ซึ่ งกลุ่มหวังผลเฉพาะทางมีการบริ โภคนานกว่า 12 เดือน ร้อยละ
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32.06 บริ โภคนานกว่า 24 เดือน ร้อยละ 15.55 โดยทุกกลุ่มรู ้สึกว่าสุ ขภาพ “ดีข้ ึน” ร้อยละ 82.45 หลังจาก
บริ โภคระยะหนึ่งซึ่งมีเพียงร้อยละ 2 เห็นว่าสุ ขภาพแย่ลง
จากการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริ โภคพบว่าปั จจัยด้านผูบ้ ริ โภคมีอิทธิ พลต่อการบริ โภคเป็ น
อันดับ 1 มีค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 3.957 สําหรับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่อการบริ โภคเป็ นอันดับ 2 มี
ค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 3.855 ส่ วนปั จจัยด้านอื่นๆ มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคเป็ นอันดับสุ ดท้าย ด้วยค่าเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนัก 3.666 ตามลําดับ
ลัด ดาวัลย์ เปรมานนท์ (2545) ได้ทาํ การศึ ก ษาเรื่ อง ปั จ จัยที่สัมพัน ธ์กับพฤติ กรรมการบริ โภค
ผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม อาหารของผูส้ ู ง อายุใ นชมรมผูส้ ู ง อายุจ ัง หวัด เชี ย งใหม่ โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื ่อ ศึ ก ษา
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของผูส้ ู งอายุ ปั จจัยที่มีต่อพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารของผูส้ ู งอายุ และความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยและพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของ
ผูส้ ู งอายุ กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงจํานวน 100 คน เครื่ องมือแบบสัมภาษณ์ที่มีค่าความเชื่อมัน่ ความรู ้
ความเชื่อ และปั จจัยเอื้อด้านทักษะ คํานวณโดยใช้สัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอยบาค เท่ากับ .87, .73 และ .97
ตามลําดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่กลุ่มตัวอย่าง
บริ โ ภคมากที ่สุ ด คื อ สารสกัด แคลเซี ย มและธัญ พืช บริ โภคประจําตามคําบอกเล่ าของผูแ้ นะนํา ระยะ
เวลานานกว่า 1 ปี และมี แนวโน้มที่จะบริ โภคต่อไป ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร รวมในระดับปานกลางร้ อยละ 37.01 ปั จจัยนํา ปั จจัยเอื้อ และปั จจัยเสริ ม มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในระดับปานกลางร้อยละ 40.27, 37.20 และ 33.57 ตามลําดับ ความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยและพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของกลุ่มตัวอย่างทุกด้านไม่มีความสัมพันธ์
กัน ยกเว้นปั จจัยเอื้อการรับรู ้ดา้ นราคา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ณัฐชวนันท์ งาสว่ าง (2547) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่กระทบต่อความต้องการเสนอซื้ อที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจากระบบขายตรงที่อาศัยระบบการตลาดหลายชั้นในเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
การค้นคว้าอิสระเรื่ อง ปั จจัยที่กระทบต่อความต้องการเสนอซื้ อที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจากระบบ
ขายตรงที่อาศัยระบบการตลาดหลายชั้นในจังหวัดเชียงใหม่ มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการคือ เพื่อ
ศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของผูซ้ ้ื อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารจากระบบขายตรงที่อาศัยระบบการตลาดหลายชั้นใน
จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจากระบบขายตรงที่
อาศัยระบบการตลาดหลายชั้นในจังหวัดเชียงใหม่ และเพือ่ ศึกษาปั จจัยที่กระทบต่อความต้องการเสนอซื้ อที่
มีต่อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจากระบบขายตรงที่อาศัยระบบการตลาดหลายชั้นในจังหวัดเชียงใหม่ การศึกษา
นี้ อาศัยข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจํานวน 300 ราย ที่ถูกคัดเลือก
ให้ตอบแบบสอบถามโดยวิธีการสุ่ มแบบบังเอิญ ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปพบว่า ผูซ้ ้ื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง ประมาณร้อนละ 58 มีสถานภาพสมรสเป็ นหญิงโสด จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
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รับราชการ มี อายุช่วงระหว่าง 21 – 30 ปี และส่ วนรายได้ช่วง 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ ผล
การศึกษายังพบว่า ผูซ้ ้ื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารส่ วนใหญ่ไม่มีภาวะเจ็บป่ วยหรื อโรคประจําตัว ผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารที่นิยมส่ วยใหญ่เป็ นประเภทบํารุ ง รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์อยู่ในระหว่าง 500 – 1,000 บาทต่อ
หน่ ว ย ผูซ้ ้ื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม อาหารมี ค่ า ใช้จ่ า ยต่ อ เดื อ นในการซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ไ ม่ เ กิ น 1,000 บาท ส่ ว น
พฤติ ก รรมการบริ โภคนั้น พบว่า ส่ ว นใหญ่นิ ย มบริ โภคผลิ ต ภัณฑ์เ สริ มอาหารชนิ ด เดิ มเป็ นประจํา การ
ส่ งเสริ มการขายที่มีผลกระทบต่อการบริ โภคมากที่สุดคือ การลดราคา ผูท้ ี่มีส่วนต่อการตัดสิ นใจบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารคือ เพื่อน ขณะที่ขอ้ มูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารส่ วนใหญ่ได้
จากวารสาร นิ ตยสาร ในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารนั้น ผูซ้ ้ื อไม่ค่อยได้เปรี ยบเทียบราคากับ
สิ นค้าอื่น ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ชาํ ระเงินสด
ผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการเสนอซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจากระบบการขาย
ตรงที่อาศัยระบบการตลาดหลายชั้นในจังหวัดเชี ยงใหม่น้ ันพบว่า ปั จจัยที่มีผลกระทบได้แก่ ระดับราคา
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร รายได้ของผูซ้ ้ื อ เพศผูซ้ ้ื อ ภาสะสุ ขภาพปั จจุบนั ของผูซ้ ้ื อ วิธีการชําระเงิน ความมี
ชื่อเสี ยงของผลิตภัณฑ์ ระดับราคาเปรี ยบเทียบของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารชนิ ดอื่นเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่กาํ ลัง
บริ โภค และลักษณะการอาศัยอยูร่ ่ วมกับครอบครัว ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษานี้ คือ ผูผ้ ลิตและตัวแทน
จําหน่ายควรให้ความสําคัญต่อการทําการตลาด โดยเน้นผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทบํารุ งสุ ขภาพในกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคเพศหญิงที่ทาํ งานประจํา นอกจากนี้ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่า ผูป้ ระกอบการควรใช้วิธีการลดราคา
สิ นค้าสําหรับการส่ งเสริ มการขาย
สุ กัญญา เปลี่ยมทรั พย์ (2548) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารในอําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาพฤติกรรม และความคาดหวังของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อบํารุ งร่ างกาย และกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อหวังผลเฉพาะทาง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
จํานวน 240 คน โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญในระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2545 และได้ทาํ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณนา และใช้แบบจําลองแบบ โลจิท(Logit Model)
ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละแปดสิ บเจ็ดจุดหน้า ของกลุ่มตัวอย่างเคยซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ซึ่ ง
ร้อยละห้าสิ บเก้าจุดหก ของกลุ่มผูเ้ คยซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารนี้ มีแผนซื้ อผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคต ใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ผูบ้ ริ โภค ร้อยละห้าสิ บหกจุดสอง ซื้ อให้ท้ งั ตนเองและผูอ้ ื่น กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละห้าสิ บห้าจุดเจ็ด บริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารมาน้อยกว่า 12 เดือน วิตามินรวมมีผนู ้ ิ ยมบริ โภคมาก
ที่สุด ร้ อยละสี่ สิบห้าจุ ดสอง รองลงมา คือ ซุ บไก่ สกัดและใยอาหาร คิดว่าเป็ นร้ อยละสี่ สิบ และสามสิ บ
ตามลําดับ ค่าใช้จ่ายในการบริ โภคผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่มอยูใ่ นระดับ 401 – 700 บาท ซึ่งผลิตภัณฑ์หวังผลเฉพาะ
ทางมีความสมํ่าเสมอในการบริ โภคแบบวันละครั้ง ร้อยละห้าสิ บสองจุดสาม รองลงมาคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์
เพื่อบํารุ งร่ างกาย ร้ อยละสามสิ บหกจุ ดเจ็ด และผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนร้ อยละสามสิ บสามจุดสอง กลุ่ม

