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การวิจยั เร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของศึกษาคณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2553” เสนอโดยนางสาวเกศินี ลกัษณะองักูร มีคุณค่าเพียงพอท่ีจะเป็น
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12490434: สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

คาํสาํคญั: พฤติกรรม / เลือกซ้ือ / ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

     เกศินี ลกัษณะองักรู: การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของ 

นกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2553  

อาจารยท่ี์ปรึกษา : อาจารยจิ์ตพนธ์ ชุมเกตุ. 63หนา้. 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารและศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ของนกัศึกษาคณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา2553 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้

สําหรับการวิจยัคร้ังน้ีคือ 354 คน โดยทาํการศึกษาเฉพาะผูท่ี้เคยเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเท่านั้น 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยใชโ้ปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติสาํเร็จSPSS ช่วยใน

การประมวลผล โดยการแจกแจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 20 ปี 

รายรับต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001-7,000 บาทมากท่ีสุด ดา้นประสบการณ์บริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร

ส่วนใหญ่บริโภคมาแลว้ 1-2 ปี 

 2. ขอ้มูลทัว่ไปของการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร สาเหตุท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารส่วน

ใหญ่ก็เพ่ือบาํรุงผิวพรรณ วตัถุประสงค์ของการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารคือ ใชเ้อง ความถ่ีในการซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารส่วนใหญ่คือ 2 เดือนต่อคร้ัง สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารส่วนใหญ่ คือ ร้าน

สะดวกซ้ือ เช่น watsons, boots, 7-eleven โดยจาํนวนเงินในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 1 คร้ัง ส่วนใหญ่

อยู่ระหว่าง 501-1,000 บาท แหล่งท่ีมกัจะใชรั้บข่าวสารคือ อินเทอร์เน็ต ซ่ึงผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ส่วนใหญ่คือ พรีเซ็นเตอร์โฆษณา โดยยี่หอ้ท่ีมีการเลือกซ้ือกนัมากท่ีสุด คือ แบลค็มอร์ (Blackmore) 

 3. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบ

แบบสอบถามเลือกซ้ือสินคา้เพราะมีช่ือเสียง/เป็นท่ีรู้จกั/เช่ือถือในบริษทัผูผ้ลิตมากท่ีสุด ดา้นราคาส่วน

ใหญ่จะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีราคาถูกเม่ือเทียบกบัสินคา้ตวัอ่ืน ส่วนการหาและเลือกซ้ือไดส้ะดวกเป็นปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลท่ีสุดในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในดา้นการส่งเสริมการขาย

คือ การลดราคา 

 

คณะวทิยาการจดัการ                มหาวทิยาลยัศิลปากร                     ปีการศึกษา  2553 

ลายมือช่ือนกัศึกษา ………………………………….  

ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา …………………………………. 
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ง 

 

กติติกรรมประกาศ 

 

 งานวิจยัช้ินน้ีสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  ทั้งน้ีดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก

อาจารยจิ์ตพนธ์ ชุมเกตุ ซ่ึงไดก้รุณาใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํ ตลอดทั้งตรวจทานขอ้บกพร่องของงานวิจยั 

จนงานวจิยัเล่มน้ีสาํเร็จเป็นรูปเล่มได ้ผูว้จิยัจึงขอขอบคุณอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 ขอขอบคุณพอ่แม่ และครอบครัวของขา้พเจา้ ตลอดจนเพื่อนฝงู ท่ีคอยช่วยเหลือและให้กาํลงัใจ

เสมอมา คุณค่าและประโยชน์ท่ีไดจ้ากวิจยัเล่มน้ี ขอมอบให้แก่พ่อแม่ และครูบาอาจารยซ่ึ์งเป็นผูป้ระ

สิทธิประสาทวชิาความรู้ทาํใหว้จิยัเล่มน้ีสาํเร็จลงดว้ยดี 

 นอกจากน้ี ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดใ้ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็น

อยา่งดี ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งกบังานวจิยัช้ินน้ีท่านอ่ืนท่ีมิไดเ้อ่ยนาม ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 หวงัว่างานวิจยัเล่มน้ีคงมีประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจ  หากมีความผิดพลาดประการใดเกิดข้ึนก็ขอ

อภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย           
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

 อาหารเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีนอกเหนือจากท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค ท่ีมี

ความสาํคญัและจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติของมนุษย ์อาหารมีความสาํคญัต่อร่างกายในส่วนของการทาํให้

ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพดี ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ และทาํให้มนุษย์สามารถดาํเนิน

ชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข นอกจากมีส่วนส่งเสริมในดา้นร่างกายแลว้ การรับประทานอาหารท่ี

มีสารอาหารครบถว้นในปริมาณท่ีเหมาะสม ยงัส่งผลต่อจิตใจ โดยทาํให้การทาํงานของระบบต่าง ๆ 

ภายในร่างกายเป็นไปตามปกติ การรับประทานอาหารท่ีไม่ได้สัดส่วนอาจมีผลทาํให้เกิดปัญหา

โภชนาการและเป็นเหตุให้เกิดโรคต่าง ๆ ได ้ โดยเฉพาะในปัจจุบนัวิถีชีวิตของคนเร่งรีบมีเวลาให้กบั

ตวัเองนอ้ย มีความเครียดมากข้ึน ขาดการออกกาํลงักาย ชอบความสะดวกสบาย จึงนาํไปสู่การเจ็บป่วย

กนัมากข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัคนไทยยงัประสบปัญหาโภชนาการอยูม่าก ไม่วา่จะเป็นการขาดสารอาหาร เช่น 

โรคขาดโปรตีนและพลงังาน โรคขาดสารไอโอดีน โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โรคเหล่าน้ี

ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการทางด้านร่างกาย ถ้าเกิดในผูใ้หญ่จะทาํให้ร่างกายอ่อนแอ 

สมรรถภาพในการทาํงานตํ่า ในขณะเดียวกนัภาวะโภชนาการเกินก็กาํลงัเป็นปัญหาใหม่ท่ีทวีความ

รุนแรงเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ อนัจะนาํไปสู่โรคท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เช่น โรคอว้น โรคหวัใจขาดเลือด โรคมะเร็ง 

โรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูงเป็นตน้ ซ่ึงลว้นเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยลาํดบัตน้ ๆ 

ปัญหาของคนไทยดงักล่าวเกิดจากหลายสาเหตุ แต่หน่ึงในสาเหตุท่ีสําคญัคือคนไทยส่วนมากยงัไม่ได้

รับการส่งเสริมใหมี้พฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีถูกตอ้ง (สุจินต ์โตววิชิญ ์2550) 

 เม่ืออาหารหลกัไม่เพียงพอ ซ่ึงคาํว่า“ไม่เพียงพอ” ในท่ีน้ีหมายความวา่ เม่ือเรารับประทาน

อาหารในม้ืออาหารปกติไดอ้ยา่งถูกหลกัโภชนาการอยา่งเพียงพอแลว้ แต่ยงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ

ของร่างกาย ถึงแมว้่าเราจะรับประทานอาหารมากดว้ยปริมาณแลว้ก็ตาม แต่ดว้ยขอ้จาํกดัของชีวิตใน

สังคมท่ีทาํให้เราไม่ไดรั้บคุณค่าทางโภชนาการจากปริมาณอาหารเหล่านั้นเท่าท่ีเราพึงจะไดรั้บ เม่ือเรา

ยงัตอ้งพึ่งพาร้านขา้วแกง อาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารสําเร็จรูปอยูเ่ป็นนิจ ซ่ึงอาหารจากร้านท่ีกล่าวมา
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มกัจะมีคุณค่าทางโภชนาการไม่ครบถว้น วิตามินแร่ธาตุอะไรต่าง ๆ ก็สูญเสียไปพร้อมกบักระบวนการ

แปรรูป ในขณะเดียวกนัดว้ยระบบการเพาะปลูกท่ีเปล่ียนแปลงไปจากสมยัก่อน การเพาะปลูกปัจจุบนัท่ี

ทาํเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ ทาํใหคุ้ณค่าทางอาหารลดนอ้ยลง  (ลกัษมี หลินสุวรรณ และคณะ 2538 : 2) 

 ปัจจุบนัอาหารเสริมได้เขา้มามีบทบาทมากข้ึน เพราะทุกคนตอ้งการมีสุขภาพแข็งแรง ใน

ต่างประเทศอาหารเสริมกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจาํวนัไปแลว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากคุณค่าท่ีไดรั้บจาก

อาหารนั้นลดนอ้ยลงดว้ยระบบการแปรรูปอาหาร ยิ่งขั้นตอนซบัซ้อนมากเท่าไร คุณค่าของอาหารก็จะ

ยิ่งหดหายไปมากเท่านั้น  ทาํให้ปัจจุบนักระแสรักสุขภาพกาํลงัขยายตวัเป็นวงกวา้งมากข้ึน สาเหตุก็

น่าจะเป็นเพราะความเร่งรีบและความเครียดจากหนา้ท่ีการงานและชีวิตประจาํวนั นอกจากน้ียงัรวมไป

ถึงการท่ีตอ้งเผชิญกบัสารพิษและมลภาวะ (Pollution) ต่าง ๆ ประกอบกบัโรคภยัไขเ้จ็บท่ีนบัวนัจะยิ่ง

มากข้ึนและรุนแรงข้ึนกวา่เดิม คนเราจึงไดต่ื้นตวัในการดูแลสุขภาพตวัเองมากข้ึน ซ่ึงการบริโภคอาหาร

ใหถู้กหลกัก็เป็นวธีิหน่ึงท่ีนิยมกนัอยา่งมากในหมู่คนรักสุขภาพ (กนกรัตน์ พิชญานุพงศ ์2549 : 2) 

การบริโภคอาหารอยา่งถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการถือเป็นปัจจยัท่ีสําคญัมากประการหน่ึง ท่ีจะ

ทาํใหเ้กิดสุขภาพดี มีร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ ยิง่ไปกวา่นั้นอาหารบางจาํพวกยงัช่วยบรรเทาและป้องกนั

โรคภยัไขเ้จ็บได้อีกดว้ย ดงันั้นการได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนและอยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสมกบั

ความตอ้งการของร่างกายจึงเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่ยวด แต่ดว้ยสภาวะแวดลอ้มเฉกเช่นทุกวนัน้ี การเลือก

บริโภคแต่ส่ิงดี ๆ และบริโภคให้ครบถว้นนั้นถือว่ายากเต็มที ดว้ยเหตุน้ี “ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร” จึง

กลายมาเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีกาํลงัขยายตวัมากข้ึนทุกที  

“ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร” หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ “อาหารเสริม” นั้น กาํลงัไดรั้บความนิยมอยา่ง

มากจากผูบ้ริโภคในทุกวยั ตั้งแต่ เด็ก วยัรุ่น วยัผูใ้หญ่ และวยัชรา ซ่ึงทุกวนัน้ีมีผลิตภณัฑ์เสริมอาหารอยู่

หลายประเภทและหลายยี่ห้อดว้ยกนั โดยการเลือกบริโภคของแต่ละบุคคลก็มีความแตกต่างกนัไป เช่น 

การบริโภคเพื่อช่วยให้สุขภาพแข็งแรง การบริโภคเพื่อเสริมสร้างความสวยงาม การบริโภคเพื่อลด

นํ้าหนกั การบริโภคเพื่อบาํรุงสมอง เป็นตน้ ซ่ึงไม่วา่จะมีเหตุผลใดในบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร แต่

ส่ิงหน่ึงท่ีเช่ือว่าผูบ้ริโภคต่างก็คาดหวงัเหมือนกนัก็คือ คุณประโยชน์ท่ีคุม้ค่ากบัเงินท่ีสูญเสียไป ซ่ึง

ผลลพัธ์ก็มีทั้งท่ีไดผ้ล ไม่ไดผ้ล และเกิดอาการแพ ้ (ณรงค ์ศรีโยธิน 2550 : 1) 

การขยายตวัของธุรกิจผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทาํให้เกิดการแข่งขนักนัของผูผ้ลิตในแทบทุกดา้น 

ทั้งดา้นคุณภาพของสินคา้ ราคา การโฆษณา ส่ือ และการขายตรง ซ่ึงก็นบัวา่เป็นผลดีต่อผูบ้ริโภคท่ีจะมี

ทางเลือกท่ีหลากหลาย แต่เน่ืองจากการท่ีทางเลือกเหล่าน้ีเกิดข้ึนเพราะแรงจูงใจทางธุรกิจท่ีสร้างข้ึนเพื่อ

หวงัผลกาํไร ผูผ้ลิตจึงอาจจะถ่ายทอดเฉพาะขอ้มูลท่ีเป็นผลดีเพียงเท่านั้น ทาํให้ผูบ้ริโภคตอ้งพิจารณา
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ให้รอบคอบก่อนจะเลือกซ้ือ จึงเกิดขอ้สังเกตท่ีว่า นกัศึกษาซ่ึงจดัว่าเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง

กลุ่มหน่ึง จะเลือกซ้ือเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างไร และมีปัจจัยใดท่ีทาํให้เลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนั้น ๆ  (พเยาว ์สมหมาย 2548 : 2) ดว้ยเหตุน้ีจึงส่งผลให้ผูว้ิจยัเกิดความสนใจท่ีจะ

ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของนกัศึกษา 

 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมุ่งหวงัท่ีจะทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของนกัศึกษา 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในปีการศึกษา 2553 รวมถึง

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารนั้น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษา

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปจากในอดีต และเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร

ใหต้รงตามความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีทาํการสาํรวจอีกดว้ย 

 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของนกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของนักศึกษา 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษา คณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2553 ผูว้ิจยัได้กาํหนดขอบเขตของการศึกษาไว้

ดงัต่อไปน้ี  

1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีของปีการศึกษา 2553 มีจาํนวน

ทั้งหมด 3,079 คน 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชส้ําหรับการศึกษาคือ นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาํนวน 354 คน ซ่ึงจะทาํการศึกษาเฉพาะผูท่ี้เคยเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม

อาหารเท่านั้น 

 3. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการสาํรวจคือ ช่วงภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของนกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

2. ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของนกัศึกษา คณะ

วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

กรอบแนวความคิดการวจัิย 

 

                ตวัแปรอิสระ               ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อายุ 

- รายรับเฉล่ียต่อเดือน 

- ประสบการณ์บริโภคผลิตภณัฑ์

เสริมอาหาร 

 
 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

- ผลิตภณัฑ์ 

- ราคา 

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด 

 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

เสริมอาหาร 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 นกัศึกษา หมายถึง บุคคลท่ีกาํลงัศึกษาอยูร่ะดบัปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ภายในปีการศึกษา 2553 

 ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร หมายถึง ส่ิงท่ีช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพดีแข็งแรง ถือว่าเป็น “อาหาร”

ชนิดหน่ึงเหมือนกบัอาหารทัว่ไป ประกอบดว้ย วิตามินและเกลือแร่ บางอย่างท่ีร่างกายจาํเป็นตอ้งใช ้

อาจจะแมใ้นปริมาณเล็กนอ้ยเพื่อช่วยในการก่อปฏิกิริยาทางชีวเคมีภายในร่างกาย มีทั้งชนิดเม็ด ชนิดนํ้ า 

และชนิดแคปซูล 

 พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร หมายถึง ขอ้มูลทัว่ไปของการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารประกอบดว้ย  ส่ิงท่ีคาดหวงัจากผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร  วตัถุประสงคข์องการซ้ือผลิตภณัฑ์

เสริมอาหาร  ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารต่อเดือน สถานท่ีท่ีนิยมซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร  

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารต่อคร้ัง  แหล่งท่ีมาของการรับขอ้มูลข่าวสารผลิตภณัฑ์เสริม

อาหาร  ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด และยีห่อ้ท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด 

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร หมายถึง เคร่ืองมือการตลาดท่ี

ธุรกิจตอ้งใชเ้พื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้าหมาย ประกอบไปดว้ยเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์  จาํแนกออกเป็น 4 ดา้น คือ  ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย (Place หรือ Distribution) และดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion)  
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บทที ่2 

เอกสารและผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

 

การวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของนกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูว้ิจยัมีการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการวจิยัดงัต่อไปน้ี  

 1. พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 2. ส่วนประสมการตลาด 

 3. กระบวนการยอมรับสินคา้ของผูบ้ริโภค 

 4.ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

 5.ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์

 6.ทฤษฎีการวางเง่ือนไขการปฏิบติั 

 7.จุดเร่ิมตน้ของอาหารเสริมสุขภาพในประเทศไทย 

 8. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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พฤติกรรมผู้บริโภค 

 ธงชยั สันติวงษ ์(2539 : 6) ไดก้ล่าวไวว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา

ผูบ้ริโภคซ่ึงต่างตอ้งจดัหาส่ิงจาํเป็นสําหรับความอยูร่อดในชีวิตประจาํวนั คือ สินคา้และบริการ จาก

ระบบเศรษฐกิจมาตอบสนองความต้องการของคน ในเวลาเดียวกันกิจกรรมทางด้านการตลาด 

(Marketing) ก็เป็นส่วนสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตอบสนองความตอ้งการของมนุษยใ์นสังคม 

 ดารา  ทีปะปาล (2541 : 30) กล่าวถึงการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) คือ 

การศึกษาเร่ืองการตอบสนองความตอ้งการและความจาํเป็น (Need) ของผูบ้ริโภคให้เกิดความพึงพอใจ 

(Satisfaction) นกัการตลาดจะตอบสนองผูบ้ริโภคให้เกิดความพอใจไดน้ั้นจาํเป็นจะตอ้งทาํความเขา้ใจ

ผูบ้ริโภค เพราะถา้ไม่เขา้ใจวา่ผูบ้ริโภคคือใคร ไม่เขา้ใจวา่เขาตอ้งการอะไร ชอบส่ิงใด ไม่ชอบส่ิงใด ก็

ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้เพราะผูบ้ริโภคคือผูท่ี้มีความตอ้งการซ้ือ มีอาํนาจซ้ือ ทาํ

ใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือและพฤติกรรมการใช ้

 ธีรพนัธ์�  โลหะ�ทองคาํ (2544 : 27) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การ

กระทาํเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีแสดงออกกบัการไดม้าและการใช้

สินคา้และบริการซ่ึงรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยูก่่อนแลว้ 

 อดุลย  ์ จาตุรงค์กุล (2543 : 6) ได้สรุปว่า จากความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคใน              

หลาย ๆ ดา้น ทาํให้สามารถสรุปคาํจาํกดัความของ คาํวา่ “พฤติกรรมผูบ้ริโภค” อาจเป็นกิจกรรมต่าง ๆ 

ท่ีบุคคลกระทาํเม่ือไดรั้บ บริโภคสินคา้หรือบริการรวมไปถึงการขจดัสินคา้หรือบริการหลงัการบริโภค

ดว้ย กล่าวโดยง่าย คือ พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นเร่ืองเก่ียวกบั ‘ทาํไมคนจึงทาํการซ้ือ’ ซ่ึงมีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

 (1) การได้รับมา (Obtaining) หมายถึง กิจกรรมท่ีนาํไปสู่และรวมถึงการซ้ือหรือการรับ

ผลิตภณัฑ์ไว ้ กิจกรรมเหล่าน้ีบางอยา่งรวมถึงการเสาะแสวงหาข่าวสารเก่ียวกบัลกัษณะของผลิตภณัฑ ์

การพิจารณาเลือกซ้ือ การประเมินผลิตภณัฑ์หรือตรายี่ห้อและการซ้ือ รวมถึงวิธีการท่ีผูบ้ริโภคทาํการ

เลือกซ้ือ 

(2) การบริโภค (Consuming) หมายถึง วิธีใด ท่ีไหน เม่ือใด และภายใตส้ถานการณ์ใดท่ี

ผูบ้ริโภคทาํการบริโภคผลิตภณัฑ์ ตวัอย่างท่ีเห็นได้เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการบริโภคนั้นอาจรวมถึงการ

ตดัสินใจท่ีจะบริโภคสินคา้ท่ีบา้นหรือท่ีทาํงาน และใช้สินคา้ตามคาํสั่งหรือคาํแนะนาํจากฉลากสินคา้

หรือตามความตั้งใจ 
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(3) การขจดัสินคา้ทิ้งไป (Disposing) วิธีการท่ีผูบ้ริโภคจดัการกบัผลิตภณัฑ์และหีบห่อเม่ือเลิก

ใช ้ในกรณีท่ีนกัวเิคราะห์ผูบ้ริโภคแง่นิเวศวทิยา ผูบ้ริโภคอาจเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีสามารถนาํไปแปรรูป

กลบัมาใชใ้หม่ได ้(Recycle) หรือนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้หรืออาจขายต่อในรูปสินคา้มือสองก็ได ้ 

 คอตเลอร์ (Kotler, Philip 1996 : 49) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์ซ่ึง

ไดล้าํดบัความตอ้งการของมนุษยต์ามความตอ้งการ (Need Hierarchy) ได ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 (1) ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) 

 (2) ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Safety Needs) 

 (3) ความตอ้งการเป็นเจา้ของและตอ้งการความรัก (Belongingness and love Needs) 

 (4) ความตอ้งการช่ือเสียงและเป็นท่ียกยอ่งนบัถือ (Esteem Needs) 

 (5) ความตอ้งการความสมหวงัในชีวติ (Self - actualization Needs) 

 

ส่วนประสมการตลาด 

 คอตเลอร์ (Kotler, Philip 1996 : 16) ไดร้ะบุไวว้า่ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix และ 

4Ps) หมายถึง กลุ่มเคร่ืองมือทางด้านการตลาดท่ีบริษทันํามาใช้เพื่อการบรรลุวตัถุประสงค์ ด้าน

การตลาดของบริษทัในตลาดเป้าหมาย สามารถแบ่งได ้4 ประเภท ดว้ยกนั ซ่ึงประกอบดว้ย 

 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) การท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์หรือบริการเพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของ

ตลาดเป้าหมายนั้นจะตอ้งเลือกผลิตภณัฑ์และสายผลิตภณัฑ์ ตลอดจนรูปร่างตราสินคา้ หีบห่อ และส่ิง

บรรจุให้ตรงกบัความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ทั้งน้ีเพื่อให้การพฒันาส่วนประสมการตลาดดาํเนิน

ไปดว้ยความสะดวกง่ายข้ึน และเป็นตวัสําคญัท่ีนกัการตลาดจะตอ้งหยิบยกข้ึนมาพิจารณาเป็นอนัดบั

แรก เพราะจะเป็นตวัท่ีทาํใหลู้กคา้มีความสนใจมากกวา่ส่วนประสมการตลาดตวัอ่ืน ๆ 

 2. ราคา (Price) เป็นตวักลไกท่ีสําคญัท่ีจะทาํให้ลูกคา้สนใจและยอมรับในผลิตภณัฑ์หรือไม่ 

การกาํหนดราคานั้นจะตอ้งถูกตอ้งและยุติธรรม ในการกาํหนดราคาตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองตน้ทุนลกัษณะ

การแข่งขนัในตลาดเป้าหมาย การเพิ่มหรือลดราคาตลอดจนเง่ือนไขในการขายต่างๆ ควบคู่กนั ส่วน

ประสมทางการตลาดภายใตต้วั P แต่ละตวันั้น P ทั้ง 4 ตวัจะตอ้งมีความสัมพนัธ์ต่อกนั และแต่ละ P จะ

มีความสําคญัไม่นอ้ยไปกวา่กนั ดงันั้น นกัการตลาดจะตอ้งหาวิธีท่ีจะพฒันาส่วนประสมการตลาดของ 

P ทั้ง 4 ตวัน้ีทาํให้กลยุทธ์ทางการตลาดมีประสิทธิภาพสูงสุดไดอ้ยา่งไรเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของตลาดเป้าหมายไดอ้ยา่งสูงสุด 
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 3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ผลิตภณัฑ์หรือบริการจะดีเพียงใดก็ตาม หากไม่สามารถถึง

ทนัเวลาและในสถานท่ีซ่ึงมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์นั้นก็จะดอ้ยความหมายลงไปการพิจารณาถึงสถาน

ท่ีวา่จะวางผลิตภณัฑ์ท่ีใดท่ีเหมาะสม จะวางเม่ือไร ถึงเป็นเวลาท่ีตลาดตอ้งการ เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งนาํ

ปัจจยัเก่ียวกบัการขนส่งมาพิจารณาควบคู่ดว้ย และนอกจากน้ียงัตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองการขนส่ง การเก็บ

รักษาผลิตภณัฑใ์หอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมท่ีจะนาํออกตลาดเป้าหมายไดท้นัท่วงที กล่าวโดยสรุป คือการนาํ

ผลิตภณัฑท่ี์สาํเร็จรูปแลว้ไปยงัตลาดเป้าหมายในเวลาท่ีตอ้งการ 

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการส่ือความให้ตลาดเป้าหมายไดท้ราบถึงผลิตภณัฑ์

ท่ีตอ้งการไดมี้จาํหน่าย ณ ท่ีใด ณ ระดบัใดไม่วา่การส่งเสริมการตลาดจะผา่น โดยพนกังานขาย การขาย

โดยทัว่ไป และการส่งเสริมการขาย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ คู่แข่งขนั โดย

บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้ดงัน้ี 

4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์ารและ

ผลิตภณัฑ์บริการ หรือความคิด ท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ กลยุทธ์ในการโฆษณาจะ

เก่ียวขอ้งกบั  

  (1) กลยทุธ์การสร้างสรรคง์านโฆษณาและยทุธวธีิการโฆษณา 

  (2) กลยทุธ์ส่ือ 

  4.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นกิจกรรมการแจง้ข่าวสารและ

จูงใจตลาดโดยใชบุ้คคลจะเก่ียวกบั  

(1) กลยทุธ์การขายโดยพนกังานขาย  

(2) การจดัการหน่วยงานขาย 

  4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมการส่งเสริมท่ีนอกเหนือจาก

การโฆษณาการขายโดยพนกังานขาย และการให้ข่าว การประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงสามารถกระตุน้ความ

สนใจทดลองใช ้ หรือการซ้ือโดยลูกคา้ขั้นสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการ ส่งเสริมการขายมี 3 

รูปแบบ  

  (1) การกระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค  

  (2) การกระตุน้คนกลาง เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง  

  (3) การกระตุน้พนกังานขาย เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังานขาย 

  4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and public Relations) เป็นการเสนอ

ความคิดเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพนัธ์เป็นความพยายามท่ีมี
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การวางแผนโดยองคก์รหน่ึงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์รให้เกิดกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง การให้ข่าวเป็น

กิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์ 

  4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย

เพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือวิธีการต่างๆ ท่ีนกัการตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตรงกบัผู ้

ซ้ือและทาํใหเ้กิดการตอบสนองในทนัที ประกอบดว้ย  

  (1) การขายทางโทรศพัท ์ 

  (2) การขายโดยใชจ้ดหมายตรง  

  (3) การขายโดยใชแ้คตตาล๊อก  

  (4) การขายทางโทรทศัน์ วทิย ุหรือหนงัสือพิมพ ์

 การเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค รวมทั้งการพิจารณาการตดัสินใจส่ือท่ีจะนาํมาประชาสัมพนัธ์

ข่าวสารของผลิตภณัฑ์  การตดัสินใจในส่ือ (Deciding on media) เป็นการเลือกส่ือท่ีใชใ้นการโฆษณา

ซ่ึงในขั้นแรกตอ้งตดัสินใจเก่ียวกบัจาํนวนการเขา้ถึง (Reach) ความถ่ี (Frequency) จาํนวนการเขา้ถึง

รวมหรือความประทบัใจ และผลกระทบจากการโฆษณา (Impact) การเขา้ถึงท่ีมีประสิทธิผล (Effective 

reach) การเลือกซ้ือส่ือประเภทต่างๆ (Major media types) การเลือกส่ือเฉพาะอยา่ง (Specific media 

vehicles) การกาํหนดเวลาในการใช้ส่ือ (Media timing) และการจดัสรรส่ือตามภูมิศาสตร์ 

(Geographical media allocation) ตามลาํดบั ดงัน้ี 

 1. จาํนวนการเปิดรับ (Exposure) จาํนวนการเขา้ถึง (Reach) ความถ่ี (Frequency) และ

ผลกระทบจากการใชส่ื้อ (Impact) 

  1.1 จาํนวนการเขา้ถึง (Reach) เป็นการวดัจาํนวนบุคคลหรือครัวเรือน ซ่ึงแผนการใช้

ส่ือแต่ละคร้ังเขา้ถึงภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดจากการใชส่ื้อเฉพาะหรือการใช้ส่ือร่วมกนั อาจเรียกว่า 

ความครอบคลุมของส่ือ (Media coverage) ตวัอยา่ง ผูฟั้งรายการวิทยุ 8,000 คน จาก 10,000 คน ไดย้ิน

โฆษณาสบู่ตราสินคา้หน่ึงใน 4 สัปดาห์ ดงันั้นการเขา้ถึงเท่ากบั 80%  

  1.2 ความถ่ีหรือความถ่ีในการเปิดรับข่าวสาร (Frequency or frequency of exposure) 

หมายถึง จาํนวนคร้ังท่ีบุคคลหรือครัวเรือนมีการเปิดรับส่ือเฉพาะอยา่งในช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนดให ้

ตวัอยา่ง ผูรั้บฟังรายการวิทยุ 10,000 คน ประกอบดว้ย 4,000 คน ท่ีไดย้ินการโฆษณาสบู่ 3 คร้ัง และอีก 

4,000 คน ไดย้นิการโฆษณา 5 คร้ัง ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
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  1.3 จาํนวนการเขา้ถึงรวมหรือความประทบัใจ (Total exposure หรือ impression หรือ 

GRP) หมายถึง จาํนวนคะแนนรายการรวมท่ีเกิดจากการเปิดรับข่าวสาร ซ่ึงเกิดจากจาํนวนบุคคลท่ีมีการ

เปิดรับข่าวสารคูณดว้ยจาํนวนความถ่ีของการรับข่าวสาร 

  1.4 ผลกระทบจากการโฆษณา (Impact) หมายถึง ผลกระทบจากข่าวสารการโฆษณา

ต่อผูรั้บข่าวสารในการเปล่ียนโครงสร้างความคิด (Mental networks) และความตอ้งการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม 

1.5 การเขา้ถึงท่ีมีประสิทธิผล (Effective reach) หรือจาํนวนการเขา้ถึงแบบถ่วง

นํ้ าหนกั (Weighted number of exposure) หมายถึง จาํนวนครัวเรือนหรือผูฟั้งท่ีส่ือแต่ละชนิดสามารถ

เขา้ถึงอยา่งมีประสิทธิผล คาํนวณจากการเขา้ถึง คูณ ความถ่ี คูณ ผลกระทบ  

 2. การเลือกส่ือประเภทต่างๆ (Major media typer) ก่อนท่ีจะเลือกส่ือนั้นกิจการจะตอ้งกาํหนด

วตัถุประสงค์เก่ียวกบัจาํนวนการเขา้ถึง ความถ่ีและผลกระทบจากการใชส่ื้อต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งพิจารณา

เลือก ประกอบดว้ย หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา และข่าวสารทางไปรษณีย ์ซ่ึงส่ือ

แต่ละประเภทจะแตกต่างกนั ตวัอย่างเช่น โทรทศัน์จะมีความสามารถในการเขา้ถึงผูรั้บข่าวสารได้

มากกวา่นิตยสาร ป้ายโฆษณาจะมีความถ่ีในการรับข่าวสารมากกวา่นิตยสาร นิตยสารมีผลกระทบต่อ

ผูรั้บข่าวสารมากกวา่หนงัสือพิมพ ์ ผูว้างแผนการใช้ส่ือจะตอ้งรู้คุณสมบติัเฉพาะของส่ือแต่ละประเภท

ดงัน้ี 

  2.1 หนงัสือพิมพ ์มีขอ้ดีดา้นความยืดหยุน่ ดา้นเวลา สถานท่ี และความสามารถในการ

เขา้ถึงตลาดในทอ้งท่ีไดส้ะดวก มีการรับรู้ และความเช่ือถือไดสู้ง แต่มีขอ้เสีย คือ อายุการใชง้านของส่ือ

จะสั้น คุณภาพในการปรับปรุงข่าวสารตํ่า และผูอ่้านส่วนใหญ่อ่านแบบผา่นสายตาไม่ไดใ้ห้ความสนใจ

เท่าท่ีควร 

  2.2 นิตยสาร มีขอ้ดี คือ สามารถเลือกผูอ้่านโดยแบ่งตามอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ ตาม

ประชากรศาสตร์ สร้างความเช่ือถือและความภาคภูมิใจไดสู้ง มีคุณภาพในการผลิตสูง อายุการใชง้าน

ของส่ือนาน แต่มีขอ้สงสัย คือ ข่าวสารไม่ทนัเหตุการณ์ ช่วงเวลาใชส่ื้อแต่ละคร้ังนาน จาํนวนการ

จาํหน่ายตํ่า ไม่มีตาํแหน่งวางขายท่ีแน่นอน 

  2.3 วทิย ุมีขอ้ดี คือ มีอาณาเขตทางภูมิศาสตร์กวา้ง สามารถเลือกผูฟั้งตามอาณาเขตทาง

ภูมิศาสตร์และประชากรศาสตร์ไดง่้าย ใชต้น้ทุนตํ่า มีขอ้เสีย คือ เป็นการเสนอในรูปการฟังอยา่งเดียว 