21

ตัวอย่างได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารมากที่สุด คือ โทรทัศน์คิดเป็ นร้อยละสิ บจุดห้า
รองลงมาคือ นิ ตยสาร และญาติหรื อเพื่อน คิดเป็ นร้อยละสิ บสี่ จุดสี่ และสิ บสามจุดสาม ตามลําดับ หลังจาก
บริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม อาหารระยะหนึ่ ง กลุ่ ม ตัว อย่า งจะรู ้ สึ ก ว่ า สุ ข ภาพของตนดี ข้ ึ น โดยเฉพาะกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์เพื่อบํารุ งร่ างกายจะรู ้สึกว่าสุ ขภาพดีข้ ึน ร้อยละแปดสิ บเก้าจุดห้า รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์เพือ่ หวัง
ผลเฉพาะทาง และผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน คิดเป็ นร้อยละสี่ สอบห้าจุดสอง และสามสิ บเจ็ดจุดหกตามลําดับ
โดยกลุ่มตัวอย่างคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่บริ โภคเข้าไปสามารถช่วยบํารุ งร่ างกายได้สูงถึงร้อยละ
เก้าสิ บหกจุดสอง
การใช้แบบจําลองแบบโลจิท (Logit) ในการตรวจสอบปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร พบว่าอิทธิพลจากเพื่อน จุดมุ่งหมายในการรักษาโรคและแรงจูงใจจากสื่ อโฆษณา เป็ นตัวแปรมี
นัยสําคัญ อิทธิ พลจากเพื่อนมีผลทําให้อตั ราการซื้ อผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละสิ บห้าจุดหนึ่ง ที่ระดับนัยสําคัญ
ที่ α = 0.01 จุดมุ่งหมายในการรักษาโรคมีผลทําให้อตั ราการซื้ อผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละสี่ สิบสี่ จุดเจ็ด ที่
ระดับนัยสําคัญที่ α = 0.05 และสุ ดท้ายแรงจูงใจจากสื่ อ โฆษณามีผลต่อความเชื่อของผูบ้ ริ โภคซึ่ งนําไปสู่
โอกาสในการเพิ่มของอัตราซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารร้อยละสิ บสี่ จุดเจ็ด ที่ระดับนัยสําคัญที่ α = 0.01
จันทร์ จิรา คําสุ ข (2549) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารด้านผิวพรรณของ
วัยรุ่ นในห้างสรรพสิ นค้า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารด้านผิวพรรณของวัยรุ่ นในห้างสรรพสิ นค้า จังหวัดเชียงใหม่ เปรี ยบเทียบการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารด้านผิวพรรณของวัยรุ่ น และเพื่อหาแนวทางการให้ความรู ้เกี่ยวกับการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารด้านผิวพรรณ ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากแหล่งข้อมูลโดยตรง โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ เภสัชกรประจําร้าน และพนักงานขาย รวม 7 คน และใช้แบบสอบถามถาม
วัย รุ่ น ที ่ซ้ื อผลิ ตภั ณฑ์เ สริ มอาหารด้า นผิว พรรณ จํา นวน 200 คน การวิ เ คราะห์ ขอ้ มู ลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ป SPSS for Window โดยหาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรี ยบเทียบการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารด้านผิวพรรณระหว่างเพศหญิงและเพศชาย โดยใช้ t-test ผลการศึกษาเป็ นดังนี้
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารด้านผิวพรรณของวัยรุ่ น พบว่าวัยรุ่ นมี
ความรู ้ในเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารมาก มีการพิจารณาดูฉลากสิ นค้า เครื่ องหมายการค้า พิจารณาดู
สารอาหารและคุณประโยชน์ในการตัดสิ นใจน้อย หลังการใช้ผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจปานกลางกับผลที่
ได้รับ และพบว่ากลุ่มวัยรุ่ นมีความนิ ยมและความเชื่อถือที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในห้างสรรพสิ นค้า
สื่ อโฆษณามีส่วนช่วยในการตัดสิ นใจซื้ อมาก ถึงแม้วยั รุ่ นจะได้รับการแนะนําผลิตภัณฑ์จากผูข้ าย แต่ความ
คิดเห็นที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่พนักงานขายแนะนําอยูใ่ นระดับปานกลางเท่านั้น
2. การเปรี ยบเทียบการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารด้านผิวพรรณของกลุ่มวัยรุ่ นเพศหญิงและเพศ
ชาย เกี่ยวกับด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ ก่อนการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารด้านผิวพรรณ การตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม อาหารด้า นผิว พรรณ หลั งซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม อาหารด้า นผิว พรรณ แรงจู ง ใจจากผูข้ าย
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ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารด้านผิวพรรณ และแรงจูงใจจากสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารด้านผิวพรรณ พบว่า
เพศหญิงและเพศชายมีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารด้านผิวพรรณไม่แตกต่างกัน
3. แนวทางการให้ความรู ้ เกี่ยวกับการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารด้านผิวพรรณ ก่ อนที่จะ
ตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารด้านผิวพรรณ ควรมีการศึกษาข้อมูลความรู ้จากสื่ อต่างๆ หรื อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น สาธารณสุ ขของแต่ละท้องที่ หรื อผูเ้ ชี ยวชาญประจําร้านขายผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อเป็ น
แนวทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด
ศศิวรรณ เดชคุณากร (2551) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มของ
กลุ่มวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ มของกลุ่มวัยทํางานในอําเภอเมื องเชี ยงใหม่ และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากลูกค้าที่บริ โภค
ผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ ม จํานวน 400 คน โดนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ และ
ค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25 – 29 ปี การศึกษา
สู งสุ ดในระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้น
ไปแต่ไม่เกิน 20,000 บาท โดยมีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คน ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ มประเภทบํารุ ง ยีห่ ้อที่ได้รับความนิ ยมมาก คือ ยีห่ ้อแบรนด์ และมีวตั ถุประสงค์ในการซื้ อเพื่อ
ดู แ ลสุ ขภาพสมํ่า เสมอ โดยได้มีก ารตั ดสิ น ในซื้ อด้ว ยตนเอง และส่ ว นใหญ่ ซ้ื อจากพนัก งานขายตรง มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อแต่ละครั้ งประมาณ 500 – 1,000 บาท ซึ่ งมีการซื้ อย่างน้อยเดื อนละ 1 ครั้ง โดยได้รับ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์มาจากคนรู ้จกั / เพื่อน / และจากสื่ อวิทยุ / โทรทัศน์ ปั จจัยส่ วนประสมการทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มที่อยู่ในระดับมากเรี ยงตามลําดับ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด และด้านราคา ส่ วนด้านการจัดจําหน่ายอยูใ่ นระดับเฉยๆ

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึ ก ษาวิจ ั ยเรื่ อ งพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณฑ์เ สริ ม อาหารประเภทวิต ามิ น ชนิ ด เม็ด
ของนัก ศึ ก ษามหาวิ ทยาลัย เชี ย งใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ มีข้ นั ตอนและวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี้
รู ปที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ประชากร
นัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ระดับ ปริ ญ ญาตรี
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
นัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ระดับ ปริ ญ ญาตรี จํานวน 312 ราย

ข้ อมูลทัว่ ไป
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับชั้นปี
4.รายรับเฉลี่ยต่อเดือน
พฤติกรรมการเลือ กซื้ อ ผลิต ภั ณ ฑ์
เสริ ม อาหารประเภทวิ ต ามิน ชนิ ด เม็ด
1.เหตุผลในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
2.จํานวนครั้งในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ต่อเดือน
3.ค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้ อเฉลี่ยต่อครั้ง
4.ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้ อเป็ นประจํา
5. สถานที่ท่ีเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการเลือ กซื้ อ
ผลิต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร
1.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
2.ปัจจัยด้านราคา
3.ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4.ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5.ปัจจัยด้านสังคม
6.ปัจจัยด้านจิตวิทยา
7.ปัจจัยส่ วนบุคคล

อุปสงค์ท่ีมีต่อการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์
เสริ ม อาหารประเภทวิต ามิ น ชนิ ด เม็ด
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3.1 รู ป แบบการศึ กษา
การศึ ก ษาวิ จ ั ยนี้ เป็ นการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน โดยใช้การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) คือ
การอธิ บายลักษณะทัว่ ๆไปของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ เช่น ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการศึกษาโดยใช้
สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานการศึกษาโดยใช้สถิติ Chi-square แสดง
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง
3.2 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นจํานวน 312 ชุด โดยจะใช้
เป็ นข้อมูลหลักในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยการค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ
หนังสื อวารสาร อินเตอร์ เน็ต รายงานวิจยั และบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการศึกษาและเป็ น
ข้อมูลพื้นฐาน
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. เตรี ย มแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อ มูลจากกลุ่มตัว อย่า ง ซึ่ ง ใช้เ วลาดําเนิ น การในช่ว ง
เดือนกรกฎาคม 2553
2. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2553โดยแจกแบบสอบถาม
ทั้งสิ้ นจํานวน 312 ชุด
3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กกกก 1. ประชากร (Population)
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ ระดับ
ปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2553
2. การกําหนดขนาดของจํานวนตัวอย่าง (Sample Size)
เนื ่อ งจากทราบขนาดของประชากร จึ ง ใช้สู ต รการคํา นวณขนาดตัว อย่า งกรณี ท ราบจํ านวน
ประชากร โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ดังนี้
n = N/(1+Ne2)
โดยที่ n

= ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
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N

= ขนาดของประชากร

e

= ค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ ซึ่งเท่ากับ + 5%

เมื่อแทนค่า N = 1461 ในสมการจะได้
n = 1461/ (1+1461(0.05) 2 )
= 311.89 หน่วย
ดังนั้น ขนาดของจํานวนตัวอย่างเท่ากับ 312 หน่วย
3.การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ การสุ่ มตัวอย่างเป็ นการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย(Simple Random Sampling) จาก
จํานวนนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2553 จํานวน
ทั้งหมดจํานวน 312 ตัวอย่าง
3.5 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างโดยอาศัยการค้นคว้า
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลโดยทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ส่ วนที่ 4 ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด
กกกกกกโดยมีรายละเอียดดังนี้
กกกกกกส่ วนที่ 1 คําถามแบบให้ผตู ้ อบเลือกตอบเพียงข้อเดียว เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ของผูต้ อบได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นปี การศึกษา รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 คําถามแบบที่ให้ผตู ้ อบเลือกตอบเพียงข้อเดียว และสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด กก
ส่ วนที่ 3 คําถามแบบที่ให้ผตู ้ อบแสดงความคิดเห็นโดยการพิจารณาปั จจัยต่างๆ และเลือกปั จจัยที่
มีความสําคัญต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด ซึ่ งเรี ยงลําดับความสําคัญจาก 1
ถึง 5 โดยที่ลาํ ดับ 5 เป็ นลําดับความสําคัญมากที่สุด และลําดับ 1 เป็ นลําดับความสําคัญน้อยที่สุด
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3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกผูศ้ ึกษาได้นาํ แบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 312 ชุดที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาดําเนินการดังนี้
กกกกกก1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ตรวจดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามข้อมูลทาง
ประชากรศาสตร์ นําข้อมูลมาแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ และค่าเฉลี่ย โดยจําแนกตามเพศ อายุ ภูมิลาํ เนา
ระดับชั้นปี การศึกษา รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน
2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกต้องเรี ยบร้อยแล้วมาลงรหัสตามที่ได้กาํ หนดไว้
ล่วงหน้าสําหรับแบบสอบถามที่เป็ นปลายปิ ด (Close-Ended)
3. การประมวลผลข้อมูล ข้อมูลที่ลงรหัสแล้วได้นาํ มาบันทึกโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป เพื่อการ
ประมวลผลข้อมูล ซึ่งใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลสําเร็ จรู ป SPSS (Statistic Package for the Social Science)
เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ดังนี้
- ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละในการอธิบาย เพื่อทราบว่าผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่มีลกั ษณะอย่างไร
- การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิ ดเม็ด โดยใช้ค่าร้อย
ละ มาทดสอบเพื่อหาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ในการซื้อ
- การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร โดยใช้ Likert Scale
- การวิเคราะห์ทศั นคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด โดยใช้สถิติ Chisquare ทดสอบหาความสัมพันธ์
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติแบ่งออกเป็ น
- เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ ค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard

Deviation) เพือ่ บรรยายลักษณะของตัวแปรต่างๆ

- เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานการศึกษา โดยใช้สถิติ Chi-square
กกกก