ความตั้งใจของผูฟั้งจะตํ่ากวา่โทรทศัน์ โครงสร้างค่าใชจ่้ายในการโฆษณาไม่มีมาตรฐาน และการเสนอ

ข่าวสารผา่นไปอยา่งรวดเร็ว 
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  2.4 โทรทศัน์ มีขอ้ดี คือ เป็นการรวมภาพ เสียง และการเคล่ือนไหว สามารถดึงดูด

ความสนใจไดดี้ และมีการเขา้ถึงผูรั้บสารไดสู้ง มีขอ้เสีย คือ ใชต้น้ทุนสูง ความสลบัซบัซ้อนมีมาก การ

เสนอข่าวสารผา่นไปอยา่งรวดเร็ว และเลือกผูฟั้งไดน้อ้ย 

  2.5 การส่งทางไปรษณีย ์ มีขอ้ดี คือ เลือกผูรั้บได ้ มีความยืดหยุน่ มีลกัษณะเฉพาะ

บุคคล มีขอ้เสีย คือ ตน้ทุนสูง ผูรั้บข่าวสารอาจไม่ใหค้วามสนใจ 

  2.6 ป้ายโฆษณา มีขอ้ดี คือ มีความยืดหยุน่ โอกาสท่ีผูรั้บข่าวสารมีการเปิดรับส่ือซํ้ า ๆ 

กนัมีสูง ตน้ทุนตํ่า และมีคู่แข่งขนันอ้ย มีขอ้เสีย คือ ไม่มีโอกาสเลือกผูรั้บข่าวสาร และมีขอ้จาํกดัดา้น

ความคิดสร้างสรรคใ์นการโฆษณาในการพิจารณาเลือกส่ือจะตอ้งพิจารณาถึงส่ิงต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

  (1) ลกัษณะของส่ือท่ีมีต่อผูฟั้งตามกลุ่มเป้าหมาย (Target-audience media habits) 

ตวัอยา่ง นิตยสารแม่และเด็กจะเหมาะกบัผูรั้บข่าวสารตามกลุ่มเป้าหมาย คือ ครอบครัวท่ีมีบุตรเล็ก ๆ 

จาํนวนการเขา้ถึงของส่ือ (Reach) ท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบัรูปแบบการจดัจาํหน่ายของสินคา้ดว้ย 

  (2) ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ (Product) เน่ืองจากส่ือแต่ละประเภทจะมีศกัยภาพในการ

ใหข้อ้มูลท่ีแตกต่างกนัในเร่ืองของการสาธิต การมองเห็น การอธิบาย ความน่าเช่ือถือและสีสัน ตวัอยา่ง 

เคร่ืองแต่งกาย สุภาพสตรีจะนาํเสนอไดดี้ท่ีสุดในนิตยสาร และส่ือท่ีใชใ้นการโฆษณาท่ีเหมาะสมท่ีสุดก็

คือ โทรทศัน์ 

  (3) ข่าวสาร (Message) ระยะเวลาและเน้ือหาของข่าวสารจะมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

ส่ือ ตวัอย่างเช่น ข่าวสารท่ีประกาศลดราคาผลิตภณัฑ์ตอ้งใช้ส่ือดา้นโทรทศัน์ หรือหนงัสือพิมพ ์

สาํหรับข่าวสารท่ีบรรจุขอ้มูลดา้นเทคนิคมากตอ้งอาศยันิตยสารเฉพาะอยา่งหรือส่งทางไปรษณีย ์

  (4) ตน้ทุน (Cost) ค่าโฆษณาทางโทรทศัน์มีตน้ทุนสูงมาก ส่วนค่าโฆษณาทาง

หนงัสือพิมพมี์ตน้ทุนไม่สูงเท่าใดนกั การคาํนวณตน้ทุนทาํไดโ้ดยคาํนวณตน้ทุนต่อการเปิดรับข่าวสาร

ของผูรั้บ 1,000 คน 

  (5) วตัถุประสงคข์องการเลือกส่ือโฆษณา (Advertising objective) การเลือกส่ือจะตอ้ง

พิจารณาถึงจุดมุ่งหมายเฉพาะของส่ือโฆษณาและจุดมุ่งหมายของการโฆษณาทั้งชุด 

  (6) จาํนวนการเขา้ถึงของส่ือ (Reach) จาํนวนการเขา้ถึงของส่ือท่ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบั

รูปแบบการจดัจาํหน่ายของสินคา้ 

 3. การเลือกส่ือเฉพาะอยา่ง (Specific media vehicles) เม่ือตดัสินใจวา่จะเลือกส่ือประเภทใด

แลว้จะตอ้งพิจารณาถึงการเลือกเฉพาะอย่างในส่ือแต่ละประเภทดว้ย หลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสินใจ

เลือกส่ือเฉพาะอยา่งจะตอ้งพิจารณาถึงการตอบสนองท่ีน่าพอใจท่ีทาํให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
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ใชต้น้ทุน ตวัอยา่ง ถา้บริษทัตดัสินใจเลือกส่ือประเภทนิตยสารจาก ขั้นท่ี 2 แลว้ในขั้นท่ี 3 น้ี ผูว้างแผน

การใชส่ื้อจะตอ้งประเมินค่านิตยสารแบบต่างๆ เก่ียวกบัลกัษณะของนิตยสาร เช่น ความเช่ือถือ ความ

ภาคภูมิใจ ลกัษณะของนิตยสารทางภูมิศาสตร์ คุณภาพในการจดัทาํนิตยสาร บรรยากาศเก่ียวกบัผูจ้ดัทาํ 

เวลาท่ีใช้ และผลกระทบดา้นจิตวิทยา ซ่ึงผูว้างแผนการใชส่ื้อจะตอ้งตดัสินใจ ขั้นสุดทา้ยว่าจะเลือก

นิตยสารฉบบัใดท่ีจะสามารถสร้างการเขา้ถึงไดดี้ท่ีสุด มีความถ่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุด ผลตอบแทนท่ีได้

เหมาะสมกบัเงินท่ีจ่ายไป และส่ิงสําคญัก็คือ พิจารณาถึงขนาดของผูรั้บข่าวสาร ซ่ึงใชก้ารวดัหลายวิธี 

ดงัน้ี  

  (1) จาํนวนการหมุนเวยีน (Circulation)  

  (2) จาํนวนผูรั้บข่าวสาร (Audience)  

  (3) ผูรั้บข่าวสารท่ีมีประสิทธิผล (Effective audience)  

  (4) ผูรั้บข่าวสารท่ีเปิดรับข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective exposed audience) 

 4. การกาํหนดเวลาในการใช้ส่ือ (Media timing) เป็นการกาํหนดเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับ

ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาตลอดทั้งปี ซ่ึงจะกล่าวถึงปัญหาท่ีแตกต่างกนัระหวา่งปัญหากาํหนดการมหา

ภาคและกาํหนดการจุลภาค 

  4.1 ปัญหากาํหนดการมหภาค (Macroscheduling problem) เป็นการตดัสินใจแบ่ง

ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาตลอดปี เพื่อใหเ้กิดยอดขายสินคา้ของบริษทัตามฤดูกาล ตวัอยา่งยอดขายสินคา้

ของบริษทัแห่งหน่ึงมียอดขายสูงสุดในเดือนธนัวาคมและตํ่าสุดในเดือนมีนาคม ผูข้ายในตลาดมีความ

คิดเห็น 3 แบบ คือ  

  (1) ธุรกิจจะเปล่ียนค่าใชจ่้ายในการโฆษณาตามยอดขายในฤดูกาล  

  (2) เปล่ียนในทางตรงกนัขา้มกบัยอดขายตามฤดูกาล  

  (3) ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา 

  4.2 ปัญหากาํหนดการจุลภาค (Microscheduling Problem) กาํหนดการจุลภาคจะ

เก่ียวขอ้งกบัการแบ่งค่าใชจ่้ายในการโฆษณาเพื่อให้ไดผ้ลกระทบสูงสุดภายในช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด

ทางเลือก โดยการตดัสินใจดา้นกาํหนดเวลาในการใชส่ื้อโฆษณามีวธีิการต่าง ๆ ดงัน้ี  

  (1) การโฆษณามุ่งเฉพาะช่วงเวลา (Concentrated)  

  (2) การโฆษณาแบบต่อเน่ือง (Continuous)  

  (3) การโฆษณาแบบกระจาย เป็นคร้ังคราว (Intermittent) 
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 กล่าวโดยสรุป ผูส่ื้อสารพยายามจะพิจารณาอุปนิสัยของผูบ้ริโภคท่ีสัมพนัธ์กบัความสามารถใน

การชักจูงเพื่อนาํมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบข่าวสารและการเลือกใช้ส่ือให้ตรงกบัผลิตภณัฑ์

เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีดี และกลุ่มอา้งอิงต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ   

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541 : 21-24) 

 

กระบวนการยอมรับสินค้าของผู้บริโภค 

กระบวนการยอมรับสินคา้ของผูบ้ริโภค (The consumer - adoption process) เป็นการศึกษาวา่

ผู ้บริโภคท่ีมีการเรียนรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ และมีการยอมรับหรือปฏิเสธผลิตภัณฑ์อย่างไร              

บริษัทต้องเข้าใจกระบวนการน้ีเพื่อให้ผู ้บริโภคเกิดความสนใจ  และทดลองใช้ผลิตภัณฑ ์                       

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2539 : 3) 

 ปรียา วอนขอพร และสุรัชนา วิวฒัน์ชาติ (2549 : 50) กล่าวถึงทฤษฎีการยอมรับสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคกล่าวไว ้ดงัน้ี  

 (1) ผูบ้ริโภคตามเป้าหมายทางการตลาดจะมีเส้นแสดงกระบวนการยอมรับและการจดัประเภท

ผูย้อมรับผลิตภณัฑต์ามระยะเวลาการยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่ (Innovators)  

 (2) กลุ่มผูย้อมรับผลิตภณัฑ์คร้ังแรก (Early adopters) ลกัษณะนิสัยแตกต่างจากกลุ่มใหญ่ท่ีใช้

ผลิตภณัฑใ์นภายหลงั  

 (3) กลุ่มทนัสมยั จะมีการใช้ส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการเขา้ถึงกลุ่มผูย้อมรับผลิตภณัฑ์ใหม่ 

(Average Adopters)  

 (4) กลุ่มตามสมยัเป็นกลุ่มท่ีมีความชา้แต่ยงัไม่มากนกั แต่จะซ้ือสินคา้หลงัจากท่ีคนอ่ืนใชก้นั

มาแลว้  

 (5) กลุ่มลา้สมยัเป็นกลุ่มสุดทา้ยท่ียอมรัยผลิตภณัฑ์ชา้ท่ีสุด (Laggards) การศึกษาถึงทฤษฎีการ

คน้พบผลิตภณัฑ์ใหม่ การเผยแพร่ผลิตภณัฑ์ และการยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่ จะช่วยให้เขา้ใจถึงวิธีการ

เขา้ถึงผูซ้ื้อไดดี้ข้ึน 

 ด้านพรรณพิมล  ก้านกนก (2545 : 9) กล่าวว่า กระบวนการยอมรับสินคา้ของผูบ้ริโภค              

ยงัประกอบไปดว้ยกระบวนการดงัต่อไปน้ี 

 1. แนวความคิดเก่ียวกบันวตักรรมใหม่ การเผยแพร่ผลิตภณัฑ์ใหม่ และการยอมรับผลิตภณัฑ์

ใหม่ (Concepts in innovation, diffusion and adoption) 
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  1.1 นวตักรรมใหม่ (Innovation) หมายถึง ความคิดริเร่ิมผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีไม่เคยปรากฏ

ในตลาด 

  1.2 การเผยแพร่ผลิตภณัฑ์ (Diffusion) หมายถึง การเผยแพร่ความคิดใหม่จากแหล่ง

คน้พบไปยงัผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย หรือผูย้อมรับขั้นสุดทา้ย 

  1.3 กระบวนการยอมรับ (Adoption Process) หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลง

ทางด้านจิตใจของบุคคลแต่ละบุคคลเร่ิมตั้งแต่การไดย้ินและการรู้จกัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ใหม่คร้ังแรก

จนถึงการยอมรับผลิตภณัฑใ์นท่ีสุด ซ่ึงเป็นขั้นตอนการตดัสินใจของบุคคลท่ีใชผ้ลิตภณัฑใ์หม่ 

 2. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักระบวนการยอมรับของผูบ้ริโภค (Propositions about the Consumer 

Adoption Process) ในการศึกษากระบวนการยอมรับของผูบ้ริโภค คือ ศึกษาถึงกระบวนการยอมรับของ

ผูบ้ริโภคหรือขั้นตอน ในการยอมรับความคิดใหม่ของบุคคล 

  2.1 ขั้นตอนในกระบวนการยอมรับ (Stages in the adoption process) ไดแ้บ่งขั้นตอน

ในกระบวนการยอมรับผลิตภณัฑ ์มีดงัน้ี 

  (1) การรู้จกั (Awareness) ผูบ้ริโภคจะรู้จกัผลิตภณัฑ์แต่ขาดรายละเอียดเก่ียวกับ

รายละเอียดผลิตภณัฑ ์

  (2) สนใจ (Interest) เป็นขั้นท่ีผูบ้ริโภคจะสนใจผลิตภณัฑ์ โดยคน้หารายละเอียดขอ้มูล

เก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หม่ 

  (3) การประเมิน (Evaluation) เป็นขั้นท่ีผูบ้ริโภคจะพิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะ

ทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์

  (4) การทดลอง (Trial) เป็นขั้นท่ีผูบ้ริโภคจะเร่ิมทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์เพื่อพิสูจน์คุณค่า

ของผลิตภณัฑ ์

  (5) การยอมรับ (Adoption) เป็นขั้นท่ีผูบ้ริโภคนั้นตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑ์อยา่งสมํ่าเสมอ

การจัดบุคลิกภาพตามการจัดประเภทผูย้อมรับผลิตภัณฑ์ใหม่โดยอาศัยเส้นกระบวนการยอมรับ 

(Adoption Curve) เน่ืองจากบุคคลมีความแตกต่างกนับางมีการยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่ในช่วงแรก แต่

บางคนจะยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่ในช่วงเวลาหลงั 

 สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : 26) ไดจ้ดัประเภทผูย้อมรับผลิตภณัฑ์ใหม่ออกเป็นกลุ่มตามเกณฑ์

ระยะเวลาของการยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่ออกมา เป็น 5 กลุ่ม ซ่ึงนกัการตลาดให้เป็นเกณฑ์ในการ

กาํหนดตลาดเป้าหมายสาํหรับผลิตภณัฑใ์หม่ ดงัน้ี 

 1. กลุ่มผูรั้บนวตักรรมใหม่ (Innovator) เป็นกลุ่มท่ีกระต้ือร้ือร้นท่ีจะทดลองผลิตภณัฑใ์หม่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 
 

 
 

 2. กลุ่มผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์คร้ังแรก (Early Adopters) เป็นกลุ่มท่ีรองลงมาจากกลุ่มแรกค่อนขา้งจะ

อยูแ่นวหนา้ 

 3. กลุ่มทนัสมยั (Average Adopters) เป็นกลุ่มท่ีอยูก่ลางๆเป็นผูท่ี้ซ้ือสินคา้ท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมกนั

อยา่งมาก 

 4. กลุ่มตามสมยั (Late Adopters) เป็นกลุ่มท่ีมีความช้าแต่ยงัไม่มากนกั โดยจะซ้ือสินคา้

หลงัจากท่ีมีคนอ่ืนใชก้นัมากแลว้ เช่น เป็นผูท่ี้มีบตัร ATM, VESA CARD, โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ฯลฯ หลงั

บุคคลอ่ืน 

 5. กลุ่มลา้สมยั (Laggards) เป็นกลุ่มท่ียอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่ชา้ท่ีสุด เป็นกลุ่มสุดทา้ยท่ียอมรับ

นวตักรรมการจดัประเภทบุคลิกภาพตามค่านิยมในสังคม (Typers Based on Social Values)  

 

ทฤษฎแีละแนวคิดเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

 พฤติกรรมกระบวนการตดัสินใจประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ  ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1  การเล็งเห็นปัญหาหรือตระหนกัถึงความตอ้งการ ขั้นตอนเร่ิมตน้ของกระบวนการ

ตดัสินใจ เกิดข้ึนเม่ือบุคคลเกิดความรู้สึกในความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีผูบ้ริโภคนึกถึงสภาวะท่ีเขา