บทที่ 4
ผลการศึกษา

4.1 สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิ ดเม็ดของนักศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 312 ราย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ข้อมูลทัว่ ไปและพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิ ดเม็ด รวมทั้งศึกษาถึง
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจาก
แบบสอบถามมาทําการวิเคราะห์ และแปลความหมาย ซึ่ งผลการศึกษาแบ่งออกได้เป็ น 4 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่
หนึ่ ง ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ ว นที่ สอง ข้อมูล เกี่ ย วกับพฤติ กรรมที่มีผลต่ อการเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด ส่ วนที่สาม ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร และส่ วนที่ส่ ี ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิ ดเม็ด ซึ่ งมีรายละเอียดต่างๆ
ตามลําดับดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
เพศ
จํานวน
ร้อยละ
ชาย
127
40.7
หญิง
185
59.3
รวม
312
100.0
จากตารางที่ 4.1 แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 59.3 รองลงมาเป็ นเพศ
ชาย ร้อยละ 40.7
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
อายุ
จํานวน
ร้อยละ
ตํ่ากว่า 18 ปี
0
0
18-20 ปี
103
33.0
21-23 ปี
207
66.3
24 ปี ขึ้นไป
2
0.6
รวม
312
100.0
จากตารางที่ 4.2 แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-23 ปี ร้อยละ 66.3
รองลงมาอายุระหว่าง 18-20 ปี ร้อยละ 33.0 และอายุ 24 ขึ้นไป ร้อยละ 0.6 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับชั้นปี ทีก่ าํ ลังศึกษา
ระดับชั้นการศึกษา
จํานวน
ร้อยละ
ชั้นปี ที่ 1
65
20.8
ชั้นปี ที่ 2
69
22.1
ชั้นปี ที่ 3
92
29.5
ชั้นปี ที่ 4
86
27.6
รวม
312
100.0
จากตารางที่ 4.3 แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี 3
ร้อยละ 29.5 รองลงมาอยูใ่ นระดับชั้นปี 4 ร้อยละ 27.6 ระดับชั้นปี 2 ร้อยละ 22.1 และระดับชั้นปี 1 ร้อยละ
20.8 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายรับเฉลีย่ ต่ อเดือน (ไม่
รวมค่ าหอพักและค่ าลงทะเบียน)
รายรับเฉลี่ยต่อเดือน (บาท)
จํานวน
ร้อยละ
3,500-5,000
14
4.5
5,001-6,000
172
55.1
มากกว่า 6,000
126
40.4
รวม
312
100.0
จากตารางที่ 4.4 แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 5,0016,000 บาท ร้อยละ 55.1 รองลงมามีรายรับเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 6,000 บาท ร้อยละ 40.4 และมีรายรับเฉลี่ย
ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 3,500-5,000 บาท ร้อยละ 4.5 ตามลําดับ
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมทีม่ ผี ลต่ อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารประเภทวิตามิน
ชนิดเม็ด
ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการรับทราบข้ อมูล
การทราบข้อมูล
จํานวน
ร้อยละ
แพทย์
11
1.3
เภสัชกร
64
7.5
พนักงานขาย
98
11.4
ญาติ/เพื่อน
201
23.6
โฆษณา
76
8.9
โทรทัศน์/วิทยุ
105
12.3
อินเตอร์เน็ต
110
12.9
งานแสดงสิ นค้า
52
6.1
สิ่ งพิมพ์ เช่น นิตยสาร หนังสื อพิมพ์
72
8.4
เอกสารทางวิชาการจากสถาบันที่เชื่อถือได้
61
7.2
อื่นๆ
3
0.4
หมายเหตุ: ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม 312 คน

จากตารางที่ 4.5 แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ประเภทวิตามินชนิ ดเม็ดจาก ญาติ/เพื่อน ร้อยละ 23.6 รองลงมาจากอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 12.9จากโทรทัศน์/
วิทยุ ร้ อยละ 12.3จากพนัก งานขาย ร้ อยละ 11.4จากโฆษณา ร้ อยละ 8.9จากสิ่ ง พิมพ์ เช่ น นิ ต ยสาร
หนังสื อพิมพ์ ร้อยละ 8.4 จากเภสัชกร ร้อยละ 7.5 จากเอกสารทางวิชาการจากสถาบันที่เชื่อถือได้ ร้อยละ 7.2
จากงานแสดงสิ นค้า ร้อยละ 6.1 จากแพทย์ ร้อยละ 1.3 และจากแหล่งอื่นๆ ร้อยละ 0.4ตามลําดับ
ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบุคคลทีเ่ ลือกซื้อให้ รับประทาน
บุคคลที่เลือกซื้อให้รับประทาน
จํานวน
ร้อยละ
ตนเอง
249
79.8
ผูอ้ ่ ืน
6
1.9
ทั้งตนเองและผูอ้ ื่น
57
18.3
รวม
312
100.0
จากตารางที่ 4.6 แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภท
วิตามินชนิ ดเม็ดให้ตนเองเท่านั้น ร้อยละ 79.8 รองลงมาให้ท้ งั ตนเองและผูอ้ ื่นด้วย ร้อยละ 18.3 และให้ผอู ้ ่ ืน
เท่านั้น ร้อยละ 1.9 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.7 แสดงจํานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลการเลือกซื้อ
เหตุผลการเลือกซื้อ
จํานวน
ร้อยละ
เพื่อบํารุ งร่ างกาย
90
28.8
เพื่อเสริ มความงาม
153
49.0
เพื่อหวังผลเฉพาะทาง
69
22.1
รวม
312
100.0
จากตารางที่ 4.7 แสดงว่า เหตุผลของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ประเภทวิตามินชนิ ดเม็ดเพื่อเสริ มความงาม ร้อยละ 49.0 รองลงมาเพื่อบํารุ งร่ างกาย ร้อยละ 28.8 และเพื่อ
หวัง ผลเฉพาะทาง เช่ น เพื ่อ ลดคอเลสโตรอล ลดความดัน โลหิ ต เพิ่ ม ความด้า นทานโรค ร้ อ ยละ 22.1
ตามลําดับ
ตารางที่ 4.8 แสดงจํานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผู้มอี ทิ ธิพลในการตัดสินใจ
ผูม้ ีอิทธิพลในการตัดสิ นใจซื้อ
จํานวน
ร้อยละ
ตนเอง
193
61.8
แพทย์/เภสัชกร
16
5.1
ญาติ/เพื่อน
66
21.2
บุคคลมีช่ือเสี ยง
14
4.5
อิทธิพลสื่ อต่างๆ เช่น วิทยุโทรทัศน์
23
7.4
รวม
312
100.0
จากตารางที่ 4.8 แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ได้รับอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดจากตนเอง ร้อยละ 61.8 รองลงมาจากญาติและเพื่อน ร้อยละ 21.2 จาก
อิทธิ พลของสื่ อต่างๆ เช่น วิทยุโทรทัศน์ ร้อยละ 7.4 จากแพทย์หรื อเภสัชกร ร้อยละ 5.1 และจากบุคคลที่มี
ชื่อเสี ยงร้อยละ 4.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.9 แสดงจํานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถีใ่ นการซื้อ
ความถี่ในการซื้อ
จํานวน
ร้อยละ
น้อยกว่าเดือนละครั้ง
103
33.0
เดือนละครั้ง
162
51.9
มากกว่าเดือนละครั้ง
47
15.1
รวม
312
100.0
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จากตารางที่ 4.9 แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิ ดเม็ด
เดือนละครั้งมีจาํ นวนมากที่สุด ร้อยละ 51.9 รองลงมาน้อยกว่าเดือนละครั้ง ร้อยละ 33.0 และมากกว่าเดือน
ละครั้ง ร้อยละ 15.1 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.10 แสดงจํานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทของวิตามินที่
เลือกซื้อเป็ นประจํา
ประเภทวิตามินชนิดเม็ด
จํานวน
ร้อยละ
วิตามิน เอ
27
6.8
วิตามิน ดี
14
3.5
วิตามิน ซี
205
51.3
วิตามิน บี1,2,5,6,12
49
12.3
วิตามิน อี
34
8.5
วิตามิน เค
0
0
วิตามินรวม
52
13.0
อื่นๆ
19
4.8
หมายเหตุ: ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม 312 คน

จากตารางที่ 4.10 แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภท
วิตามินซี เป็ นประจํา ร้อยละ 51.3 รองลงมาประเภทวิตามินรวม ร้อยละ 13.0 ประเภทวิตามินบี1, 2, 5, 6, 12
ร้อยละ 12.3 ประเภทวิตามินอี ร้อยละ 8.5 ประเภทวิตามินเอ ร้อยละ 6.8ประเภทอื่นๆ ร้อยละ 4.8 และ
ประเภทวิตามินดี ร้อยละ 3.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.11 แสดงจํานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานทีซ่ ื้อ
สถานที่ซ้ือ
จํานวน
ร้อยละ
ร้านขายยา
64
14.0
คลินิก-โรงพยาบาล
22
4.8
ห้างสรรพสิ นค้า
137
30.0
ร้านสะดวกซื้อ
31
6.8
สัง่ ซื้อทางไปรษณี ย ์
49
10.7
ศูนย์จาํ หน่ายผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
154
33.7
หมายเหตุ: ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม 312 คน
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จากตารางที่ 4.11 แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีสถานที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์หลายทาง ซึ่งส่ วนใหญ่เลือก
ซื้ อจากศูนย์จาํ หน่ ายผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ร้อยละ 33.7 รองลงจากห้างสรรพสิ นค้า ร้อยละ 30.0 จากร้าน
ขายยา ร้อยละ 14.0 จากการสั่งซื้ อทางไปรษณี ย ์ ร้อยละ 10.7 จากร้านสะดวกซื้ อ ร้อยละ 6.8 และจากคลินิกโรงพยาบาล ร้อยละ 4.8 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.12 แสดงจํานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามค่ าใช้ จ่ายในการซื้อ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
จํานวน
ร้อยละ
น้อยกว่า 500 บาท
102
32.7
500-1000 บาท
191
61.2
1001-2000 บาท
16
5.1
2001-3000 บาท
3
1.0
มากกว่า 3000 บาทขึ้นไป
0
0
รวม
312
100
จากตารางที่ 4.12 แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดแต่ละครั้งประมาณ 500-1000 บาท ร้อยละ 61.2 รองลงมาค่าใช้จ่ายในการซื้ อ
อยูท่ ี่นอ้ ยกว่า 500 บาท ร้อยละ 32.7 ค่าใช้จ่ายในการซื้ อประมาณ 1001-2000 บาท ร้อยละ 5.1 และค่าใช้จ่าย
ในการซื้ออยูท่ ่ี 2001-3000 บาท ร้อยละ 1.0 ตามลําดับ
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ส่ วนที่ 3 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
ตาราที่ 4.13 แสดงจํานวน ร้ อยละ และค่ าเฉลีย่ ระดับความสํ าคัญของปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ท่มี ีอทิ ธิพล
ต่ อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ระดับความสําคัญ
ค่า แปล ส่ วน
เฉลี่ย ผล เบี่ยงเบน
5
4
3
2
1
คุณภาพและประสิ ทธิ
182
117
8
5
0
4.52 มาก
0.63
ภาพของผลิตภัณฑ์
(58.3) (37.5) (2.6) (1.6) (0)
ที่สุด
ชื่อเสี ยงตรายีห่ อ้
บรรจุภณ
ั ฑ์หรื อหี บห่ อ
รายละเอียดส่ วนผสม
และฉลากที่ชดั เจน
ค่าเฉลี่ย