ปรารถนาเม่ือเปรียบเทียบกบัสภาวะท่ีเป็นจริง ณ เวลาหน่ึง แลว้ทาํการกาํหนดวา่เป็นความตอ้งการท่ีมี

ลาํดบัความสาํคญัสูงมากพอท่ีตนจะสนใจแหล่งสาํคญัของการตระหนกัถึงปัญหาก็คือความตอ้งการเกิด

ต่ืนตวัข้ึนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือความตอ้งการเก่ียวพนักบัภาพพจน์ของตนเอง (Self-Image) ของ

ผูบ้ริโภค ส่ิงจูงใจต่าง ๆ  มีแนวโนม้ท่ีจะมุ่งไปสู่วตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย ผูท่ี้คาดว่าจะเป็นผูซ้ื้ออาจ

ถูกจูงใจดว้ยปัจจยัต่าง ๆ มากมาย เช่น รูปร่างดี (Physical Fitness) หรือความปรารถนาท่ีจะได ้“รุ่น

ล่าสุด” เป็นตน้ 

 นอกจากนั้น ยงัมีอิทธิพลทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีกระทบต่อการเล็งเห็นปัญหาของบุคคลบุคคล

อ่ืนอาจเป็นลูกท่ีคอยชวนพอ่ “พอ่ ขายรถเก่าคนัน้ีเถอะ รุ่นใหม่ตกมาถึงแลว้” หรืออาจเป็นเพื่อนบา้นท่ีมี

แรงกดดนัในเร่ืองการรักษาทรวดทรงต่อเราจนกลายเป็นเร่ืองท่ีเราตอ้งเอาชนะ ทั้งหมดน้ีจะเห็นไดว้่า

การเล็งเห็นปัญหาเป็นเร่ืองสลบัซบัซอ้นมาก 

 ขั้นตอนท่ี 2 การเสาะแสวงหาข่าวสาร เป็นขั้นตอนถดัมาเป็นขั้นตอนเก่ียวกบัการเสาะแสวงหา

ข่าวสารจากภายในความทรงจาํ เพื่อกาํหนดว่าทางเลือกอนัประกอบด้วยลกัษณะต่างๆ ของสินคา้ท่ี

กระจ่างพอท่ีจะทาํการซ้ือโดยไม่ตอ้งทาํการเสาะแสวงหาข่าวสารอ่ืนต่อไปหรือไม่ ถา้ข่าวสารในความ

ทรงจาํไม่มีพอ โดยปกติก็จะตอ้งทาํการเสาะแสวงหาจากแหล่งภายนอก การจะทาํการเสาะแสวงหาจาก
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แหล่งภายนอกไดรั้บอิทธิพลของความแตกต่างของบุคคลและอิทธิพลทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ครอบครัว

มกัมีอิทธิพลในขอบเขตของการเสาะแสวงหาข่าวสารดว้ย 

 ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินค่าทางเลือกก่อนซ้ือ เช่น ผูท่ี้จะซ้ือรถจกัรยานจะตอ้งทาํการตรวจจกัรยาน

ในแง่ของลกัษณะของผลิตภณัฑ์ และทาํการเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือสเปค (Specification-

คุณลกัษณะเฉพาะ) และมีการใชเ้กณฑ์ในการประเมินทางเลือก (Evaluation Criteria) เพื่อเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของผลิตภณัฑแ์ละตราดงักล่าว กล่าวอีกนยัหน่ึงเกณฑเ์ป็นผลท่ีเราปรารถนาจะไดจ้ากการ

ซ้ือ และการบริโภคและแสดงออกมาในรูปลกัษณะท่ีเรานิยมชมชอบ เช่นกนักบัขั้นตอนท่ีแลว้มา การ

ประเมินทางเลือกก่อนซ้ือถูกปรับแต่ง และถูกอิทธิพลจากความแตกต่างของบุคคลและอิทธิพลของ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 ขั้นตอนท่ี 4 การซ้ือมกัจะเกิดข้ึนในร้านคา้ปลีก บางทีก็จ่ายของท่ีบา้น อย่างไรก็ดีส่ิงสําคญัท่ี

ตอ้งมี คือ พนกังานขายท่ีมีความชาํนาญสูง 

 ขั้นตอนท่ี 5 และ 6 การอุปโภคและการประเมินทางเลือกหลงัซ้ือ ทั้งสองอยา่งมีความผูกพนักนั

อยา่งใกลชิ้ด เร่ืองท่ีน่าสนใจคือความพอใจของผูบ้ริโภคและการรักษาความพอใจนั้น คาํถามท่ีน่าสนใจ

ก็คือ “ความคาดหมายของผูซ้ื้อ เป็นไปอยา่งสมหวงัหรือเปล่า” ถา้ความคาดหมายเทียบไดก้บัปฏิบติัการ

ของผลิตภณัฑ์ ผลก็คือความน่าพอใจ แต่ถา้เกิดมีทางเลือกท่ีมิไดเ้ลือกไวแ้ละเกิดนึกเห็นภาพว่าดีกว่า

ตราท่ีเลือกไวล้ะก็ ความไม่พอใจอาจเกิดข้ึน 

 ขั้นตอนท่ี 7 การจดัการกบัส่ิงเหลือใช้ ผูบ้ริโภคพบทางเลือกท่ีจะท้ิงผลิตภณัฑ์หรือทาํให้กลบั

สภาพเสียหรือทาํการตลาดซํ้ าอีก (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2544 : 10) 

 ตวัแปรท่ีก่ออิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

 การตดัสินใจของผูบ้ริโภคให้รับอิทธิพลและปรับรูปแบบได้โดยปัจจยัและตวักาํหนดหลาย

อยา่งท่ีเราสามารถจดักลุ่มส่ีกลุ่มคือ 

 1. ตวักระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimuli) ซ่ึงนกัการตลาดสามารถควบคุมไดน้ัน่เอง ตวั

แปรชนิดน้ีจะไม่พิจารณาแยกเป็นบท ๆ ไป แต่จะพิจารณารวมไปกบัตวัแปรอ่ืนตวักระตุน้ดงักล่าวก็คือ 

4 P’s นัน่เอง 

 2. อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม ผูบ้ริโภคอาศยัอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความสลบัซบัซ้อนกระบวนการ

ตดัสินใจและพฤติกรรมของเขาไดรั้บจากวฒันธรรม ชั้นทางสังคม อิทธิพลจากตวับุคคล เป็นตน้ 
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3. อิทธิพลและความแตกต่างของบุคคล เป็นปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคมี

ความแตกต่างกนัท่ีทรัพยากรมนุษยแ์ละความรู้ของผูบ้ริโภค การจูงใจ ทศันคติ บุคลิกภาพและแบบของ

การใชชี้วติ (Lifestyle) เป็นตน้ 

 4. กระบวนการทางจิตวิทยา มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค นักวิจยัตลาดมี

ความสนใจในเร่ืองน้ีมาก กระบวนการน้ีประกอบดว้ย การดาํเนินกรรมวธีิเก่ียวกบัข่าวสารการเรียนรู้  

 วตัถุประสงค์ของการตลาดคือ สร้างการแลกเปล่ียนให้เกิดข้ึน โดยมีกําไรกิจกรรมทาง

การตลาดจึงมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ตวัแปรหรือองคป์ระกอบของส่วนผสม

ทางการตลาด (4 P’s) แต่ละอยา่ง ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ต่างก็

กระทบต่อกระบวนการซ้ือในขั้นตอนต่าง ๆ ด้วย ในขณะท่ีเป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ี

กระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (สุชา จนัทน์เอม 2537 : 6) ส่วนผสมทางการตลาด ประกอบดว้ย 

 (1) ผลิตภณัฑ ์(Product)   

 ผลิตภณัฑ์ (Product) ท่ีใหม่และสลบัซับซ้อนอาจตอ้งมีการตดัสินใจอย่างกวา้งขวาง ถา้เรารู้

เร่ืองน้ีแล้วในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกท่ีง่ายกว่าผูบ้ริโภคมีความคุน้เคย เพื่อให้

ผูบ้ริโภคท่ีไม่ตอ้งการเสาะแสวงหาทางเลือกอยา่งกวา้งขวางพิจารณารูปร่างของผลิตภณัฑ์ตลอดจนหีบ

ห่อและป้ายฉลาก สามารถก่ออิทธิพลต่อกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค หีบห่อท่ีสะดุดตา อาจทาํให้

ผูบ้ริโภคเลือกไว้เพื่อพิจารณา ประเมิน เพื่อการตัดสินใจซ้ือ ป้ายฉลากท่ีแสดงให้ผู ้บริโภคเห็น

คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ท่ีสําคัญก็จะทาํให้ผูบ้ริโภคประเมินสินค้าเช่นกัน สินค้าคุณภาพสูง       

หรือท่ีปรับเขา้กบัความตอ้งการบางอยา่งของผูซ้ื้อมีอิทธิพลต่อการซ้ือดว้ย (เสรี วงษ�์มณฑา, 2539 : 

10) 

 สุดาดวง  เรืองรุจิระ (2538 : 58-60) ไดก้ารแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพสามารถแบ่ง

ออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ไดห้ลายแบบ เช่น 

 1. การแบ่งตามลกัษณะทางการผลิต จะแบ่งไดเ้ป็น 

  1.1 อาหารเสริมสุขภาพท่ีผลิตข้ึนในประเทศ อาหารเสริมสุขภาพประเภทน้ีจะใช ้

วตัถุดิบและผลิตเป็นอาหารเสริมสุขภาพภายในประเทศ 

  1.2 อาหารเสริมสุขภาพท่ีนําเข้ามาจากต่างประเทศโดยนาํเขา้มาเป็นล็อตใหญ่ ๆ

หลงัจากนั้นนาํมาทาํการแบ่งบรรจุในประเทศใหมี้ขนาดท่ีเล็กลง (Repack) ก่อนจาํหน่าย 

  1.3 ส่วนท่ีนาํเขา้มาจากต่างประเทศแลว้ขายทั้งแพก็เก็จท่ีนาํเขา้มาเลย 

 2. การแบ่งตามลกัษณะของผลิตภณัฑจ์ะแบ่งไดเ้ป็น 
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  2.1 กลุ่มท่ีผลิตมาจากธรรมชาติ 

  2.2 กลุ่มท่ีผลิตจากการสังเคราะห์ 

 (2) ราคา (Pricing)  

 ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคทาํการประเมินทางเลือกและทาํการ

ตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑ์ราคาตํ่า นกัการตลาดจึงควรคิดราคานอ้ย ลดตน้ทุนการซ้ือ 

หรือทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจด้วยลักษณะอ่ืน ๆ สําหรับการตดัสินใจอย่างกวา้งขวางผูบ้ริโภคมัก

พิจารณาราคาละเอียด โดยถือเป็นอยา่งหน่ึงในลกัษณะทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้ง สําหรับสินคา้ฟุ่มเฟือย ราคา

สูงไม่ทาํใหก้ารซ้ือลดนอ้ยลง นอกจากน้ีราคายงัเป็นเคร่ืองประเมินคุณค่า(Value) ของผูบ้ริโภค ซ่ึงก็จะ

ติดตามดว้ยการซ้ือ (เสรี วงษ�์มณฑา 2539 : 11) 

 สุดาและคณะ (2540 : 32) ไดก้ล่าววา่ อาหารเสริมสุขภาพมกัมีการทาํการส่งเสริมทางการตลาด 

(Promotion) มาก ดงันั้นตน้ทุนของอาหารเสริมสุขภาพจึงตอ้งมีค่าการตลาดแฝงอยู่ส่งผลให้ราคาของ

อาหารเสริมสุขภาพอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาหารเสริมสุขภาพประเภทท่ีผลิตมาจาก

วตัถุดิบตามธรรมชาติ หรือมีส่วนประกอบจากสารท่ีสกดัมาจากธรรมชาติอยูใ่นเปอร์เซ็นตสู์ง จะมีราคา

ขายแพงกว่าอาหารเสริมสุขภาพท่ีมาจากสารท่ีสกดัมาจากการสังเคราะห์ สาเหตุท่ีอาหารเสริมสุขภาพ

ส่วนมากตอ้งตั้งราคาให้สูงนั้น ส่วนหน่ึงก็เน่ืองมาจากภาพพจน์ของผูบ้ริโภค (Image) ว่าสินคา้ท่ีมี

คุณภาพดีจะต้องมีราคาแพง และในการตั้ งราคาจะมกัจะตั้งราคาอ้างอิงอยู่กับราคาของผลิตภณัฑ์

ประเภทเดียวกนักบัท่ีวางจาํหน่ายอยูใ่นทอ้งตลาดขณะนั้น โดยจะทาํการตั้งราคาให้อยูใ่นระดบัท่ีเสมอ

กนัหรืออาจจะสูงกวา่กนัเล็กนอ้ย 

 (3) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Placement-Channel of Distribution) 

 กลยทุธ์ของนกัการตลาดในการทาํให้มีผลิตภณัฑ์ไวพ้ร้อมจาํหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการ 

“พบ” ผลิตภณัฑ์ แน่นอนว่าสินคา้ท่ีมีจาํหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือก็จะทาํให้ผูบ้ริโภคนาํไป

ประเมินประเภทของช่องทางท่ีนาํเสนอ ก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์เช่น สินคา้

ท่ีมีของแถมในร้านเสริมสวยชั้นดีในหา้งสรรพสินคา้ทาํใหสิ้นคา้มีช่ือเสียงมากกวา่นาํไปใชบ้น “ชั้นวาง

ของ” ในซุปเปอร์มาร์เก็ต (เสรี วงษม์ณฑา  2539 : 13) 

 สุดาและคณะ (2540 : 33) ไดก้ล่าววา่ แนวโน้มผูบ้ริโภคอาหารเสริมสุขภาพจะนิยมซ้ือใน

สถานท่ีท่ีสะดวกในการซ้ือและอยู่ไม่ไกล อาหารเสริมสุขภาพประเภทวิตามินและเกลือแร่มกัจะขาย

ผา่นร้านขายยาภายในห้างสรรพสินคา้ ส่วนอาหารเสริมประเภทอ่ืน ๆ นิยมใชช่้องทางแบบขายตรงทั้ง

ในแบบชั้นเดียว (Single Level) และการขายตรงแบบหลายชั้น (Multi Level) การขายผา่นทางร้านขาย
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ยา ในซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านเสริมสวย หรือท่ีเคาน์เตอร์เคร่ืองสําอาง ทั้งน้ีอาหารเสริมสุขภาพจะมีการ

ควบคุมจากองค์การอาหารและยาน้อยกว่าวิตามินและเกลือแร่ ทาํให้ในการจดัจาํหน่ายอาหารเสริม

สุขภาพจะมีช่องทางในการจดัจาํหน่ายมากกวา่วติามินและเกลือแร่ 

 (4) การส่งเสริมตลาด (Promotion-Marketing Communication)  

 การส่งเสริมตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคไดทุ้กขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

ข่าวสารท่ีนักการตลาดส่งไปอาจ  “เตือนใจ” ให้ผูบ้ริโภครู้ว่าเขามีปัญหา สินคา้ของนักการตลาด

สามารถแกไ้ขปัญหาไดแ้ละมนัสามารถส่งมอบคุณค่าใหไ้ดม้ากกวา่สินคา้ของคู่แข่ง เม่ือไดข้่าวสารหลงั

การซ้ือเป็นการยนืยนัวา่การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ถูกตอ้ง (เสรี วงษ�์มณฑา  2539 : 14) 

 สุดาและคณะ (2540 : 34) ไดก้ล่าววา่ การทาํโฆษณาของอาหารเสริมสุขภาพจะถูกควบคุมโดย

องคก์ารอาหารและยา ทั้งในส่วนของวติามิน เกลือแร่ และอาหารเสริมสุขภาพชนิดต่าง ๆ ดงันั้นในการ

ทาํโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพจึงมกัจะหลีกเล่ียงการโฆษณาโดยตรง ซ่ึงเป็นขอ้จาํกดัและจะทาํการ

โฆษณาโดยใชน้กัวชิาการเป็นผูท้าํการเผยแพร่ขอ้มูลแทน หรือในบางคร้ังก็จะจดัให้มีการทาํวิจยัข้ึนมา 

แลว้เขียนผลการวจิยัออกมาเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน เช่น ทาํในลกัษณะของแผน่พบั หรืออาจจะมีการ

โฆษณาผา่นทางโทรทศัน์ วทิย ุโดยเป็นผูส้นบัสนุน (Sponsor) ใหก้บัรายการทางโทรทศัน์ วิทยุนาํเสนอ

เป็นขอ้มูลในเชิงวชิาการ เป็นตน้ 

 

ทฤษฎกีารจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Theory of Motivation) 

 มาสโลว ์(Maslow  1970 : 104-106) เช่ือวา่พฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นจาํนวนมากสามารถอธิบาย