80
(25.6)
95
(30.4)
165
(52.9)

189
(60.6)
134
(42.9)
94
(30.1)

36
(11.5)
71
(22.8)
32
(10.3)

4
3
(1.3) (1.0)
10
2
(3.2) (0.6)
12
9
(3.8) (2.9)

4.08

มาก

0.70

3.99

มาก

0.84

4.26

มาก

0.98

4.21

มาก

หมายเหตุ 1. จํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม 312 คน
2. ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่าร้อยละ

จากตารางที่ 4.13 แสดงว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภท
วิตามินชนิดเม็ดของผูต้ อบแบบสอบถาม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.21
ปั จจัยย่อยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิ ดเม็ด มีค่าเฉลี่ยในระดับ
มาก คือ เรื่ องคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.5 และปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก เรี ยงตามลําดับดังนี้ คือ รายละเอียดส่ วนผสมและฉลากที่ชดั เจน มีค่าเฉลี่ย 4.26 ชื่อเสี ยงตรายีห่ ้อ มี
ค่าเฉลี่ย 4.08 บรรจุภณ
ั ฑ์หรื อหี บห่ อ มีค่าเฉลี่ย 3.99
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ตารางที่ 4.14 แสดงจํานวน ร้ อยละ และค่ าเฉลีย่ ระดับความสํ าคัญของปัจจัยด้ านราคาที่มีอทิ ธิพล
ต่ อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
ปั จจัยด้านราคา
ระดับความสําคัญ
ค่า แปล ส่ วน
เฉลี่ย ผล เบี่ยงเบน
5
4
3
2
1
ราคาเหมาะสมกับ
74
202
24
10
2
4.07 มาก
0.70
คุณภาพ
(23.7) (64.7) (7.7) (3.2) (0.6)
ราคาเหมาะสมกับ
80
184
27
19
2
4.02 มาก
0.80
ปริ มาณที่บรรจุ
(25.6) (59.0) (8.7) (15.4) (0.6)
ราคาเหมาะสมเมื่อ
109
172
20
11
0
4.21 มาก
0.71
เปรี ยบเทียบกับยีห่ อ้ อื่น (34.9) (55.1) (6.4) (3.5) (0)
ค่าเฉลี่ย
4.1 มาก
หมายเหตุ 1. จํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม 312 คน
2. ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่าร้อยละ

จากตารางที ่ 4.14 แสดงว่า ปั จ จั ยด้านราคามี ผลต่ อการเลื อกซื้ อผลิ ต ภัณฑ์เ สริ มอาหารประเภท
วิตามินชนิดเม็ดของผูต้ อบแบบสอบถาม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.1
ปั จจัยย่อยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิ ดเม็ด มีค่าเฉลี่ยในระดับ
มาก เรี ยงตามลําดับดังนี้ คือ เรื่ องราคาเหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับยีห่ อ้ อื่น มีค่าเฉลี่ย 4.21 ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.07 ราคาเหมาะสมกับปริ มาณที่บรรจุ มีค่าเฉลี่ย 4.02
ตารางที่ 4.15 แสดงจํานวน ร้ อยละ และค่ าเฉลีย่ ระดับความสํ าคัญของปัจจัยด้ านช่ องทางการจัด
จําหน่ ายทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
ปั จจัยด้าน
ระดับความสําคัญ
ค่า แปล ส่ วน
ช่องทางการจัดจําหน่าย
เฉลี่ย ผล เบี่ยงเบน
5
4
3
2
1
มีวางขายทัว่ ไป
39
149
95
22
7
3.61 มาก
0.87
(12.5) (47.8) (30.4) (7.1) (2.2)
มีขายเฉพาะร้านที่เป็ น
52
90
137
20
13
3.47 ปาน 0.98
ตัวแทนจัดจําหน่าย
(16.7) (28.8) (43.9) (6.4) (4.2)
กลาง
สถานที่จดั จําหน่ายทัน
40
188
67
14
3
3.79 มาก
0.75
สมัย กว้างขวาง เชื่อถือ (12.8) (60.3) (21.5) (4.5) (1.0)
ได้
ค่าเฉลี่ย
3.62 มาก
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หมายเหตุ 1. จํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม 312 คน
2. ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่าร้อยละ

จากตารางที่ 4.15 แสดงว่า ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจําหน่ ายมีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดของผูต้ อบแบบสอบถาม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.62
ปั จจัยย่อยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิ ดเม็ด มีค่าเฉลี่ยในระดับ
มาก เรี ยงตามลําดับดังนี้ คือ สถานที่จดั จําหน่ายทันสมัย กว้างขวาง เชื่อถือได้ มีค่าเฉลี่ย 3.79 มีวางขายทัว่ ไป
มีค่าเฉลี่ย 3.61 และปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ มีขายเฉพาะร้านที่เป็ นตัวแทนจัดจําหน่าย มี
ค่าเฉลี่ย 3.47
ตารางที่ 4.16 แสดงจํานวน ร้ อยละ และค่ าเฉลีย่ ระดับความสํ าคัญของปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาดที่มี
อิทธิพลต่ อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
ปัจจัย
ระดับความสําคัญ
ค่า แปล ส่ วน
ด้านการส่ งเสริ มตลาด
เฉลี่ย ผล เบี่ยงเบน
5
4
3
2
1
มีการโฆษณาทางสื่ อ
90
186
20
10
6
4.10 มาก
0.80
ต่างๆ
(28.8) (59.6) (6.4) (3.2) (1.9)
มีการแจกสิ นค้าตัวอย่าง 66
172
50
15
9
3.86 มาก
0.89
ให้ทดลองใช้
(21.2) (55.1) (16.0) (4.8) (2.9)
มีพนักงานให้คาํ แนะ
92
155
42
18
5
3.99 มาก
0.89
นําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
(29.5) (49.7) (13.5) (5.8) (1.6)
มีการลด แลก แจก แถม 121
149
19
10
3
4.13 มาก
0.96
(38.8) (47.8) (6.1) (3.2) (4.2)
ค่าเฉลี่ย
4.02 มาก
หมายเหตุ 1. จํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม 312 คน
2. ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่าร้อยละ

จากตารางที่ 4.16 แสดงว่า ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดของผูต้ อบแบบสอบถาม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.02
ปั จจัยย่อยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิ ดเม็ด มีค่าเฉลี่ยในระดับ
มาก เรี ยงตามลําดับดังนี้ คือ การลด แลก แจก แถม มีค่าเฉลี่ย 4.13 การแจกสิ นค้าตัวอย่างให้ทดลองใช้ มี
ค่าเฉลี่ย 3.86 มีพนักงานให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.99 และการโฆษณาทางสื่ อต่างๆ มี
ค่าเฉลี่ย 3.61
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ตารางที่ 4.17 แสดงจํานวน ร้ อยละ และค่ าเฉลีย่ ระดับความสํ าคัญของปัจจัยด้ านสั งคมที่มีอทิ ธิพลต่ อ
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
ปั จจัยด้านสังคม
ระดับความสําคัญ
ค่า
แปล
ส่ วน
เฉลี่ย
ผล เบี่ยงเบน
5
4
3
2
1
กระแสนิยม
5
35
188
69
19
2.81 ปาน
0.77
(1.6) (11.2) (60.3) (20.8) (6.1)
กลาง
กลุ่มเพื่อน
10
54
147
85
16
2.86 ปาน
0.87
(3.2) (17.3) (47.1) (27.2) (5.1)
กลาง
ค่าเฉลี่ย
2.83 ปาน
กลาง
หมายเหตุ 1. จํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม 312 คน
2. ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่าร้อยละ

จากตารางที่ 4.17 แสดงว่า ปั จจัยด้านสังคมมี ผลต่อการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภท
วิตามินชนิดเม็ดของผูต้ อบแบบสอบถาม อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.83
ปั จจัยย่อยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิ ดเม็ด มีค่าเฉลี่ยในระดับ
ปานกลาง เรี ยงตามลําดับดังนี้ คือ กลุ่มเพื่อน มีค่าเฉลี่ย 2.86 และกระแสนิยม มีค่าเฉลี่ย 2.81
ตารางที่ 4.18 แสดงจํานวน ร้ อยละ และค่ าเฉลีย่ ระดับความสํ าคัญของปัจจัยด้ านบุคคลที่มีอทิ ธิพลต่ อ
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
ปั จจัยด้านบุคคล
ระดับความสําคัญ
ค่า
แปล
ส่ วน
เฉลี่ย
ผล เบี่ยงเบน
5
4
3
2
1
รายได้
37
166
79
20
10
3.64
มาก
0.88
(11.9) (53.2) (25.3) (6.4) (3.2)
รู ปแบบการใช้ชีวิต
78
142
55
31
6
3.81
มาก
0.98
(25.0) (45.5) (17.6) (9.9) (1.9)
ค่าเฉลี่ย
3.72
มาก
หมายเหตุ 1. จํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม 312 คน
2. ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่าร้อยละ

จากตารางที่ 4.18 แสดงว่า ปั จจัยด้านบุคคลมี ผลต่อการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภท
วิตามินชนิดเม็ดของผูต้ อบแบบสอบถาม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.72
ปั จจัยย่อยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิ ดเม็ด มีค่าเฉลี่ยในระดับ
มาก เรี ยงตามลําดับดังนี้ คือ รู ปแบบการใช้ชีวิต มีค่าเฉลี่ย 3.81 และรายได้ มีค่าเฉลี่ย 3.64
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ตารางที่ 4.19 แสดงจํานวน ร้ อยละ และค่ าเฉลีย่ ระดับความสํ าคัญของปัจจัยด้ านจิตวิทยาที่มีอทิ ธิพล
ต่ อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
ปั จจัยด้านจิตวิทยา
ระดับความสําคัญ
ค่า
แปล
ส่ วน
เฉลี่ย
ผล เบี่ยงเบน
5
4
3
2
1
ความเชื่อ ทัศนคติ
70
180
50
20
2
3.91
มาก
0.83
(22.4) (54.5) (16.0) (6.4) (0.6)
ประสบการณ์ การ
82
184
25
15
6
4.02
มาก
0.84
เรี ยนรู ้
(26.3) (59.0) (8.0) (4.8) (1.9)
บุคลิกภาพ
191
47
60
9
5
4.31
มาก
0.98
(61.2) (15.1) (19.2) (2.9) (1.6)
ค่าเฉลี่ย
4.08
มาก
หมายเหตุ 1. จํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม 312 คน
2. ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่าร้อยละ