โดยใช้แนวโน้มของบุคคลในการคน้หาเป้าหมายท่ีจะทาํให้ชีวิตของเขาได้รับความต้องการ ความ

ปรารถนา และไดรั้บส่ิงท่ีมีความหมายต่อตนเอง เป็นความจริงท่ีจะกล่าววา่กระบวนการของแรงจูงใจ

เป็นหวัใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเช่ือวา่มนุษยเ์ป็น “สัตวท่ี์มีความตอ้งการ” (wanting 

animal) และเป็นการยากท่ีมนุษยจ์ะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอยา่งสมบูรณ์ ในทฤษฎีลาํดบัขั้นความ

ตอ้งการของ Maslow เม่ือบุคคลปรารถนาท่ีจะไดรั้บความพึงพอใจและเม่ือบุคคลไดรั้บความพึงพอใจ

ในส่ิงหน่ึงแลว้ก็จะยงัคงเรียกร้องความพึงพอใจส่ิงอ่ืนๆ ต่อไป ซ่ึงถือเป็นคุณลกัษณะของมนุษย ์ซ่ึงเป็น

ผูท่ี้มีความตอ้งการจะไดรั้บส่ิงต่าง ๆ อยูเ่สมอ Maslow กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษยน์ั้นติดตวัมา

แต่กาํเนิดและความปรารถนาเหล่าน้ีจะเรียงลาํดับขั้นของความปรารถนา ตั้ งแต่ขั้นแรกไปสู่ความ

ปรารถนาขั้นสูงข้ึนไปเป็นลาํดบั  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 
 

 
 

 ลาํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์( The Need Hierarchy Conception of Human Motivation) 

Maslow เรียงลาํดบัความตอ้งการของมนุษยจ์ากขั้นตน้ไปสู่ความตอ้งการขั้นต่อไปไวเ้ป็นลาํดบัดงัน้ี  

 1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological needs)  

 2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs)  

 3. ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ (Belongingness and love needs)  

 4. ความตอ้งการไดรั้บความนบัถือยกยอ่ง (Esteem needs)  

 5. ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริง (Self-actualization needs)  

 ลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์มีการเรียงลาํดบัขั้นความตอ้งการท่ีอยูใ่นขั้นตํ่าสุด จะตอ้ง

ไดรั้บความพึงพอใจเสียก่อนบุคคลจึงจะสามารถผา่นพน้ไปสู่ความตอ้งการท่ีอยูใ่นขั้นสูงข้ึนตามลาํดบั

ดงัจะอธิบายโดยละเอียดดงัน้ี  

1. ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological needs)  

เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานท่ีมีอาํนาจมากท่ีสุดและสังเกตเห็นไดช้ดัท่ีสุด จากความตอ้งการ

ทั้งหมดเป็นความตอ้งการท่ีช่วยการดาํรงชีวติ ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหาร นํ้ าด่ืม ออกซิเจน การพกัผอ่น

นอนหลับ ความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการความอบอุ่น ตลอดจนความตอ้งการท่ีจะถูกกระตุ้น

อวยัวะรับสัมผสั แรงขบัของร่างกายเหล่าน้ีจะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความอยู่รอดของร่างกายและของ

อินทรีย ์ความพึงพอใจท่ีไดรั้บ ในขั้นน้ีจะกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการในขั้นท่ีสูงกว่าและถา้บุคคลใด

ประสบความลม้เหลวท่ีจะสนองความตอ้งการพื้นฐานน้ีก็จะไม่ไดรั้บการกระตุน้ ให้เกิดความตอ้งการ

ในระดับท่ีสูงข้ึนอย่างไรก็ตาม ถ้าความตอ้งการอย่างหน่ึงยงัไม่ได้รับความพึงพอใจ บุคคลก็จะอยู่

ภายใตค้วามตอ้งการนั้นตลอดไป ซ่ึงทาํให้ความตอ้งการอ่ืน ๆ ไม่ปรากฏหรือกลายเป็นความตอ้งการ

ระดบัรองลงไป เช่น คนท่ีอดอยากหิวโหยเป็นเวลานานจะไม่สามารถสร้างสรรค์ส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อ

โลกได ้บุคคลเช่นน้ีจะหมกมุ่นอยูก่บัการจดัหาบางส่ิงบางอยา่งเพื่อใหมี้อาหารไวรั้บประทาน  

 มาสโลว ์อธิบายต่อไปว่าบุคคลเหล่าน้ีจะมีความรู้สึกเป็นสุขอย่างเต็มท่ีเม่ือมีอาหารเพียงพอ

สาํหรับเขาและจะไม่ตอ้งการส่ิงอ่ืนใดอีก ชีวิติของเขากล่าวไดว้า่เป็นเร่ืองของการรับประทาน ส่ิงอ่ืน ๆ 

นอกจากน้ีจะไม่มีความสําคญัไม่วา่จะเป็นเสรีภาพ ความรัก ความรู้สึกต่อชุมชน การไดรั้บการยอมรับ 

และปรัชญาชีวิต บุคคลเช่นน้ีมีชีวิตอยู่เพื่อท่ีจะรับประทานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ตวัอย่าง การขาด

แคลนอาหารมีผลต่อพฤติกรรม ไดมี้การทดลองและการศึกษาชีวประวติัเพื่อแสดงว่า ความตอ้งการ

ทางด้านร่างกายเป็นเร่ืองสําคญัท่ีจะเขา้ใจพฤติกรรมมนุษย ์และได้พบผลว่าเกิดความเสียหายอย่าง

รุนแรงของพฤติกรรมซ่ึงมีสาเหตุจากการขาดอาหารหรือนํ้ าติดต่อกนัเป็นเวลานาน ตวัอย่างคือ เม่ือ
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สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในค่ายนาซีซ่ึงเป็นท่ีกกัขงัเชลย เชลยเหล่านั้นจะละทิ้งมาตรฐานทางศีลธรรมและ

ค่านิยมต่างๆ ท่ีเขาเคยยดึถือภายใตส้ภาพการณ์ปกติ เช่น ขโมยอาหารของคนอ่ืน หรือใชว้ิธีการต่าง ๆ ท่ี

จะไดรั้บอาหารเพิ่มข้ึน อีกตวัอยา่งหน่ึงในปี ค.ศ. 1970 เคร่ืองบินของสายการบิน Peruvian ตกลงท่ีฝ่ัง

อ่าวอเมริกาใตผู้ท่ี้รอดตายรวมทั้งพระนิกาย Catholic อาศยัการมีชีวิตอยูร่อดโดยการกินซากศพของผูท่ี้

ตายจากเคร่ืองบินตก จากปรากฏการณ์น้ีช้ีให้เห็นวา่เม่ือมนุษยเ์กิดความหิวข้ึน จะมีอิทธิพลเหนือระดบั

ศีลธรรมจรรยา จึงไม่ตอ้งสงสัยเลยว่ามนุษยมี์ความตอ้งการทางดา้นร่างกายเหนือความตอ้งการอ่ืน ๆ 

และแรงผลกัดนัของความตอ้งการน้ีไดเ้กิดข้ึนกบับุคคลก่อนความตอ้งการอ่ืนๆ 

 2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) 

 เม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บความพึงพอใจแลว้บุคคลก็จะพฒันาการไปสู่ขั้นใหม่

ต่อไป ซ่ึงขั้นน้ีเรียกวา่ความตอ้งการความปลอดภยัหรือความรู้สึกมัน่คง (safety or security) มาสโลว ์

กล่าววา่ความตอ้งการความปลอดภยัน้ีจะสังเกตไดง่้ายในทารกและในเด็กเล็ก ๆ เน่ืองจากทารกและเด็ก

เล็ก ๆ ตอ้งการความช่วยเหลือและตอ้งพึ่งพออาศยัผูอ่ื้น ตวัอยา่ง ทารกจะรู้สึกกลวัเม่ือถูกทิ้งให้อยูต่าม

ลาํพงัหรือเม่ือเขาได้ยินเสียงดงั ๆ หรือเห็นแสงสว่างมาก ๆ แต่ประสบการณ์และการเรียนรู้จะทาํให้

ความรู้สึกกลวัหมดไป ดังคาํพูดท่ีว่า “ฉันไม่กลวัเสียงฟ้าร้องและฟ้าแลบอีกต่อไปแล้ว เพราะฉันรู้

ธรรมชาติในการเกิดของมนั” พลงัความตอ้งการความปลอดภยัจะเห็นไดช้ดัเจนเช่นกนัเม่ือเด็กเกิดความ

เจ็บป่วย ตวัอย่างเด็กท่ีประสบอุบติัเหตุขาหักก็จะรู้สึกกลวัและอาจแสดงออกดว้ยอาการฝันร้ายและ

ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความปกป้องคุม้ครองและการใหก้าํลงัใจ 

 มาสโลว ์กล่าวเพิ่มเติมว่าพ่อแม่ท่ีเล้ียงดูลูกอยา่งไม่กวดขนัและตามใจมากจนเกินไปจะไม่ทาํ

ให้เด็กเกิดความรู้สึกวา่ไดรั้บความพึงพอใจจากความตอ้งการความปลอดภยัการให้นอนหรือให้กินไม่

เป็นเวลา ไม่เพียงแต่ทาํให้เด็กสับสนเท่านั้นแต่ยงัทาํให้เด็กรู้สึกไม่มัน่คงในส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ตวัเขา 

สัมพนัธภาพของพอ่แม่ท่ีไม่ดีต่อกนั เช่น ทะเลาะกนัทาํร้ายร่างกายซ่ึงกนัและกนั พ่อแม่แยกกนัอยู ่หยา่ 

ตายจากไป สภาพการณ์เหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อความรู้ท่ีดีของเด็ก ทาํให้เด็กรู้ว่าส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ไม่

มัน่คง ไม่สามารถคาดการณ์ไดแ้ละนาํไปสู่ความรู้สึกไม่ปลอดภยั ความตอ้งการความปลอดภยัจะยงัมี

อิทธิพลต่อบุคคลแม้ว่าจะผ่านพน้วยัเด็กไปแล้ว แม้ในบุคคลท่ีทาํงานในฐานะเป็นผูคุ้ ้มครอง เช่น 

ผูรั้กษาเงิน นกับญัชี หรือทาํงานเก่ียวกบัการประกนัต่าง ๆ และผูท่ี้ทาํหน้าท่ีให้การรักษาพยาบาลเพื่อ

ความปลอดภยัของผูอ่ื้น เช่น แพทย ์พยาบาล แมก้ระทัง่คนชรา บุคคลทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ีจะใฝ่หาความ

ปลอดภยัของผูอ่ื้นดว้ยกนัทั้งส้ิน ศาสนาและปรัชญาท่ีมนุษยย์ึดถือทาํให้เกิดความรู้สึกมัน่คง เพราะทาํ

ให้บุคคลไดจ้ดัระบบของตวัเองให้มีเหตุผลและวิถีทางท่ีทาํให้บุคคลรู้สึก “ปลอดภยั” ความตอ้งการ
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ความปลอดภยัในเร่ืองอ่ืน ๆ จะเก่ียวขอ้งกบัการเผชิญกบัส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี สงคราม อาชญากรรม นํ้ า

ท่วม แผน่ดินไหว การจลาจล ความสับสนไม่เป็นระเบียบของสังคม และเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีคลา้ยคลึงกบั

สภาพเหล่าน้ี  มาสโลวไ์ด้ให้ความคิดต่อไปว่าอาการโรคประสาทในผูใ้หญ่ โดยเฉพาะโรคประสาท

ชนิดย ํ้าคิด-ย ํ้าทาํ (obsessive-compulsive neurotic) เป็นลกัษณะเด่นชดัของการคน้หาความรู้สึกปลอดภยั 

ผูป่้วยโรคประสาทจะแสดงพฤติกรรมวา่เขากาํลงัประสบเหตุการณ์ท่ีร้ายกาจและกาํลงัมีอนัตรายต่างๆ 

เขาจึงตอ้งการมีใครสักคนท่ีปกป้องคุม้ครองเขาและเป็นบุคคลท่ีมีความเขม้แข็งซ่ึงเขาสามารถจะพึ่งพา

อาศยัได ้

 3. ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ (Belongingness and Love needs) 

 ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของเป็นความตอ้งการขั้นท่ี 3 ความตอ้งการน้ีจะเกิดข้ึน

เม่ือความตอ้งการทางด้านร่างกาย และความตอ้งการความปลอดภยัไดรั้บการตอบสนองแล้ว บุคคล

ตอ้งการได้รับความรักและความเป็นเจา้ของโดยการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น เช่น ความสัมพนัธ์

ภายในครอบครัวหรือกบัผูอ่ื้น สมาชิกภายในกลุ่มจะเป็นเป้าหมายสําคญัสําหรับบุคคล กล่าวคือ บุคคล

จะรู้สึกเจ็บปวดมากเม่ือถูกทอดทิ้งไม่มีใครยอมรับ หรือถูกตดัออกจากสังคม ไม่มีเพื่อน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเม่ือจาํนวนเพื่อน ๆ ญาติพี่น้อง สามีหรือภรรยาหรือลูก ๆ ได้ลดน้อยลงไป นักเรียนท่ีเข้า

โรงเรียนท่ีห่างไกลบา้นจะเกิดความตอ้งการเป็นเจา้ของอยา่งยิ่ง และจะแสวงหาอยา่งมากท่ีจะไดรั้บการ

ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน  มาสโลวค์ดัคา้นกลุ่มฟรอยด์ท่ีวา่ความรักเป็นผลมาจากการทดแทนสัญชาตญาณ

ทางเพศ (sublimation) สําหรับมาสโลวค์วามรักไม่ใช่สัญลกัษณ์ของเร่ืองเพศ (sex) เขาอธิบายวา่ ความ

รักท่ีแท้จริงจะเก่ียวข้องกับความรู้สึกท่ีดี ความสัมพนัธ์ของความรักระหว่างคน 2 คน จะรวมถึง

ความรู้สึกนบัถือซ่ึงกนัและกนั การยกย่องและความไวว้างใจแก่กนั นอกจากน้ีมาสโลวย์งัย ํ้าว่าความ

ตอ้งการความรักของคนจะเป็นความรักท่ีเป็นไปในลกัษณะทั้งการรู้จกัให้ความรักต่อผูอ่ื้นและรู้จกัท่ีจะ

รับความรักจากผูอ่ื้น การได้รับความรักและได้รับการยอมรับจากผูอ่ื้นเป็นส่ิงท่ีทาํให้บุคคลเกิด

ความรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า บุคคลท่ีขาดความรักก็จะรู้สึกวา่ชีวติไร้ค่ามีความรู้สึกอา้งวา้งและเคียดแคน้  

 4. ความตอ้งการไดรั้บความนบัถือยกยอ่ง (Self-Esteem needs) 

           เม่ือความตอ้งการได้รับความรักและการให้ความรักแก่ผูอ่ื้นเป็นไปอย่างมีเหตุผลและทาํให้

บุคคล เกิดความพึงพอใจแล้ว พลงัผลกัดนัในขั้นท่ี 3 ก็จะลดลงและมีความตอ้งการในขั้นต่อไปมา

แทนท่ี กล่าวคือมนุษยต์อ้งการท่ีจะไดรั้บความนบัถือยกย่องออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรกเป็น

ความตอ้งการนบัถือตนเอง (self-respect) ส่วนลกัษณะท่ี 2 เป็นความตอ้งการไดรั้บการยกย่องนบัถือ

จากผูอ่ื้น (esteem from others) 
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  4.1 ความตอ้งการนบัถือตนเอง (self-respect) คือ ความตอ้งการมีอาํนาจ มีความเช่ือมัน่

ในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิไม่ตอ้งพึ่งพาอาศยัผูอ่ื้น และมีความ

เป็นอิสระ ทุกคนตอ้งการท่ีจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและมีความสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จในงาน

ภารกิจต่าง ๆ และมีชีวติท่ีเด่นดงั 

  4.2 ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผูอ่ื้น (esteem from others) คือ            

ความตอ้งการมีเกียรติยศ การไดรั้บยกยอ่ง ไดรั้บการยอมรับ ไดรั้บความสนใจ มีสถานภาพ มีช่ือเสียง

เป็นท่ีกล่าวขาน และเป็นท่ีช่ืนชมยินดี มีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความยกยอ่งชมเชยในส่ิงท่ีเขากระทาํ

ซ่ึงทาํให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าวา่ความสามารถของเขาไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้น ความตอ้งการไดรั้บ

ความนบัถือยกย่อง ก็เป็นเช่นเดียวกบัธรรมชาติของลาํดบัชั้นในเร่ืองความตอ้งการดา้นแรงจูงใจตาม

ทศันะของมาสโลว ์ในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตนัน่คือ บุคคลจะแสวงหาความตอ้งการไดรั้บการยก

ยอ่งก็เม่ือภายหลงัจาก ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของไดรั้บการตอบสนองความพึงพอใจ

ของเขาแลว้ มาสโลว ์กล่าววา่มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดท่ี้บุคคลจะยอ้นกลบัจากระดบัขั้นความตอ้งการใน

ขั้นท่ี 4 กลับไปสู่ระดับขั้นท่ี 3 อีกถ้าความต้องการระดับขั้นท่ี 3 ซ่ึงบุคคลได้รับไว้แล้วนั้ นถูก

กระทบกระเทือนหรือสูญสลายไปทนัทีทนัใด  

 ความพึงพอใจของความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งโดยทัว่ ๆ ไป เป็นความรู้สึกและทศันคติของ

ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า การมีพละกาํลงั การมีความสามารถ และความรู้สึก

วา่มีชีวติอยูอ่ยา่งมีประโยชน์และเป็นบุคคลท่ีมีความจาํเป็นต่อโลก ในทางตรงกนัขา้มการขาดความรู้สึก

ต่างๆ ดงักล่าวน้ียอ่มนาํไปสู่ความรู้สึกและทศันคติของปมดอ้ยและความรู้สึกไม่พอเพียง เกิดความรู้สึก

อ่อนแอและช่วยเหลือตนเองไม่ได ้ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเป็นการรับรู้ตนเองในทางปฏิเสธ (negative) ซ่ึงอาจ

ก่อให้เกิดความรู้สึกขลาดกลวัและรู้สึกวา่ตนเองไม่มีประโยชน์และส้ินหวงัในส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความตอ้งการของชีวติ และประเมินตนเองตํ่ากวา่ชีวิตความเป็นอยูก่บัการไดรั้บการยกยอ่ง และยอมรับ

จากผูอ่ื้นอย่างจริงใจมากกวา่การมีช่ือเสียงจากสถานภาพหรือการไดรั้บการประจบประแจง การไดรั้บ

ความนบัถือยกยอ่งเป็นผลมาจากความเพียรพยายามของบุคคล และความตอ้งการน้ีอาจเกิดอนัตรายข้ึน

ได้ถ้าบุคคลนั้นตอ้งการคาํชมเชยจากผูอ่ื้นมากกว่าการยอมรับความจริงและเป็นท่ียอมรับกนัว่าการ

ไดรั้บความนบัถือยกยอ่ง มีพื้นฐานจากการกระทาํของบุคคลมากกวา่การควบคุมจากภายนอก 

 5. ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริง (Self-Actualization needs)  

 ถึงลําดับขั้นสุดท้าย ถ้าความต้องการลําดับขั้นก่อนๆ ได้ทาํให้เกิดความพึงพอใจอย่างมี

ประสิทธิภาพ ความตอ้งการเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริงก็จะเกิดข้ึน มาสโลวอ์ธิบายความตอ้งการเขา้ใจตน
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องอยา่งแทจ้ริงวา่เป็นความปรารถนาในทุกส่ิงทุกอยา่งซ่ึงบุคคลสามารถจะไดรั้บอยา่งเหมาะสม บุคคล

ท่ีประสบผลสาํเร็จในขั้นสูงสุดน้ีจะใชพ้ลงัอยา่งเต็มท่ีในส่ิงท่ีทา้ทายความสามารถและศกัยภาพของเขา 

และมีความปรารถนาท่ีจะปรับปรุงตนเอง พลงัแรงขบัของเขาจะกระทาํพฤติกรรมตรงกบัความสามารถ

ของตน กล่าวโดยสรุปการเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริงเป็นความตอ้งการอยา่งหน่ึงของบุคคลท่ีจะบรรลุถึง

จุดสูงสุดของศกัยภาพ เช่น “นกัดนตรีก็ตอ้งใชค้วามสามารถทางดา้นดนตรี ศิลปินก็จะตอ้งวาดรูป กวี

จะตอ้งเขียนโคลงกลอน ถา้บุคคลเหล่าน้ีไดบ้รรลุถึงเป้าหมายท่ีตนตั้งไวก้็เช่ือไดว้า่เขาเหล่านั้นเป็นคนท่ี

รู้จกัตนเองอยา่งแทจ้ริง  

 ประการสุดทา้ย มาสโลว ์ไดส้รุปวา่การไม่เขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริงเกิดจากความพยายามท่ีไม่

ถูกตอ้งของการแสวงหาความมัน่คงปลอดภยั เช่น การท่ีบุคคลสร้างความรู้สึกใหผู้อ่ื้นเกิดความพึงพอใจ

ตนโดยพยายามหลีกเล่ียงหรือขจดัขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ของตน บุคคลเช่นน้ีจึงมีแนวโนม้ท่ีจะพิทกัษค์วาม

มัน่คงปลอดภยัของตน โดยแสดงพฤติกรรมในอดีตท่ีเคยประสบผลสําเร็จ แสวงหาความอบอุ่น และ

สร้างมนุษยสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ียอ่มขดัขวางวถีิทางท่ีจะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริง   
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ทฤษฎกีารวางเง่ือนไขการปฏิบัติ (Operant conditioning) 

 ทฤษฎีการวางเง่ือนไขการปฏิบติั (Operant Conditioning) หมายถึง ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์

ของการเรียนรู้ โดยถือเกณฑ์กระบวนการลองผิดลองถูก (Trial-and-Error Process) ดว้ยอุปนิสัยซ่ึง

กาํหนดจากผลของประสบการณ์ด้านบวก (การเสริมแรง) เป็นผลจากการตอบสนองหรือพฤติกรรม

เฉพาะอยา่ง  การศึกษาการวางเง่ือนไขในการปฏิบติัน้ียึดหลงัวา่บุคคลจะมีการกระทาํเก่ียวกบัลกัษณะ

บางอย่างของส่ิงแวดล้อม ส่ิงกระตุ้นตัวหน่ึงสามารถทาํให้เกิดการตอบสนองได้หลายอย่าง การ

ตอบสนองแบบใดท่ีเกิดข้ึนซํ้ าบ่อย ๆ เรียกว่า พฤติกรรมได้รับการสนับสนุนและการเสริมแรง 

(Reinforce) ดงันั้น นกัการตลาดจึงตอ้งสร้างการยอมรับหรือสนบัสนุนจากผูบ้ริโภคดว้ยการเสนอการ

โฆษณาท่ีดึงให้เกิดความสนใจหรือจดักิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีผูบ้ริโภคพอใจ (ธีระพร อุวรรณโณ  

2543 : 9) 

 ทฤษฎีน้ีเช่ือว่าบุคคลมีการเรียนรู้จากพฤติกรรมการซ้ือตราสินคา้ต่าง ๆ อย่างลองผิดลองถูก 

และเม่ือเลือกตราสินคา้ท่ีสร้างความพอใจได้แล้วเขาจะเกิดพฤติกรรมซ้ือซํ้ าในการซ้ือตราสินคา้จน

กลายเป็นความภกัดีในตราสินคา้นั้น การโฆษณาและการส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการทดลองใช ้เช่น 

การท่ีผูผ้ลิตแจกคูปองเพื่อแลกซ้ือสินคา้ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดการเรียนรู้ตราสินคา้นั้น การโฆษณาและการ

ส่งเสริมการขายตอ้งทาํอยา่งต่อเน่ืองกนัหลายคร้ังโดยเปล่ียนวิธีการขายเพื่อกระตุน้ความสนใจไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ือง  

 องค์ประกอบของกระบวนการการเรียนรู้ (Element of Learning Process) เพื่อให้เขา้ใจ

กระบวนการการเรียนรู้ดีข้ึนและวิธีการนาํทฤษฎีน้ีไปใช้ชักจูงพฤติกรรมผูบ้ริโภคและกลยุทธ์การ

โฆษณา จาํเป็นตอ้งศึกษาถึงองคป์ระกอบของการเรียนรู้ 8 ประการ ดงัน้ี 

 1. แรงกระตุน้ (Drive) หมายถึง ตวักระตุน้ภายในท่ีทาํให้เกิดการกระทาํ แรงกระตุน้เป็นผลมา

จากการกระทาํของส่ิงจูงใจ (Motive) ซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ีอยูภ่ายในตวัมนุษยป์ระกอบดว้ย  

  (1) ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs) เช่น ความหิว กระหาย            

ความเจบ็ปวด การพกัผอ่นและความตอ้งการของร่างกายอ่ืน ๆ  

  (2) ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs)  

  (3) ความตอ้งการดา้นสังคม (Social  Needs)  

  (4) ความตอ้งการดา้นการยกยอ่ง (Esteem  Needs) 
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  (5) ความตอ้งการความสาํเร็จในชีวติ (Safe Actualization Needs) 

  2. สัญญาณ (Cue) เป็นส่ิงกระตุน้ภายนอกหรือปัจจยัส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีมีอาํนาจกระตุน้ให้

เกิดการตอบสนองอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น เคร่ืองมือในการโฆษณา การส่งเสริมการตลาดและการ

ออกแบบช่ือผลิตภณัฑ์ การบรรจุภัณฑ์ส่ิงเหล่าน้ีเป็นสัญญาณ ดังนั้นการทาํความเข้าใจ วิธีการท่ี

ผูบ้ริโภครับรู้หรือมีปฏิกิริยาต่อส่ิงกระตุน้เป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับนกัการตลาดในการออกแบบกลยุทธ์การ

ส่งเสริมการตลาด 

 3. การลงความเห็นจากส่ิงกระตุน้ (Stimulus Generalization) หมายถึง กระบวนการซ่ึงการ

ตอบสนองอยา่งเดียวกนัถูกสร้างข้ึนจากสัญญาณ (Cue) ร่วมกบัส่ิงกระตุน้ท่ีผา่นมา (Previous Stimulus) 

หรือส่ิงกระตุน้ท่ีคลา้ยคลึงกนั (Similar Stimulus) จากส่ิงแวดลอ้มทางการตลาดผูบ้ริโภคจะพฒันา

ผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้โดยยึดถือเกณฑ์ความเช่ือถือ (Belief) ความประทบัใจ (Impression) และ

ประสบการณ์ในอดีตเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้ท่ีมีอยูห่รือท่ีคลา้ยกนัมีหลายวิธีการนกัการตลาด

ใชล้งความเห็นจากส่ิงกระตุน้  

 4. การจาํแนกความแตกต่างต่อส่ิงกระตุน้ (Stimulus Discrimination) การจาํแนกความแตกต่าง 

(Discrimination) หมายถึง การท่ีบุคคลเรียนรู้ถึงความแตกต่างของสัญญาณ (Cue) จากส่ิงอ่ืนและทาํให้

เกิดการตอบสนองท่ีแตกต่างกนั (Different response) ต่อส่ิงกระตุน้ท่ีคลา้ยกนั (Similar stimulus) เป็น

ส่ิงสาํคญัสาํหรับนกัการตลาดท่ีจะตอ้งคน้หาวา่ผูบ้ริโภคเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหวา่งตราสินคา้ต่างๆ 

โดยเฉพาะความแตกต่างด้านหน้าท่ี หรือคุณสมบติัท่ีเป็นจุดเด่นต่าง ๆ นักการตลาดต้องค้นหาถึง

คุณสมบติัท่ีเป็นจุดเด่นท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนัซ่ึงเราเรียกวา่ ขอ้ความการขายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ (Unique 

Selling Proposition หรือ USP) หรือเรียกสั้ น ๆ ว่าจุดขาย ซ่ึงใช้กาํหนดตราสินคา้ กล่าวคือ ใช้เพื่อ

กาํหนดวา่ผลิตภณัฑข์องบริษทัมีจุดเด่น หรือแตกต่างจากคู่แข่งขนัอยา่งไร 

 5. Mnemonics เป็นวิธีการท่ีนักการตลาดจูงใจให้เกิดการเรียนรู้จากส่ิงกระตุ้นและเกิด

ความสามารถจาํสัญลกัษณ์จากส่ิงกระตุน้ Mnemonics เป็นเคร่ืองมือในการบนัทึกความจาํ ได้แก่

สัญลกัษณ์ (Symbol) คาํสัมผสั (Rhythm) หรือคาํกลอน ความต่อเน่ือง (Association) และภาพลกัษณ์ 

(Image) ซ่ึงใชใ้นกระบวนการการเรียนรู้และความจาํเพื่อช่วยสร้างการเรียนรู้และช่วยจาํ ผูโ้ฆษณาไดใ้ช ้

Mnemonics เพื่อใหลู้กคา้เกิดการเรียนรู้และเกิดความจาํ 

 6. การตอบสนอง (Response) เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากส่ิงกระตุน้ นกัทฤษฎีเสริมแรงพยายามท่ี

จะวดัการเรียนรู้ในรูปแบบของพฤติกรรมและสังเกตดูพฤติกรรมการตอบสนอง การตอบสนองอาจอยู่
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ในรูปของการซ้ือผลิตภณัฑ์ การระลึกได ้หรือการจดจาํการโฆษณาได ้การวดัภาพลกัษณ์ในสินคา้หรือ

การซกัถามของผูบ้ริโภค 

 7. การเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึง รางวลั (Reward) ซ่ึงต่อเน่ืองจากการตอบสนองท่ี

ไดรั้บรางวลัหรือความพอใจ ถา้การตอบสนองไดรั้บความพอใจ ความผูกพนัระหวา่งสัญญาณและการ

ตอบสนองจะเกิดข้ึน แสดงวา่แบบแผนของพฤติกรรมไดรั้บการเรียนรู้แลว้ ดงันั้นการเรียนรู้จึงเกิดข้ึน

จากการเสริมแรงท่ีต่อเน่ือง จะทาํใหเ้กิดเป็นนิสัย (Habit) หรือความภกัดีต่อตราสินคา้พฤติกรรมท่ีมีการ

เสริมแรงจะทาํให้เป็นตวัเช่ือมระหวา่งส่ิงกระตุน้และการตอบสนอง ถา้ผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑ์จากการ

ตอบสนองต่อการโฆษณา และหลงัจากนั้นมีความพอใจจากผลการใช้ผลิตภณัฑ์นั้น ผูบ้ริโภคจะใช้

ผลิตภณัฑ์นั้นอีก ดงันั้นนกัการตลาดจึงตอ้งการให้ลูกคา้พอใจในการเกิดพฤติกรรมเสริมแรงในแต่ละ

คร้ังท่ีเขาใชผ้ลิตภณัฑจ์ะทาํใหเ้ขาเกิดการซ้ือซํ้ า ซ่ึงเทคนิคเหล่าน้ีนกัการตลาดไดน้าํทฤษฎีการเสริมแรง

ไปใช้ในการกาํหนดกลยุทธ์การส่งเสริมในรูปของการกาํหนดตารางการเสริมแรง และการกาํหนด

รูปร่าง (Shaping) 

 8. ตารางการเสริมแรง (Reinforcement schedules) ตารางการเสริมแรงจะมีผลทาํให้เกิดรูปแบบ

การเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั การเรียนรู้จะเกิดผลอย่างรวดเร็วภายใตต้ารางการเสริมแรงท่ี

ต่อเน่ือง โดยมีการตอบสนองในรูปของการให้รางวลั ในขณะท่ีการเรียนรู้เกิดข้ึนจากการเสริมแรง

แบบต่อเน่ืองและการหยุดพฤติกรรมจะเกิดข้ึนเม่ือมีการหยุดเสริมแรง ดงันั้น นักการตลาดจะมีการ

เสริมแรงอย่างต่อเน่ืองแก่ผูบ้ริโภค ในเร่ืองของการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด มิฉะนั้นจะเกิด

ความเส่ียงจากการท่ีลูกคา้หันไปใช้ตราสินคา้ท่ีเขาพอใจพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior)

พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ยท่ีซ้ือสินคา้และ

บริการไปเพื่อกินเองใช้เอง หรือเพื่อกินหรือใชภ้ายในครัวเรือน ผูบ้ริโภคทุนคนท่ีซ้ือสินคา้และบริการ

ไปเพื่อวตัถุประสงคเ์ช่นวา่น้ี รวมกนัเรียกวา่ตลาดผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคทัว่โลกนั้น มีความแตกต่างกนัใน

ลกัษณะประชากรอยู่หลายประเด็น เช่น ในเร่ืองของอายุ รายได้ ระดบัการศึกษาศาสนา วฒันธรรม 

ประเพณี ค่านิยม และรสนิยม เป็นตน้ ทาํให้พฤติกรรมการกินการใช ้การซ้ือและความรู้สึกนึกคิดของ

ผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์แตกต่างกนัออกไป ทาํให้มีการซ้ือการบริโภคสินคา้และบริการหลาย ๆ ชนิดท่ี

แตกต่างกนัออกไป นอกจากลกัษณะประชากรดังกล่าวน้ี ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ อีกท่ีทาํให้มีการบริโภค