จากตารางที่ 4.19 แสดงว่า ปั จจัยด้านจิตวิทยามีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภท
วิตามินชนิดเม็ดของผูต้ อบแบบสอบถาม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.08
ปั จจัยย่อยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิ ดเม็ด มีค่าเฉลี่ยในระดับ
มาก เรี ยงตามลําดับดังนี้ คือ บุคลิกภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.31 ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ย 4.02 และความ
เชื่อ และทัศนคติ มีค่าเฉลี่ย 3.91
ส่ วนที่ 4 ทัศนคติเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด
ตารางที่ 4.20 แสดงจํานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามทัศนคติเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ เสริม
อาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดเป็ นสิ่งจําเป็ นในชีวติ
สิ่ งจําเป็ นในชีวิต
จํานวน
ร้อยละ
จําเป็ น
194
62.2
ไม่จาํ เป็ น
118
37.8
รวม
312
100
จากตารางที่ 4.20 แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คิดว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภท
วิตามินชนิ ดเม็ดเป็ นสิ่ งจําเป็ นในชีวิต ร้อยละ 62.2 และคิดว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด
ไม่ใช่สิ่งจําเป็ นในชีวิต ร้อยละ 37.8
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ตารางที่ 4.21 แสดงจํานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามทัศนคติเกีย่ วกับการบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารมีผลทําให้ มสี ุ ขภาพดี
ผลต่อสุ ขภาพดี
จํานวน
ร้อยละ
มีผล
260
83.3
ไม่มีผล
52
16.7
รวม
312
100
จากตารางที่ 4.21 แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คิดว่าการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารมี
ผลทําให้มีสุขภาพดี ร้อยละ 83.3 และคิดว่าการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารไม่มีผลทําให้มีสุขภาพดี ร้อย
ละ 16.7
ตารางที่ 4.22 แสดงจํานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามทัศนคติเกีย่ วกับภาวะเศรษฐกิจ
สั งคมมีผลต่ อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
ผลจากภาวะเศรษฐกิจต่อกําลังซื้อ
จํานวน
ร้อยละ
มีผล
284
91.0
ไม่มีผล
28
9.0
รวม
312
100
จากตารางที่ 4.22 แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คิดว่าภาวะเศรษฐกิจ สังคมที่ดีข้ ึนหรื อ
ตกตํ่านั้น มีผลต่อกําลังซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ร้อยละ 91.0 และคิดว่าไม่มีผลต่อกําลังซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร ร้อยละ 9.0
ตารางที่ 4.23 แสดงจํานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามทัศนคติเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ เสริม
อาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดมีความหลากหลายของตามความต้ องการ
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
จํานวน
ร้อยละ
มีความหลากหลายผล
279
89.4
ไม่มีความหลากหลาย
33
10.6
รวม
312
100
จากตารางที่ 4.23 แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คิดว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภท
วิตามินชนิ ดเม็ดมีความหลากหลายตามความต้องการ ร้อยละ 89.4 และคิดว่าไม่มีความหลากหลายต่อความ
ต้องการ ร้อยละ 10.6
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ตารางที่ 4.24 แสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างทัศนคติเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารประเภทวิตามินชนิด
เม็ด และเพศ
เพศ ความจําเป็ นต่อชีวิต ผลต่อสุ ขภาพดี
ผลจากภาวะ
ความหลากหลาย
เศรษฐกิจต่อกําลังซื้อ ของผลิตภัณฑ์
จําเป็ น ไม่จาํ เป็ น มีผล ไม่มี
มีผล
ไม่มี
มี
ไม่มี
ชาย
127
0
127
0
127
0
127
0
หญิง
67
118
133
52
157
28
152
33

χ²

0.00
0.00
0.00
0.00
จากตารางที่ 4.24 แสดงว่า มีผตู ้ อบแบบสอบถามที่คิดว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิด
เม็ดมีความจําเป็ นต่อชีวิต 194 คน เป็ นเพศชาย 127 คน เพศหญิง 67 คน และคิดว่าไม่มีมีความจําเป็ นต่อชีวิต
118 คน เป็ นเพศหญิงทั้งหมด จากค่า Sig = 0.00 น้อยกว่า 0.025 แสดงว่า เพศมีความแตกต่างกันในทัศนคติ
ที่วา่ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดมีความจําเป็ นต่อชีวิต ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95 %
ผูต้ อบแบบสอบถามที่คิดว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิ ดเม็ดมีผลทําให้สุขภาพดี 260
คน เป็ นเพศชาย 127 คน เพศหญิง 133 คน และคิดว่าไม่มีผล 52 คน เป็ นเพศหญิงทั้งหมด จากค่า Sig = 0.00
น้อยกว่า 0.025 แสดงว่า เพศมีความแตกต่างกันในทัศนคติที่ว่าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีผลทําให้สุขภาพดี ณ
ระดับความเชื่อมัน่ 95 %
ผูต้ อบแบบสอบถามที่คิดว่าภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อกําลังซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
ชนิดเม็ด 284 คน เป็ นเพศชาย 127 คน เพศหญิง 157 คน และคิดว่าไม่มีผล 28 คน เป็ นเพศหญิงทั้งหมด จาก
ค่า Sig = 0.00 น้อยกว่า 0.025 แสดงว่า เพศมีความแตกต่างกันในทัศนคติที่วา่ ภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อกําลังซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95 %
ผูต้ อบแบบสอบถามที่คิดว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิ ดเม็ดมีความหลากหลายตาม
ความต้องการ 279 คน เป็ นเพศชาย 127 คน เพศหญิง 152 คน และคิดว่าไม่มีผล 33 คน เป็ นเพศหญิงทั้งหมด
จากค่า Sig = 0.00 น้อยกว่า 0.025 แสดงว่า เพศมีความแตกต่างกันในทัศนคติที่ว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ประเภทวิตามินชนิดเม็ดมีความหลากหลายตามความต้องการ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95 %
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ตารางที่ 4.25 แสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างทัศนคติเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารประเภทวิตามินชนิด
เม็ด และอายุ
อายุ
ความจําเป็ น
ผลต่อสุ ขภาพดี
ผลจากภาวะ
ความหลากหลาย
ต่อชีวติ
เศรษฐกิจต่อกําลังซื้อ ของผลิตภัณฑ์
จําเป็ น ไม่
มีผล ไม่มี
มีผล
ไม่มี
มี
ไม่มี
18-20
103
0
103
0
103
0
103
0
21-23
91
116
157
50
181
26
176
31
24 ปี ขึ้นไป
0
2
0
2
0
2
0
2
0.00
0.00
0.00
0.00
χ²
จากตารางที่ 4.25 แสดงว่า มีผตู ้ อบแบบสอบถามที่คิดว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิด
เม็ดมีความจําเป็ นต่อชีวิต 194 คน อายุระหว่าง 18-20 ปี จํานวน 103 คน อายุระหว่าง 21-23 ปี จํานวน 91 คน
และคิดว่าไม่มีมีความจําเป็ นต่อชีวิต 118 คน อายุระหว่าง 18-20 ปี จํานวน 116 คนอายุ 20 ปี ขึ้นไป จํานวน 2
คน จากค่า Sig = 0.00 น้อยกว่า 0.025 แสดงว่า อายุมีความแตกต่างกันในทัศนคติที่ว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ประเภทวิตามินชนิดเม็ดมีความจําเป็ นต่อชีวิต ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95 %
ผูต้ อบแบบสอบถามที่คิดว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิ ดเม็ดมีผลทําให้สุขภาพดี 260
คน อายุระหว่าง 18-20 ปี จํานวน 103 คน อายุระหว่าง 21-23 ปี จํานวน 157 คน และคิดว่าไม่มีผล 52 คน
อายุระหว่าง 18-20 ปี จํานวน 50 คน อายุ 24 ปี ขึ้นไป จํานวน 2 คน จากค่า Sig = 0.00 น้อยกว่า 0.025 แสดง
ว่า อายุมีความแตกต่างกันในทัศนคติที่ว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดมีผลทําให้สุขภาพดี
ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95 %
ผูต้ อบแบบสอบถามที่คิดว่าภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อกําลังซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
ชนิดเม็ด 284 คน อายุระหว่าง 18-20 ปี จํานวน 103 คน อายุระหว่าง 21-23 ปี จํานวน 181 คน และคิดว่าไม่มี
ผล 28 คน อายุระหว่าง 21-23 ปี จํานวน 26 คน อายุ 24 ปี ขึ้นไป จํานวน 2 คน จากค่า Sig = 0.00 น้อยกว่า
0.025 แสดงว่า อายุมีความแตกต่างกันในทัศนคติที่ว่าภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อกําลังซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ประเภทวิตามินชนิดเม็ด ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95 % และมีผตู ้ อบแบบสอบถามที่คิดว่าผลิตพันธ์ดงั กล่าวมี
ความหลากหลายตามความต้องการ 279 คน อายุระหว่าง 18-20 ปี จํานวน 103 คน อายุระหว่าง 21-23 ปี
จํานวน 176 คน และคิดว่าไม่มีผล 33 คน อายุระหว่าง 21-23 ปี จํานวน 31 คน อายุ 24 ปี ขึ้นไป จํานวน 2 คน
ซึ่งจากค่า Sig = 0.00 น้อยกว่า 0.025 แสดงว่า อายุมีความแตกต่างกันในทัศนคติที่ว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารมี
ความหลากหลายตามความต้องการ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95 %
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ตารางที่ 4.26 แสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างทัศนคติเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารประเภทวิตามินชนิด
เม็ด และระดับชั้นปี
ระดับชั้นปี
ความจําเป็ น
ผลต่อสุ ขภาพดี
ผลจากภาวะ
ความหลากหลาย
ต่อชีวติ
เศรษฐกิจต่อกําลังซื้อ ของผลิตภัณฑ์
จําเป็ น ไม่ มีผล ไม่มี
มีผล
ไม่มี
มี
ไม่มี
ชั้นปี ที่ 1
65
0
65
0
65
0
65
0
ชั้นปี ที่ 2
69
0
69
0
69
0
69
0
ชั้นปี ที่ 3
60
32
92
0
92
0
92
0
ชั้นปี ที่ 4
0
86
34
52
58
28
53
33
0.00
0.00
0.00
0.00
χ²
จากตารางที่ 4.26 แสดงว่า มีผตู ้ อบแบบสอบถามที่คิดว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิด
เม็ดมีความจําเป็ นต่อชีวิต 194 คน อยูใ่ นระดับชั้นปี ที่ 1 จํานวน 65 คน ชั้นปี ที่ 2 จํานวน 69 คน ชั้นปี ที่ 3
จํานวน 60 คน และคิดว่าไม่มีมีความจําเป็ นต่อชีวิต 118 คน อยูใ่ นระดับชั้นปี ที่ 3 จํานวน 32 คน ชั้นปี ที่ 4
จํานวน 86 คน จากค่า Sig = 0.00 น้อยกว่า 0.025 แสดงว่า ระดับชั้นปี มีความแตกต่างกันในทัศนคติที่ว่า
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิ ดเม็ดมีความจําเป็ นต่อชีวิต ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95 % และมี
ผูต้ อบแบบสอบถามที่คิดว่ามีผลทําให้สุขภาพดี 260 คน อยูใ่ นระดับชั้นปี ที่ 1 จํานวน 65 คน ชั้นปี ที่ 2
จํานวน 69 คน ชั้นปี ที่ 3 จํานวน 92 คน ชั้นปี ที่ 4 จํานวน 34 คน และคิดว่าไม่มีผล 52 คน อยูใ่ นระดับชั้นปี
ที่ 4 ทั้งหมด ซึ่ งจากค่า Sig = 0.00 น้อยกว่า 0.025 แสดงว่า ระดับชั้นปี มีความแตกต่างกันในทัศนคติที่ว่า
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีผลทําให้สุขภาพดี ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95 %
ผูต้ อบแบบสอบถามที่คิดว่าภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อกําลังซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
ชนิดเม็ด 284 คน อยูใ่ นระดับชั้นปี ที่ 1 จํานวน 65 คน ชั้นปี ที่ 2 จํานวน 69 คน ชั้นปี ที่ 3 จํานวน 92 คน ชั้น
ปี ที่ 4 จํานวน 58 คน และคิดว่าไม่มีผล 28 คน ซึ่ งอยูใ่ นระดับชั้นปี ที่ 4 ทั้งหมด จากค่า Sig = 0.00 น้อยกว่า
0.025 แสดงว่า ระดับชั้นปี มีความแตกต่างกันในทัศนคติที่ว่าภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อกําลังซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารประเภทวิตามินชนิ ดเม็ด ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95 % และมีผตู ้ อบแบบสอบถามที่คิดว่าผลิตภัณฑ์มี
ความหลากหลายตามความต้องการ 279 คน อยูใ่ นระดับชั้นปี ที่ 1 จํานวน 65 คน ชั้นปี ที่ 2 จํานวน 69 คน
ชั้นปี ที่ 3 จํานวน 92 คน ชั้นปี ที่ 4 จํานวน 53 คน และคิดว่าไม่มีผล 33 คน อยูใ่ นระดับชั้นปี ที่ 4 ทั้งหมด ซึ่ ง
จากค่า Sig = 0.00 น้อยกว่า 0.025 แสดงว่า ระดับชั้นปี มีความแตกต่างกันในทัศนคติที่ว่าผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดมีความหลากหลายตามความต้องการ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95 %
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ตารางที่ 4.27 แสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างทัศนคติเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารประเภทวิตามินชนิด
เม็ด และรายรับเฉลีย่ ต่ อเดือน
รายรับเฉลี่ย
ความจําเป็ น
ผล
ผลจากภาวะ
ความหลากหลาย
ต่อเดือน
ต่อชีวติ
ต่อสุ ขภาพดี เศรษฐกิจต่อกําลังซื้อ ของผลิตภัณฑ์
จําเป็ น ไม่ มีผล ไม่มี มีผล
ไม่มี
มี
ไม่มี
3500-5000
14
0
14
0
14
0
14
0
5001-6000
172
0
172
0
172
0
172
0
มากกว่า 6000
8
118 74
52
98
28
93
33
0.00
0.00
0.00
0.00
χ²
จากตารางที่ 4.27 แสดงว่า มีผตู ้ อบแบบสอบถามที่คิดว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิด
เม็ดมีความจําเป็ นต่อชีวิต 194 คน มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือน 3500-5000 จํานวน 14 คน มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือน
5001-6000 จํานวน 172 คน มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 6000 จํานวน 8 คน และคิดว่าไม่มีมีความจําเป็ น
ต่อชีวิต 118 คน ซึ่งมีรายรับเฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 6000 ทั้งหมด จากค่า Sig = 0.00 น้อยกว่า 0.025 แสดงว่า
รายรับเฉลี่ยต่อเดือนมีความแตกต่างกันในทัศนคติที่ว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารมีความจําเป็ นต่อชีวิต ณ ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95 % และมีผตู ้ อบแบบสอบถามที่คิดว่ามีผลทําให้สุขภาพดี 260 คน มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือน
3500-5000 จํานวน 14 คน มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือน 5001-6000 จํานวน 172 คน มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า
6000 จํานวน 74 คน และคิดว่าไม่มีผล 52 คน ซึ่ งมีรายรับเฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 6000 ทั้งหมด จากค่า Sig =
0.00 น้อยกว่า 0.025 แสดงว่า รายรับเฉลี่ยต่อเดือนมีความแตกต่างกันในทัศนคติที่ว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ดังกล่าวมีผลทําให้สุขภาพดี ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95 %
ผูต้ อบแบบสอบถามที่คิดว่าภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อกําลังซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
ชนิ ดเม็ด 284 คน มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือน 3500-5000 จํานวน 14 คน มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือน 5001-6000
จํานวน 172 คน มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 6000 จํานวน 98 คน และคิดว่าไม่มีผล 28 คน ซึ่ งมีรายรับ
เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 6000 ทั้งหมด จากค่า Sig = 0.00 น้อยกว่า 0.025 แสดงว่า รายรับเฉลี่ยต่อเดือนมีความ
แตกต่างกันในทัศนคติที่ว่าภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อกําลังซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด ณ
ระดับความเชื่อมัน่ 95 % และมีผตู ้ อบแบบสอบถามที่คิดว่าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีความหลากหลายตามความ
ต้องการ 279 คน มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือน 3500-5000 จํานวน 14 คน มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือน 5001-6000 จํานวน
172 คน มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 6000 จํานวน 93 คน และคิดว่าไม่มีผล 33 คน ซึ่งมีรายรับเฉลี่ยต่อ
เดือน มากกว่า 6000 ทั้งหมด จากค่า Sig = 0.00 น้อยกว่า 0.025 แสดงว่า รายรับเฉลี่ยต่อเดือนมีความแตกต่าง
กันในทัศนคติที่วา่ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีความหลากหลายตามความต้องการ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95 %

บทที่ 5
สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ

5.1 สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิ ดเม็ดของนักศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 312 ราย ซึ่ งเป็ น
เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 1-4 ปี การศึกษา 2553 ที่รับประทานผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภท
วิตามินชนิ ดเม็ด นํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน
(Inferential Statistics) ซึ่ งจากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-23
ปี กําลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 1และ 2 และมีรายรับเฉลี่ยต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 5,001-6,000 บาท
ส่ วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารชนิดเม็ดประเภทวิตามินซีเป็ นประจํา โดยเลือกซื้ อจากศูนย์จาํ หน่าย
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร มีการซื้ อเดือนละ 1 ครั้ง และมีค่าใช้จ่ายในการซื้ อแต่ละครั้งประมาณ 500-1000 บาท
ส่ วนใหญ่แล้วจะเลือกซื้ อให้ตนเอง มีเหตุผลในการซื้ อเพื่อเสริ มความงาม และมีการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดจากญาติหรื อเพื่อน ตนเองคือผูม้ ีอิทธิพลในการตัดสิ นใจซื้ อ
เมื่อพิจารณาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิ ด
เม็ด จะเห็นได้ว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้ อมากที่สุด รองลงมาคือ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัย
ด้านจิ ตวิทยา ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และปั จจัยด้านบุ คคล
ตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดของปั จจัยต่างๆดังนี้ คือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีปัจจัยย่อยที่มีอิทธิพลในระดับมาก
เรี ยงตามลําดับ คือ เรื่ องคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์ เรื่ องรายละเอียดส่ วนผสมและฉลากที่
ชัดเจน เรื่ องชื่อเสี ยงตรายี่ห้อ และเรื่ องบรรจุภณ
ั ฑ์หรื อหี บห่ อ ปั จจัยด้านราคา มีปัจจัยย่อยที่มีอิทธิ พลใน
ระดับมาก เรี ยงตามลําดับ คือ เรื่ องราคาเหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับยีห่ อ้ อื่น เรื่ องราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
และเรื่ องราคาเหมาะสมกับปริ มาณที่บรรจุปัจจัยด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย มีปัจจัยย่อยที่มีอิทธิ พลใน
ระดับมาก เรี ยงตามลําดับ คือ เรื่ องสถานที่จดั จําหน่ ายทันสมัย กว้างขวาง เชื่อถือ เรื่ องการมีวางขายทัว่ ไป
และเรื่ องการมีขายเฉพาะร้ านที่เป็ นตัวแทนจัดจําหน่ าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี ปัจจัยย่อยที่ มี
อิทธิ พลในระดับมาก เรี ยงตามลําดับ คือ เรื่ องการลด แลก แจก แถม เรื่ องการแจกสิ นค้าตัวอย่างให้ทดลอง
ใช้ เรื่ องการมีพนักงานให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และเรื่ องการโฆษณาทางสื่ อต่างๆ ปั จจัยด้านสังคม มี
ปั จจัยย่อยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้ อในระดับปานกลาง เรี ยงตามลําดับดังนี้ คือ กลุ่มเพื่อน และกระแสนิ ยม
ปั จจัยด้านบุคคล มีปัจจัยย่อยที่มีอิทธิพลในระดับมาก เรี ยงตามลําดับ คือ เรื่ องรู ปแบบการใช้ชีวิต และเรื่ อง
รายได้ ปั จจัยด้านจิตวิทยา มีปัจจัยย่อยที่มีอิทธิ พลในระดับมาก เรี ยงตามลําดับ คือ เรื่ องบุคลิกภาพ เรื่ อง
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ และเรื่ องความเชื่อ และทัศนคติ