แตกต่างกนั 
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จุดเร่ิมต้นของอาหารเสริมสุขภาพในประเทศไทย 

 การกาํเนิดร้านคา้ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพในประเทศไทยในช่วงแรกนั้นเร่ิมตน้มาจาก

ร้านขายยา เร่ิมจากการนาํเขา้อาหารเสริมสุขภาพประเภทวิตามินและเกลือแร่มาจาํหน่ายในประเทศ

ก่อน และจากร้ายขายยาน้ีเองท่ีผูบ้ริโภคก็จะไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากเภสัชกรประจาํร้านซ่ึงมีความ

เช่ียวชาญ มีความรู้ท่ีสัมพนัธ์กบัสุขภาพร่างกายโดยรวม นอกจากนั้นยงัมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมสุขภาพชนิดต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้ง ทาํให้ผูบ้ริโภคไดรั้บคาํแนะนาํในการบริโภคอาหารเสริม

สุขภาพ ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมสุขภาพกลุ่มแรก 

ตามปกติอาหารเสริมสุขภาพท่ีจาํหน่ายในประเทศไทยจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและควบคุม

โดยสํานกังานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในจุดน้ีก็ถือไดว้่าเป็นอุปสรรคในการเติบโตของ

ธุรกิจอาหารเสริมสุขภาพทาํใหผู้ป้ระกอบการหลายรายหนัมาใชช่้องทางการจดัจาํหน่ายแบบขายตรง มี

การใชแ้ผนการตลาดท่ีผลกัดนัให้ผูข้ายอวดอา้งสรรพคุณท่ีเกินความเป็นจริง ยงัผลให้ผูบ้ริโภคตอ้งเสีย

ค่าใชจ่้ายสูงกวา่ท่ีควร และอาจจะไดป้ระโยชน์ท่ีไม่คุม้ค่า ประเทศไทยเป็นประเทศมีความแตกต่างจาก

ประเทศอ่ืนในเร่ืองของกฎหมายท่ีเก่ียวกบัยาและร้านท่ีจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ยาอยูห่ลายประการ เช่น 

อาหารเสริมสุขภาพประเภทวิตามินและเกลือแร่ กฎหมายของประเทศไทยให้จดั วิตามินและเกลือแร่

เป็นยาประเภทหน่ึง แต่ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีเป็นตน้กาํเนิดแนวคิด เช่น สหรัฐอเมริกาจดั

วา่เป็นอาหาร ทาํให้กฎหมายท่ีตามมาของยา และอาหารมีความแตกต่างกนัอยา่งมากมาย เช่น ยามีการ

ควบคุมในดา้นของสถานท่ีในการจดัจาํหน่าย และผูจ้าํหน่าย ส่วนอาหารไม่มีกฎหมายในการควบคุม  

(ลกัษมี หลินสุวรรณ และคณะ 2538 : 29) 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 อภิเดช  ปิยพิพฒัน์มงคล (2543 : บทคดัยอ่) ไดท้าํวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการซ้ืออาหารเสริมเพื่อ

สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่” โดยไดสุ่้มตวัอยา่งผูบ้ริโภคโดยวิธีการสุ่มตวัอยา่ง

แบบบงัเอิญ และแบบเจาะจง จากสถานท่ีซ้ืออาหารเสริมสุขภาพ จาํนวน 10 แห่ง จาํนวน 160 ตวัอยา่ง 

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ืออาหารเสริมสุขภาพ ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

อาหารเสริมสุขภาพ และปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภคท่ีซ้ืออาหารเสริมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 48.10 เพศหญิงร้อยละ 51.90 อายุต ํ่ากว่า 21 ปี ร้อยละ 
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25.60 อายุ 21-25 ปีร้อยละ 20.00 และ 41-50 ปีร้อยละ 19.4 ด้านอาชีพส่วนใหญ่กาํลงัศึกษา 30.60 

ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 24.40 รายได้ต่อเดือนเฉล่ียตํ่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 36.30 

รายได้ 5,000-10,000 บาทร้อยละ31.90 ส่วนการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุดร้อยละ 36.60 

อนุปริญญา ร้อยละ 23.80 พฤติกรรมการซ้ืออาหารเสริมสุขภาพจะซ้ือซุปไก่ ร้อยละ 27.34 รองลงมาคือ

เคร่ืองด่ืมรังนก ร้อยละ 22.15 สาเหตุท่ีซ้ือ เพื่อรับประทานเอง ร้อยละ 80.60 เพื่อเยี่ยมผูป่้วย ร้อยละ 

11.30  พฤติกรรมการซ้ือส่วนใหญ่จะซ้ือยีห่อ้เดิมเป็นประจาํ ร้อยละ 24.40 อยากลองยี่ห้อใหม่อยูเ่ร่ือยๆ 

ร้อยละ 18.10 ความถ่ีในการซ้ือส่วนใหญ่ซ้ือนอ้ยกวา่เดือนละคร้ัง  ร้อยละ 51.30 รองลงมาเดือนละ 1-3 

คร้ัง ร้อยละ 35.0   

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีให้ความสําคญัอนัแรกคือ ผลิตภณัฑ์ รองลงมาราคาสถานท่ี

จดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ตามลาํ ดบั โดยด้านผลิตภณัฑ์ให้ความสําคญัท่ีความสะอาด

ปลอดภยัไร้สารเจือปน มีสารอาหารท่ีมีประโยชน์ มีตรารับรองคุณภาพ และมีส่วนผสมวตัถุดิบท่ีใช ้

เพศชายให้ความสําคญัเร่ืองความสะอาดปลอดภัยไร้สารเจือปน เพศหญิงจะให้ความสําคญัเร่ือง

สารอาหารท่ีมีประโยชน์ ดา้นราคาใหค้วามสาํคญัท่ีราคาเหมาะสมและถูก ช่องทางจาํ หน่ายเนน้ท่ีหาซ้ือ

สะดวก รองลงมาคือทาํเลท่ีจดัซ้ือตอ้งมีท่ีจอดรถ ดา้นการส่งเสริมการขายให้ความสําคญัมากอนัดบัแรก

คือ การลดแลกแจกแถม อนัดบัสอง เพิ่มปริมาณขณะท่ีราคาเท่าเดิม อนัดบัสาม การท่ีผูผ้ลิตมีส่วนร่วม

ต่อสังคมปัญหาในการซ้ืออาหารเสริมสุขภาพท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบเป็นอนัดบัแรกคือ รายละเอียด

ขา้งบรรจุภณัฑไ์ม่ชดัเจน อนัดบั2 ผลิตภณัฑคุ์ณภาพไม่สมํ่าเสมอ อนัดบั 3 ผลิตภณัฑห์มดอายบุ่อย  

 

 พเยาว ์ สมหมาย  (2548 : บทคดัย่อ)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค และส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลให้

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง

และภาวะความไม่สมดุลของสุขภาพร่างกายถูกนาํมาพิจารณากนัมากข้ึน อาหารเสริมเพื่อสุขภาพจึงเขา้

มามีบทบาทมากข้ึนโดยพิจารณาจากปัจจยัทางประชากรศาสตร์ การศึกษาในคร้ังน้ีใชว้ิธีเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ท่ีเป็นผูซ้ื้อและผูบ้ริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 300 ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นภาคนิพนธ์น้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษา

สร้างข้ึน จากนั้นจึงนาํมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตร ฐาน และการ

เปรียบเทียบรายคู่  
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 ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 70 อายุ 30-35 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 31.70 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 51 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.70 อาชีพเป็น

พนกังานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 58 และส่วนใหญ่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็น ร้อย

ละ 44.30 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่ไม่

มีโรคประจาํตวั คิดเป็นร้อยละ 68.70 สนใจและดูแลสุขภาพในระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ 44 วิธีดูแล

สุขภาพโดยทานอาหารวนัละ 3 ม้ือ คิดเป็นร้อยละ 23.35 โดยแหล่งท่ีรับข่าวสารผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร

ส่วนใหญ่ คือ อินเทอร์เน็ต และปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ ตดัสินใจซ้ืออาหาร

เสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค  ซ่ึงผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นว่า ปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาด 

พิจารณาดา้นผลิตภณัฑ์พบว่ามีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในระดบั

มาก  แต่ถ้ามองในด้านการจดัจาํหน่ายจะมี ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุด เน่ืองจากในปัจจุบนัน้ี 

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพมีแพร่หลายมากข้ึน ผูบ้ริโภคมีขอ้เปรียบเทียบในการเลือกซ้ือมากข้ึน เพราะ

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพถา้มองในดา้นผลิตภณัฑ์แลว้ ทุกรูปแบบท่ีวางขายอยูใ่นทอ้งตลาด ลว้นแลว้แต่

มีการอา้งสรรพถึงสรรพคุณท่ีไม่แตกต่างกนั แต่การจดัจาํหน่ายท่ีเขา้ถึงลูกคา้ และให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้นั้น

เป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัมากยิ่งกว่า สรุปไดว้่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีเกณฑ์ในการตดัสินใจซ้ือ

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพด้วยการคล้อยตามผูอ่ื้น และด้วยความเข้าใจ โดยพิจารณาจากการท่ีผูร่้วม

ตดัสินใจคือเพื่อนๆ และมีการพิจารณาขอ้มูลจากผูจ้าํหน่ายท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารเสริมท่ีน่าสนใจ 

สําหรับผูบ้ริโภคเพศหญิงจะบริโภคมากกว่าเพศชาย ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการคือประโยชน์ของอาหาร

เสริมเพื่อสุขภาพ โดยมุ่งเน้นท่ีความตอ้งการเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง ป้องกนัโรค เพราะในปัจจุบนั

ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัการป้องกนัมากกวา่การรักษา สําหรับโอกาสในการซ้ือ คือ 1 เดือนต่อคร้ัง 

โดยส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ืออาหารเสริมจากประเทศอเมริกา 

 

 กนกรัตน์ พิชญานุพงศ ์ (2549 : บทคดัยอ่)  ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์

เพื่อศึกษาการศึกษาพฤติกรรมการซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของ ผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั

ได้แก่ ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพในอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยแบบสอบถามจากสถานท่ีจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ผลการวิจยัพบว่า 

ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ส่วนใหญ่เพศหญิง มีช่วงอายุ 26-30 ปี 
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มีสถานะภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่

ระหวา่ง 5,001 - 10,000 บาท   

 ดา้นพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

รับประทานผลิตภณัฑ์อาหารเสริมชนิดเม็ดมากท่ีสุด โดยจะรับประทานคร้ังละ 1 เม็ด วนัละ 1 คร้ังต่อ

วนั และผลิตภณัฑจ์ากสารสกดัธรรมชาติ (สกดัจากพืชและสัตว)์เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดนิ้ยมซ้ือบริโภคมาก

ท่ีสุด ปริมาณการซ้ือในแต่ละคร้ังซ้ือปริมาณ  1 กล่องและซ้ือ 1 คร้ังต่อเดือนมากท่ีสุด มีค่าใชจ่้ายในการ

ซ้ือผลิตภณัฑใ์นแต่ละคร้ังมีค่าใชจ่้ายต่อคร้ังประมาณ นอ้ยกวา่ 500 บาท ส่วนเวลาในการซ้ือผลิตภณัฑ์

จะไม่แน่นอน  โดยแหล่งสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บความนิยมคือร้านขายยา และผูมี้อิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม คือ ตวัเองมากท่ีสุด ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด คือ ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจาํหน่ายและการส่งเสริมการจาํหน่าย พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความเห็นวา่ผลิตภณัฑ์

เป็นส่ิงจูงใจต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ในระดบัมากท่ีสุด โดยมี ราคา สถานท่ีจาํหน่าย และการส่งเสริมการ

จาํหน่ายในระดบัปานกลาง  

 ดา้นจิตวทิยาและสังคมในการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพ พบวา่ แหล่งการรับรู้ขอ้มูล

ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มตวัอย่างโดยรับรู้มาจากเพื่อน/ญาติ/มีคนแนะนํา และมีเหตุผลของการบริโภค

ผลิตภณัฑ์เพื่อบาํรุงสุขภาพร่างกายให้มีความสมดุลโดยคิดว่าถา้รับประทานอาหารเสริมในปริมาณ

มากกว่าปกติจะไม่มีโทษหรืออนัตรายใดๆ และเช่ือว่าการรับประทานอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเป็น

ประจาํเป็นการบาํรุงจะทาํให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน ด้านปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคล คือเพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม

เพื่อสุขภาพ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด คือผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

พบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ปัจจยัดา้นจิตวิทยา คือแรงจูงใจ มี

ความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ แต่การรับรู้ ความเช่ือถือไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ปัจจยัด้านสังคม คือกลุ่มอา้งอิง 

ครอบครัว ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพ 

 

 ณรงค์ ศรีโยธิน (2550 : บทคดัย่อ) ทาํการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมสุขภาพของกลุ่มผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจยั

ในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผูสู้งอายุ พฤติกรรมการบริโภค
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ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ของกลุ่มผูสู้งอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา เป็นกลุ่ม

ผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร และเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ ท่ีมีอายุตั้งแต่ 41 ปีข้ึนไป จาํนวน 

400 คน โดยวิธีการศึกษาการนาํ แบบสอบถามไปสอบถามผูสู้งอายุท่ีเป็นสมาชิกของชมรม ตามวิธีท่ี

กาํหนด  

 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเคยบริโภคผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมสุขภาพ มีอายรุะหวา่ง 41 - 45 ปี มีอาชีพรับราชการและทาํธุรกิจส่วนตวั มีสัดส่วนเท่ากนั มี

การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 15,000 บาท ดา้นปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพของกลุ่มผูสู้งอายุแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ในพฤติกรรมเดียว พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัไม่

มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมอ่ืนๆ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยั

ส่วนประสมการตลาดด้านราคาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม

สุขภาพของกลุ่มผูสู้งอายุไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในทุกพฤติกรรม ปัจจยั

ส่วนประสมการตลาดดา้นสถานท่ีท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม

สุขภาพของกลุ่มผูสู้งอายุแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในพฤติกรรมเดียว ไดแ้ก่ 

ช่องทางการจดัจาํหน่ายในปัจจุบนัสามารถหาซ้ือไดง่้าย ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริม

การตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรม การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพของกลุ่มผูสู้งอายุ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในพฤติกรรมเดียว พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด

ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมอ่ืนๆ 

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงรายละเอียดของผลการทดสอบมีดงัน้ี ส่ือท่ีเปิดรับข่าวสาร 

และความถ่ีในการซ้ืออาหารเสริมต่อเดือน ส่ือท่ีเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารเสริม

สุขภาพไม่มีผลต่อทศันคติการประเมินความเหมาะสมของราคาผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของกลุ่มผูสู้งอายุ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จรวยพร  แกว้เสมอ (2551 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีใชต้ดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม

สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัจจยั

ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมสุขภาพในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 2)
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ศึกษาปัจจยัท่ีใช้ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพของผูบ้ริโภคเขตจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

และ 3) เปรียบเทียบปัจจยัท่ีใชต้ดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือ

สินคา้ท่ีศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ีมาร์เก็ตต้ิงท่ีอาคารพร้อมสุขเพลสจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

จาํนวน 246 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  F-test และ LSD.  