44

จากการศึ กษาถึ งทัศนคติ เ กี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์เ สริ มอาหารประเภทวิตามิ นชนิ ดเม็ด พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่คิดว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับชีวิต มีผลทําให้มีสุขภาพดี มีความ
หลากหลายตามความต้องการ และภาวะเศรษฐกิจสังคมที่ดีข้ ึนหรื อตกตํ่าลงนั้นมีผลต่อกําลังซื้ อ ซึ่ งจากการ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดและเพศ พบว่า
เพศชายและเพศหญิ งมี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเพศชายทั้งหมด คิดว่าผลิ ตภัณฑ์
ดังกล่าวมีความจําเป็ นต่อชีวิต มีผลทําให้สุขภาพดี มีความหลากหลายตามความต้องการ และภาวะเศรษฐกิจ
มีผลต่อกําลังซื้ อ ส่ วนเพศหญิงนั้นมีท้ งั ที่เห็ นด้วยและไม่เห็ นด้วยกับเพศชาย แต่ส่วนมากแล้วจะเห็ นด้วย
ยกเว้นเรื่ องมีความจําเป็ นต่อชีวิตที่มีความเห็นแตกต่าง
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิ ดเม็ด และอายุ
พบว่า อายุมีความแตกต่างกันในทัศนคติดงั กล่าวอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 18- 20
ปี ทั้งหมดเห็นว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดมีความจําเป็ นต่อชีวิต มีผลทําให้สุขภาพดี มี
ความหลากหลายตามความต้องการ และภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อกําลังซื้ อ ส่ วนช่วงอายุ 21-23 ปี โดยส่ วน
ใหญ่มีความคิดเห็นเหมือนกับช่วงอายุ 18 ถึง 20 ปี ยกเว้นเรื่ องความจําเป็ นต่อชีวิตเท่านั้นที่มีความเห็น
แตกต่างกัน และส่ วนช่วงอายุ 24 ปี ขึ้นไปทั้งหมดมีความคิดเห็นตรงกันข้ามกับช่วงอายุ 18 ถึง 20 ปี
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด และระดับชั้น
ปี พบว่า ระดับชั้นปี มีความแตกต่างกันในทัศนคติดงั กล่าวอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยกลุ่มตัวอย่างใน
ระดับชั้นปี ที่ 1 และ 2 ทั้งหมดเห็นว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิ ดเม็ดมีความจําเป็ นต่อชีวิต มี
ผลทําให้สุขภาพดี มีความหลากหลายตามความต้องการ และภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อกําลังซื้ อ ในระดับชั้นปี ที่
3 ทั้งหมดมีความเห็นเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างในระดับชั้นปี ที่ 1 และ 2 ยกเว้นเรื่ องความจําเป็ นต่อชีวิต ซึ่งมี
ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ส่วนใหญ่คิดว่ามีความจําเป็ นต่อชีวิต และในระดับชั้นปี ที่ 4 ทั้งหมดเห็นว่า
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวไม่มีความจําเป็ นต่อชีวิต แต่ในเรื่ องมีผลต่อสุ ขภาพ เรื่ องภาวะเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์มี
ความหลากหลายตามความต้องการนั้นมีท้ งั ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่โดยส่ วนใหญ่กเ็ ห็นด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิ ดเม็ด และรายรับ
เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า รายรับเฉลี่ยต่อเดือนมีความแตกต่างกันในทัศนคติดงั กล่าวอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือนช่วง 3500 -5000 บาท และช่วง 5001- 6000 บาททั้งหมดมีความคิด
เห็นว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารมีผลทําให้สุขภาพดี มีความจําเป็ นต่อชีวิต มีความหลากหลายตามความต้องการ
และภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อกําลังซื้ อ ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 6000 บาท นั้นมีท้ งั ที่
เห็ นด้วยและไม่เห็ นด้วย โดยส่ วนมากเห็ นว่าผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่าวไม่มีความจําเป็ นต่อชี วิต แต่มีผลทําให้
สุ ขภาพดี มีความหลากหลายตามความต้องการ และภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อกําลังซื้อ
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5.2 ข้ อเสนอแนะ
ผลที่ได้รับจาการศึกษาสามารถนําไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์แก่ ผูบ้ ริ โภค ผูผ้ ลิต หรื อผูจ้ ดั จําหน่ าย
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารได้ ดังนี้
ด้ านผู้บริโภค
ควรมีความเข้าใจถึงคุณค่าและโภชนาการจากการบริ โภคอาหารในชีวิตประจําวันให้เหมาะสมตาม
เพศ อายุ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ควรมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารอย่างรอบครอบ และใช้
วิจารณญาณในการเลือกซื้อ รวามทั้งควรบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ร่างกายได้รับ
ประโยชน์จากสารอาหารอย่าต่อเนื่อง เนื่องจากผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารไม่ใช่ยารักษาอาการเจ็บป่ วย แต่เป็ น
แนวทางการป้ องกัน
ด้ านผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ าย
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มลูกค้าของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิ ดเม็ดคือกลุ่มเพศ
ชาย ที่มีช่วงอายุระหว่าง 18 ถึง 20 ปี อยูใ่ นระดับช่วงชั้นปี ที่ 1 และ 2 ที่มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 3500 5000 บาท และ 5001- 6000 บาท และมีความเห็นว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดมีความ
จําเป็ นต่อชีวิต มีผลทําให้สุขภาพดี มีความหลากหลายตามความต้องการ และภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อกําลังซื้ อ
แต่การศึกษานี้ อาจจะยังมีความคลาดเคลื่อนบ้างเนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างเพศชายที่เก็บแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชายที่ไม่ใช่เพศชายแท้ (สาวประเภทสอง) จึงทําให้เกิดผลดังกล่าว
ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรมีการทําการตลาดกับลูกค้ากลุ่มนี้ เพิ่มขึ้น และควรมีการสนับสนุ นให้มี
การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารทางสื่ อต่างๆ โดยเฉพาะทางสื่ อ
อินเตอร์ เน็ตมากขึ้น ผูผ้ ลิตควรมุ่งเน้นในการให้ความสําคัญกับตัวผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดี เหมาะสมกับ
ราคา และควรปรับปรุ งมาตรฐานการผลิตให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ควรมีการรักษาระดับ
ราคาให้คงที่ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสามารถวางแผนในการใช้จ่ายเพื่อการบริ โภคผลิตภัณฑ์ได้ ตลอดจนการวางกล
ยุทธ์ทางการตลาดเกี ่ย วกับการส่ ง เสริ มการตลาดที่มีก ารลด แลก แจก แถม ให้แ ก่ ผูบ้ ริ โภค และควรมี
จรรยาบรรณในการนําเสนอสิ นค้า ไม่โฆษณาชวนเชื่อ หรื อโอ้อวดเกินจริ ง
5.2 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาต่ อไป
การศึกษาการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิ ดเม็ดนี้ เป็ นเพียงการศึกษาในขั้นต้น
รู ปแบบหนึ่ งเท่านั้น ดังนั้นควรมีการศึกษาโดยใช้แบบจําลองโลจิ ท Logit เพื่อให้ทราบว่ากลุ่มผูบ้ ริ โภค
ลักษณะใดที่ตอ้ งการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร และควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆด้วย ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการทําการตลาดต่อไป
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บทบาททีส่ ํ าคัญต่ อสุ ขภาพของวิตามิน
วิตามิน (Vitamin) คือ สารประกอบอินทรี ยท์ ี่ร่างกายต้องการเพื่อช่วยสร้างปฏิกิริยาเคมีต่างๆขึ้น
ภายในร่ างกาย และทําหน้าที่เป็ นโคเอนไซม์ช่วยให้อวัยวะต่างๆของร่ างกายสามารถทํางานได้ตามปกติ
ถึงแม้ร่างกายจะต้องการวิตามินในปริ มาณน้อยมากเมื่อเทียบกับความต้องการสารชนิ ดอื่นแต่ก็ขาดไม่ได้
โดยแหล่งสําคัญของวิตามินก็คืออาหารที่เรากินเป็ นประจํา ไม่ว่าจะเป็ นอาหารประเภทเนื้ อสัตว์ นม ไข่ และ
ถัว่ เมล็ดแห้ง อาหารประเภทข้าว แป้ ง ไขมัน รวมทั้งอาหารประเภทผักและผลไม้ต่างๆ ซึ่ งวิตามินมี
ประโยชน์ต่อร่ างกายดังนี้
1.ช่วยในการควบคุมอวัยวะต่าง ๆของร่ างกายให้ทาํ หน้าที่ปกติ
2. ช่วยบํารุ งผิวพรรณ ผม เหงือก และตาให้ดูสวยงามและสดชื่น
3. ช่วยสร้างเซลล์ให้เจริ ญเติบโตและเพิม่ ความต้านทานโรคของร่ างกาย
วิตามินแบ่งออกเป็ น 2 จําพวก คือ วิตามินที่ละลายในไขมัน ได้แก่ A, D, E, K และวิตามินที่ละลาย
ในนํ้า ได้แก่ B, C
ภ.1 ตารางแสดงความสํ าคัญของวิตามิน
ชนิดวิตามิน
วิตามิน เอ

วิตามินดี

วิตามินอี

วิตามิน เค
วิตามินบี 1
วิตามินบี 2

แหล่ งอาหาร

ความสํ าคัญ

ตับ ไข่ แ ดง นม นํ้ามัน ตับ
ปลามะละกอสุ ก มัน เทศ
มะม่วง
เนื้ อ ตับ ปลา นํ้ามันตับปลา
ไข่นม

-ช่วยบํารุ งสายตา ผิวหนัง กระดูกและฟั น ถ้าขาด
ไม่สามารถมองเห็นที่สลัว ๆ ตาแห้ง ผิวหนังแห้ง

-ช่ ว ยรั ก ษาระดั บ แคลเซี ย มและฟอสเฟตใน
ร่ างกาย เพื่อสร้าง กระดูกและฟันถ้าขาด เป็ นโรค
กระดูกอ่อน ฟันผุง่าย
ผัก ใบเขี ย ว นํ้ ามัน พื ช ถั่ว -ช่ วยให้เม็ดเลือดแดงแข็งตัว ป้ องกันการเป็ น
ต่างๆ
หมัน ถ้าขาด เป็ นหมันง่าย แท้งง่ายเม็ดเลือดแดง
แตก
ผักขม กะหลํ่าปลีมะเขือเทศ -ช่วยให้เลือดแข็งตัว ถ้าขาด เลือดแข็งตัวช้า
ถัว่ เหลือง เนื้อหมู ตับ
เลือดไหลไม่หยุด
ข้าวซ้อมมือ เนื้อหมู ตับ ไข่ -บํารุ งประสาทและหัวใจ ถ้าขาด เป็ นโรคเหน็บ
ถัว่ มันเทศ
ชา เบื่ออาหาร การเจริ ญเติบโตหยุดชะงัก
เนื้อสัตว์ ตับ นม ยีสต์
-การเจริ ญเติบโตปกติ ผิวหนัง ลิ้นตา มีสุขภาพดี
ถ้าขาดเป็ นปากนกระจอก ผิวหนังแห้งแตก ลิ้น
เป็ นแผล
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ภ.1 ความสํ าคัญของวิตามิน (ต่ อ)
ชนิดวิตามิน

แหล่ งอาหาร

ความสํ าคัญ

วิตามินบี 5 เนื้อสัตว์ ตับ ถัว่ ยีสต์

-เป็ นส่ วนประกอบของโคเอนไซม์ ถ้าขาด
อ่อนเพลีย ผิวหนังแห้ง ประสาทหลอน
วิตามินบี 6 เนื้อสัตว์ ตับ ผักเขียว ถัว่
-ช่วยในการทํางานของระบบย่อยอาหาร ถ้าขาด
เหลือง
จะบวมตามร่ างกาย ประสาทเสื่ อมผมร่ วง
วิตามินบี 12 เนื้อหมู เนื้อปลา ตับ ไข่ ยีสต์ -การเจริ ญเติบโตของเม็ดเลือด ถ้าขาด เป็ นโรค
โลหิ ตจาง เจ็บลิ้นและปาก ไขสันหลังเสื่ อม
วิตามินซี

ผลไม้ท่ีมีรสเปรี้ ยว

-รักษาสุ ขภาพเหงือกและฟัน หลอดเลือด
แข็งแรง
ถ้าขาดโรคเลือดออกตามไรฟัน เส้นเลือดฝอย
เปราะ

ที่มา: http://www.tpa.or.th

ตามประกาศกระทรวง สาธารณสุ ข ฉบับที่ 293 (พ.ศ. 2548) เรื่ องผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ได้มีการ
นิยามความหมายของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารว่า เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานนอกเหนือจากการรับประทาน
อาหารตามปกติ ซึ่งมีสารอาหาร หรื อสารอื่นเป็ นองค์ประกอบ อยูใ่ นรู ปแบบเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว
หรื อลักษณะอื่น มิใช่รูปแบบอาหารตามปกติ (Conventional foods) สําหรับผูบ้ ริ โภคที่คาดหวังประโยชน์
ทางด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
โภชนะบําบัด
โภชนบําบัด คือการใช้อาหารหรื อสารอาหารในการฟื้ นฟูสุขภาพและแก้ปัญหาโรคโดยไม่ใช้
ยา ดร.แจ๊ค ริ ทชาสัน ประธานสมาพันธุ์สุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริ กาซึ่งมีประสบการณ์ดา้ นโภชน
บําบัดและด้านการสอนมามากกว่า 30 ปี ได้กล่าวสรุ ปเกี่ยวกับสุ ขภาพและโรคต่างๆ โดยใช้อาหารและ
สารอาหารในการบําบัดดังต่อไปนี้
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ภ.2 โภชนบําบัด
อาการโรค

วิตามิน แร่ ธาตุ และเกลือแร่
วิตามินเอ ดี อี ซี บี1 บี2 บี3 บี6 บี12 เอช กรดโฟลิก กรดไขมันที่จาํ เป็ น
สิ ว
ซีลีเนียม สังกะสี แมกนีเซียม และเบต้าแคโรทีน
วิตามินบี1 บี2 บี3 บี5 บี6 บี12 เอช ซี ดี อี กรดโฟลิก แมงกานีส เบต้าแคโรทีน
ภูมิแพ้
แคลเซียมแมกนีเซียม สังกะสี กรดไขมันที่จาํ เป็ น
เลซิติน ซีลีเนียมวิตามินอี ซี บี1 บี2 บี3 บี5 บี6 บี12 กรดโฟลิก สังกะสี
แคลเซียม แมกนีเซียม
ความจําเสื่ อม
โคเอนไซม์ Q10 โคลีน ไอโอดีน แมงกานีส คาร์นิทีน กลูตามีน
วิตามินบี1 บี2 บี3 บี5 บี6 บี12 เอช ซี อี กรดโฟลิก ซีลิเนียม สังกะสี เหล็ก
โลหิ ตจาง
ทองแดง โคบอล์ท
ผมร่ วง ศีรษะ
วิตามินบี1 บี2 บี3 บี5 บี6 บี12 เอช ซี อี กรดโฟลิก ซีลีเนียม สังกะสี ทองแดง
ล้าน
ไอโอดีน กรดไขมันที่จาํ เป็ น กรดอะมิโนที่จาํ เป็ น อินนอซิทอล พาบา
วิตามินเอ เบต้าแคโรทีน วิตามินดี ซี แคลเซียม แมกนีเซียม แมงกานีส
กระดูก
ฟอสฟอรัส และไอโอดีน
วิตามินบี1 บี2 บี3 บี5 บี6 บี12 เอช ซี เอ ดี อี กรดโฟลิก เบต้าแคโรทีน ซีลีเนียม
มะเร็ ง
แคลเซียม แมกนีเซียม สังกะสี โคเอนไซม์ Q10กรดไขมันที่จาํ เป็ น
วิตามินบี1 บี2 บี3 บี5 บี6 บี12 เอช ซี กรดโฟลิก โคลีน เลซิติน สังกะสี
เครี ยด ซึมเศร้า
ไอโอดีน กรดไขมันที่จาํ เป็ น
วิตามินรวม โคลีน ซีลีเนียม เบต้าแคโรทีน เลซิติน คาร์นิทีน กรดไขมันที่
หัวใจ
จําเป็ น แคลเซียม แมกนีเซียม โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส
วิตามินรวม แมงกานีส ไอโอดีน แคลเซียม แมกนีเซียม สังกะสี เบต้าแคโร
ท้องแน่นอืดเฟ้ อ
ทีน
ไมเกรน
วิตามินรวม แคลเซียม แมกนีเซียม ซีลีเนียม
วิตามินรวม เบต้าแคโรทีน โคลีน ซีลีเนียม แคลเซียม แมกนีเซียม แมงกานีส
ระบบประสาท
เลซิติน
วิตามินรวม ซีลีเนียม แคลเซียม แมกนีเซียมไอโอดีน เหล็กสังกะสี เบต้าแค
ปวดรอบเดือน
โรทีน
ที่มา: http://www.tpa.or.th
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แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง พฤติ กรรมการเลือ กซื้ อผลิต ภั ณฑ์ เสริ มอาหารประเภทวิต ามิ น ชนิ ด เม็ ด
ของนั กศึ กษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย เชี ย งใหม่
แบบสอบถามฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ การศึกษาพฤติ ก รรม
การเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณฑ์เ สริ ม อาหารประเภทวิต ามิ น ชนิ ด เม็ด ของนัก ศึ ก ษาคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ โดยข้อมูลส่ วนตัวของท่านจะไม่ได้รับการเปิ ดเผยหรื อนําไปใช้ประโยชน์อื่นใด
นอกจากเพือ่ การศึกษาเท่านั้น สุ ดท้ายนี้ ผวู ้ ิจยั ต้องขอขอบพระคุณท่านอย่างมากในการเสี ยสละเวลาช่ วย
ตอบแบบสอบถามมา ณ ที่น้ ีดว้ ย
คําชี้แจง: 1. ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
รับประทานโดยตรง นอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติ ซึ่งมักอยูใ่ น
รู ปลักษณะ เป็ นเม็ดหรื อ แคปซูล และมีจุดมุ่งหมายสําหรับบุคคลทัว่ ไปที่มีสุขภาพปกติ
มิใช่สาํ หรับผูป้ ่ วย
2. กรุ ณาทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็ นจริ งหรื อความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด
3. แบบสอบถามนี้มี 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลโดยทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ประเภทวิตามิตาชนิดเม็ด
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ส่ วนที่ 4 ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลโดยทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ

 ชาย

2. อายุ

 ตํ่ากว่า 18 ปี

 หญิง
 18-20 ปี

 21-23 ปี

 24 ปี ขึ้นไป

3. ชั้นปี ที่กาํ ลังศึกษา.............
4. รายรับเฉลี่ยต่อเดือน (ไม่รวมค่าหอพัก และค่าลงทะเบียน)
 3,500 - 5,000 บาท  5,001- 6,000 บาท  มากกว่า 6,000 บาท
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ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด
5. ท่านได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดจากแหล่งใด
แพทย์
เภสัชกร
พนักงานขาย ญาติ / เพื่อน
โฆษณา
โทรทัศน์/วิทยุ
อินเตอร์เน็ต งานแสดงสิ นค้า
สิ่ งพิมพ์ เช่น นิตยสาร หนังสื อพิมพ์ เอกสารทางวิชาการจากสถาบันที่เชื่อถือได้
อื่นๆ
6. ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่เลือกซื้อ โดยปกติท่านซื้อให้ใครรับประทาน (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
ตนเอง
ผูอ้ ่ ืน
ทั้งตนเองและผูอ้ ื่น
7. เพราะเหตุผลใดท่านจึงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
เพื่อบํารุ งร่ างกาย
เพื่อเสริ มความงาม เพื่อหวังผลเฉพาะทาง เช่น เพื่อลด
คอเลสโตรอล ลดความดันโลหิ ต เพิ่มความด้านทานโรค
8. ใครมีอิทธิพลในการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดของท่าน (เลือกตอบเพียง
1 ข้อ)
ตนเอง
แพทย์/เภสัชกร
ญาติ/เพื่อน
บุคคลมีชื่อเสี ยง
อิทธิพลสื่ อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์
9. ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดของท่านในแต่ละเดือน
น้อยกว่าเดือนละครั้ง  เดือนละครั้ง มากกว่าเดือนละครั้ง
10. ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดใดบ้างที่ท่านเลือกซื้อเป็ นประจํา
วิตามิน เอ วิตามิน ดี วิตามิน ซี
วิตามิน บี 1, 2, 5,6,12
วิตามิน อี
วิตามิน เค วิตามินรวม  อื่นๆ
11. สถานที่ที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด คือที่ใด
ร้านขายยา
คลินิก-โรงพยาบาล ห้างสรรพสิ นค้า
ร้านสะดวกซื้อ
สัง่ ซื้อทางไปรษณี ย ์ ศูนย์จาํ หน่ายผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
12. ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดแต่ละครั้งของท่านประมาณเท่าไหร่
(เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
 น้อยกว่า 500 บาท  500-1000 บาท
1001-2000 บาท
 2001-3000 บาท
 มากกว่า 3000 บาทขึ้นไป

54

ส่ วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
กรุ ณาทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างเพือ่ แสดงระดับความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดของท่าน
ปัจจัย
ด้ านผลิตภัณฑ์
-คุณภาพและประสิ ทธิภาพของผลิตภัณฑ์
-ชื่อเสี ยงตรายีห่ อ้
-บรรจุภณ
ั ฑ์หรื อหี บห่ อ
-รายละเอียดส่ วนผสมและฉลากที่ชดั เจน
ด้ านราคา
-ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
-ราคาเหมาะสมกับปริ มาณที่บรรจุ
-ราคาเหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับยีห่ อ้ อื่น
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
-มีวางขายทัว่ ไป
-มีขายเฉพาะร้านที่เป็ นตัวแทนจัดจําหน่าย
-สถานที่จดั จําหน่ายกว้างขวาง ทันสมัย
และเชื่อถือได้
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
-มีการโฆษณาทางสื่ อต่างๆ
-มีการแจกสิ นค้าตัวอย่างให้ทดลองใช้
-มีพนักงานให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
-มีการลด แลก แจก แถม
ด้ านสั งคม
-ซื้อตามกระแสนิยม
-ซื้อตามกลุ่มเพื่อน
ด้ านบุคคล
-รายได้

มากทีส่ ุ ด

ระดับความสํ าคัญ
มาก ปานกลาง น้ อย

น้ อยที่สุด
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-รู ปแบบการใช้ชีวิต
ด้ านจิตวิทยา
- ความเชื่อ และทัศนคติ
-ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้
-บุคลิกภาพ
ส่ วนที่ 4 ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด
1.ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดเป็ นสิ่ งจําเป็ นในชีวิตของท่านหรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
2. ท่านคิดว่าการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดทําให้มีสุขภาพดีหรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
3.ภาวะเศรษฐกิจ สังคมปั จจุบนั มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของท่านหรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
4.ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดมีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการหรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

...........ขอบคุณที่ให้ความร่ วมมือ..........