 ผลการวจิยัพบวา่  

 1. ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 30-39 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป 

สถานภาพสมรสแลว้ อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต้่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท   

2. ผูบ้ริโภคมีปัจจยัท่ีใชต้ดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพ โดยรวมทุกดา้นมีระดบัการ

ตดัสินใจซ้ืออยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ปัจจยั ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และ

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3. ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ และรายได้ต่อเดือนต่างกนัมีปัจจยัท่ีใช้ตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพไม่แตกต่างกัน ส่วนผู ้บริโภคท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ

สถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีปัจจยัท่ีใชต้ดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 จากการรวบรวมทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม

อาหาร ผูว้ิจยัมีการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการ

วจิยั  ซ่ึงจะช่วยใหท้ราบถึงพฤติกรรมและปัจจยัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของนกัศึกษา 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ลกัษณะการวิจยัเป็นการวิจยั

เชิงสาํรวจ  โดยมีรายละเอียดในการดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 3. การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 

 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ภายในปี พ.ศ.2553 จาํนวน 3,079 คน โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาด

กลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิเทคนิคทางสถิติดว้ยสูตรการหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane ดงัน้ี 

   n =    N 

              1 +  N e2 

 

n คือ ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

  N  คือ ประชากรทั้งหมด 

  e คือ ระดบัความผดิพลาดท่ียอมรับไดท่ี้ระดบั 5 % หรือ 0.05 

                  แทนค่า        =             3,079             

           1+3,079*(0.05)2 
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       ดงันั้น      n = 354 คน 
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กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้สําหรับการวิจยัคร้ังน้ีจึงเท่ากับ 354 คน โดยทาํการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย

(Simple Random Sampling) โดยสุ่มแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาคณะวิทยาการ

จดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ภายในปี พ.ศ.2553 ซ่ึงจะทาํการศึกษาเฉพาะ

ผูท่ี้เคยเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเท่านั้น 

 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

       เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ทียบเคียงจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แบบสอบถามเป็นชนิดตรวจรายการ (Check list) และแบบชนิดมาตรประมาณค่า (rating scale) 

ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ จาํนวน 4 ขอ้ เป็นแบบสอบถามประเภท ตรวจสอบ

รายการ ประกอบดว้ยหวัขอ้คาํถามเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่อไปน้ี 

 - เพศ 

 - อาย ุ

 - รายรับเฉล่ียต่อเดือน 

 - ประสบการณ์บริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร  จาํนวน 8 ขอ้ เป็นแบบสอบถาม

ประเภท ตรวจสอบรายการ ประกอบดว้ยหวัขอ้คาํถามเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่อไปน้ี 

 - สาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

 - วตัถุประสงคข์องการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร   

 - ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารต่อเดือน  

 - สถานท่ีท่ีนิยมซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร   

 - ค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารต่อคร้ัง 

 - แหล่งท่ีมาของการรับขอ้มูลข่าวสารผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร   

 - ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด  

 - ยีห่อ้ท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 3  ข้อมูลปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   จํานวน                  

24 ขอ้ เป็นแบบสอบถามประเภทมาตรวดัค่า โดยแบ่งออกเป็นปัจจยัทางการตลาดจาํนวน 4 ด้าน

ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย 
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3. การสร้างเคร่ืองมือในการวจัิย 

 1) ศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) ซ่ึงทาํการศึกษาคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัหลกั

ทฤษฎี แนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจากหนงัสือ เอกสารทางวิชาการ ภาคนิพนธ์และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง ดา้นพฤติกรรมศาสตร์ ดา้นการตลาด โดยพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ของแต่ละบุคคล เพื่อมากาํหนดตวัแปรในการศึกษาท่ีสอดคลอ้ง และเป็นขอบเขตของตวัแปรอิสระท่ีมี

ส่วนในการเกิดพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของนกัศึกษา   

 2) กําหนดลักษณะข้อมูลเพื่อจะได้กําหนดระดับการวดัและกําหนดเคร่ืองมือวดัให้ตรง

จุดมุ่งหมาย ในท่ีน่ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ โดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 

 3) พิจารณาคาํถาม ศึกษาตวัอย่างเคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีคลา้ยกนัหรือเทคนิคใดในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อจะไดเ้ก็บขอ้มูลไดต้รงกบัจุดมุ่งหมาย ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ    

 4) สร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยั  ได้แก่ แบบสอบถาม 3 ส่วน ประกอบด้วย

แบบสอบถามชนิดตรวจรายการ และแบบสอบถามประเภทมาตรวดัค่า  

 5) ทดลองใช้เคร่ืองมือ และหาคุณภาพดา้นความตรง ความเท่ียง และคุณภาพดา้น อ่ืนๆ กบั

ประชากรกลุ่มใกลเ้คียง 

 6) การศึกษาจากภาคสนาม (Field Study) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามซ่ึงใชเ้คร่ืองมือ

ในการเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อท่ีจะนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์และทาํการศึกษา 

 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวเิคราะห์จดัทาํรายงานจากแหล่งขอ้มูล 2 ประเภท 

 1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแ้ก่ การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ย

แบบสอบถาม และผูว้จิยัไดล้งเก็บขอ้มูล โดยผูว้ิจยันาํแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่งและผูว้ิจยัจะทาํการ

อธิบายและใหค้าํแนะนาํกรณีท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีขอ้สงสัย 

 2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแ้ก่ การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัทฤษฎี แนวคิด

ต่างๆ จากแหล่งเอกสารทางวชิาการทัว่ไปของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3) จดัเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองจนครบ 354 ชุด 

 4) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาํตอบในแบบสอบถาม 354 ชุด 

 5) จดัหมวดหมู่ของขอ้มูลในแบบสอบถามเพื่อนาํขอ้มูลไปวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยโปรแกรม

สาํเร็จรูป (SPSS) 
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5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป

สาํหรับการวจิยัทางสังคมศาสตร์(SPSS) โดยมีวธีิการดงัน้ี 

 1) แบบสอบถามส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ

ค่าร้อยละ (Percentage)  

 2) แบบสอบถามส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารใชก้ารแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

 3) แบบสอบถามส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ใช้

การหาค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  การแปรผลการวิเคราะห์

ขอ้มูล โดยพิจารณาจากระดบัค่าเฉล่ีย เพื่อหาระดบัความสาํคญัของปัจจยัทางการตลาด ดงัต่อไปน้ี 

 การวดัหรือประเมินค่าของขอ้มูลให้ผูเ้ลือกตอบตามความคิดเห็นและความเช่ือเชิงประมาณค่า 

ตั้งแต่ระดบัความสําคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร   

มากท่ีสุด   มาก   ปานกลาง   นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด   กาํหนดระดบัความคิดเห็นเป็นตวัเลข โดยมีเกณฑ์

ดงัน้ี  (ธานินทร์ ศิลป์จารุ 2550 : 105) 

     5   คือ  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร   มากท่ีสุด 

   4   คือ  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร   มาก 

   3   คือ  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร  ปานกลาง 

  2   คือ  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร   นอ้ย 

   1   คือ  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร  นอ้ยท่ีสุด 

 จากการพิจารณาระดบัความสําคญัในปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ และระดบัความสําคญัของ

องค์ประกอบปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ใช้

เกณฑค์่าเฉล่ียในการแปรผล ซ่ึงผลจากการคาํนวณใชสู้ตรการคาํนวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 

(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2549: 114) 

 จากสูตรความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น  =   ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด - ขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าสุด 

                   จาํนวนชั้น 

      =    (5 - 1) 

               5 

      =    0.80 
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โดยค่าเฉล่ีย ท่ีไดแ้ปรความหมายระดบัความสาํคญั ดงัน้ี   

 4.21 – 5.00    หมายถึง   ความสําคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

 3.41 – 4.20   หมายถึง   ความสําคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร อยูใ่นระดบั มาก 

 2.61 – 3.40   หมายถึง   ความสําคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร อยูใ่นระดบั ปานกลาง 

 1.81 – 2.60   หมายถึง   ความสําคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร อยูใ่นระดบั นอ้ย 

 1.00 – 1.80   หมายถึง   ความสําคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
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บทที ่4 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของนกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม 354  ชุด 

โดยผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแสดงไวเ้ป็นลาํดบั  ดงัน้ี 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

ส่วนที ่1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
 

ตารางที ่1 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม เพศ อาย ุรายรับเฉล่ียต่อเดือน  และ   

               ประสบการณ์บริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร  (N=354) 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จํานวน (คน) ร้อยละ (%)  

เพศ   

ชาย 102 28.8 

หญิง 252 71.2 

อายุ   

ตํ่ากวา่ 18 ปี  75 21.2 

18-19 ปี  105 29.7 

20-21 ปี 124 35.0 

มากกวา่ 21 ปี 50 14.1 

รายรับเฉลีย่ต่อเดือน   

ตํ่ากวา่ 3,000 บาท     81 22.9 

3,001-5,000 บาท 47 13.3 

5,001-7,000 บาท 106 29.9 

7,001-10,000 บาท 89 25.1 

มากกวา่ 10,000 บาท 31  8.8 

   ส
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ตารางที ่1 (ต่อ)  

 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จํานวน (คน) ร้อยละ (%)  

ประสบการณ์บริโภคผลติภัณฑ์เสริมอาหาร   

นอ้ยกวา่ 1 ปี     105 29.7 

1-2 ปี  112 31.6 

3-4 ปี     79 22.3 

มากกวา่ 4 ปี 58 16.4 

รวม 354 100.0 

 

 จากตารางท่ี 1  กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  354  คน  พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 252 คน 

คิดเป็น ร้อยละ 71.2 และเพศชาย จาํนวน 102 คน คิดเป็น ร้อยละ 28.8 มีอายุระหวา่ง 20-21 ปีมากท่ีสุด 

จาํนวน 124 คน คิดเป็น ร้อยละ 35.0 รองลงมาคือ 18-19 ปี จาํนวน 105 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.7 อายุต ํ่า

กวา่ 18 ปี จาํนวน 75 คน คิดเป็น ร้อยละ 21.2 และมากกวา่ 21 ปี จาํนวน 50 คน คิดเป็น ร้อยละ14.1 

 ผูต้อบแบบสอบถามมีรายรับต่อเดือนระหวา่ง  5,001-7,000 บาท มากท่ีสุด จาํนวน 106 คน คิด

เป็น ร้อยละ 29.9 รองลงมาคือ ระหวา่ง 7,001-10,000 บาท จาํนวน 89 คน คิดเป็น ร้อยละ 25.1 รายรับ

ต่อเดือนตํ่ากว่า 3,000 บาท จาํนวน 81 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.9  รายรับต่อเดือนระหวา่ง  3,001-5,000 

บาท  จาํนวน 47 คน คิดเป็น ร้อยละ 13.3 และ รายรับต่อเดือนมากกวา่ 10,000 บาท จาํนวน 31 คน คิด

เป็น ร้อยละ 8.8  ส่วนประสบการณ์บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารส่วนใหญ่บริโภคมาแล้ว 1-2 ปี 

จาํนวน 112 คน คิดเป็น ร้อยละ 31.6 รองลงมา คือ นอ้ยกวา่  1 ปี  จาํนวน 105 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.7  

บริโภคมาแล้ว 3-4 ปี จาํนวน 79 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.3 โดยประสบการณ์บริโภคผลิตภณัฑ์เสริม

อาหารท่ีมีผู ้ตอบน้อยท่ีสุด คือ มากกว่า 4 ปี  จ ํานวน 58 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.4  ตามลําดับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



42 
 

 
 

ส่วนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปของการเลือกซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหาร  

  

ตารางที ่2 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม สาเหตุท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร    

              วตัถุประสงคส่์วนใหญ่ของการซ้ือ  และความถ่ีในการซ้ือ (N=354)    

 

การเลือกซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหาร จํานวน (คน) ร้อยละ (%)  

สาเหตุทีซ้ื่อผลติภัณฑ์เสริมอาหาร   

เพื่อบาํรุงผวิพรรณ 156 44.1 

เพื่อบาํรุงสมอง 49 13.8 

เพื่อลดนํ้าหนกั 87 24.6 

เพื่อเสริมวติามินและสารอาหารใหร่้างกาย 62 17.5 

วตัถุประสงค์ส่วนใหญ่ของการซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหาร   

ใชเ้อง 268 75.7 

เป็นของขวญั/ ของกาํนลัผูอ่ื้น 86 24.3 

ความถี่ในการซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหาร   

1 เดือนต่อคร้ัง  99 28.0 

2 เดือนต่อคร้ัง 106 29.9 

3 เดือนต่อคร้ัง 72 20.3 

มากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง 53 15.0 

รวม 354 100.0 

 

 จากตารางท่ี 2  กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 354 คนพบวา่ สาเหตุท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารส่วนใหญ่

เพื่อบาํรุงผิวพรรณ จาํนวน 156  คน คิดเป็น ร้อยละ 44.1 รองลงมา คือ เพื่อลดนํ้ าหนกั จาํนวน 87 คน 

คิดเป็น ร้อยละ 24.6 เพื่อเสริมวิตามินและสารอาหารให้แก่ร่างกาย จาํนวน 62 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.5

และเพื่อบาํรุงสมอง จาํนวน 49 คน คิดเป็น ร้อยละ 13.8 โดยวตัถุประสงคส่์วนใหญ่ในการซ้ือคือ ใชเ้อง 

จาํนวน 268 คน คิดเป็น ร้อยละ 75.7 และเป็นของขวญั ของกาํนลัผูอ่ื้น จาํนวน 86  คน  คิดเป็น ร้อยละ 

24.3 ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารส่วนใหญ่ คือ 2 เดือนต่อคร้ัง จาํนวน 106  คน เป็นร้อยละ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



43 
 

 
 

29.9 รองลงมา คือ 1 เดือนต่อคร้ัง จาํนวน 99  คน  คิดเป็น ร้อยละ 28.0 ซ้ือ 3 เดือนต่อคร้ัง จาํนวน 72 

คนคิดเป็น ร้อยละ 20.3  และมากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง  จาํนวน 53 คน คิดเป็น ร้อยละ 15.0 

 

ตารางที ่3 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร  

               และจาํนวนเงินต่อการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 1 คร้ัง (N=354)    

 

การเลือกซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหาร จํานวน (คน) ร้อยละ (%)  

สถานทีท่ีซ้ื่อผลติภัณฑ์เสริมอาหาร   

ร้านขายยาทัว่ไป   49 13.8 

หา้งสรรพสินคา้ 113 31.9 

ร้านสะดวกซ้ือ เช่น watsons , boots,7-eleven 135 38.1 

อินเทอร์เน็ต 57 16.1 

จํานวนเงินต่อการซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหาร 1 คร้ัง   

ตํ่ากวา่ 500 บาท   99 28.0 

501-1,000 บาท 106 29.9 

1,001-1,500 บาท 72 20.3 

1,501-2,000 บาท 53 15.0 

2,000 บาทข้ึนไป 24 6.8 

รวม 354 100.0 

 

 จากตารางท่ี 3 กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 354 คน พบว่า  สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารส่วน

ใหญ่ คือ ร้านสะดวกซ้ือ เช่น watsons , boots,7-eleven จาํนวน 135 คน คิดเป็น ร้อยละ 38.1 รองลงมา 

คือ ห้างสรรพสินคา้ จาํนวน 113 คน คิดเป็น ร้อยละ 31.9 ซ้ือทางอินเทอร์เน็ต จาํนวน 57 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 16.1 และ ซ้ือจากร้านขายยาทัว่ไป จาํนวน 49 คน คิดเป็น ร้อยละ 13.8  โดยจาํนวนเงินต่อการ

ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 1 คร้ัง  ส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 501-1,000 บาท จาํนวน 106 คน คิดเป็น ร้อยละ 

29.9  รองลงมา คือ ตํ่ากว่า 500 บาท จาํนวน 99 คน คิดเป็น ร้อยละ 28.0 จาํนวนเงินท่ีซ้ืออยู่ระหว่าง 

1,001-1,500 บาท จาํนวน 72  คน คิดเป็น ร้อยละ 20.3  จาํนวนเงินท่ีซ้ืออยู่ระหว่าง 1,501-2,000 บาท 
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จาํนวน 53 คน คิดเป็น ร้อยละ 15.0 โดยจาํนวนเงินต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 1 คร้ัง ท่ีมีผูต้อบ

นอ้ยท่ีสุด คือ 2,000 บาทข้ึนไป จาํนวน 24 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.8 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่4 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม แหล่งท่ีรับข่าวสารผลิตภณัฑเ์สริม 

               อาหาร  (N=354)    

 
 

การเลือกซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหาร 
เลือก ไม่เลือก ลาํดับ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

หนงัสือพิมพ,์ นิตยสาร 302 85.3 52 14.7 3 

 ส่ิงพิมพแ์ละใบปลิว 235 66.4 119 33.6 6 

โทรทศัน์ วทิย ุ   328 92.7 26 7.3 2 

หา้งสรรพสินคา้ / ร้านจาํหน่าย 194 54.8 160 45.2 7 

อินเทอร์เน็ต   330 93.2 24 6.8 1 

พนกังานขาย 263 74.3 91 25.7 5 

เพื่อน 301 85.0 53 15.0 4 

 

 จากตารางท่ี 4  กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  354  คน  พบวา่  แหล่งท่ีรับข่าวสารผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร

ส่วนใหญ่ คือ อินเทอร์เน็ต จาํนวน 330 คน คิดเป็น ร้อยละ 93.2 รองลงมา คือ โทรทศัน์ วิทยุ จาํนวน 

328 คน คิดเป็น ร้อยละ 92.7  รับข่าวสารทางหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร จาํนวน 302 คน คิดเป็น ร้อยละ 

85.3 รับข่าวสารจากเพื่อน จาํนวน 301 คน คิดเป็น ร้อยละ 85.0  รับข่าวสารจากพนกังานขาย จาํนวน  

263 คน คิดเป็น ร้อยละ 74.3 รับข่าวสารทางส่ิงพิมพแ์ละใบปลิว จาํนวน 235 คน คิดเป็น ร้อยละ 66.4 

โดย แหล่ ง ท่ี รับข่ า วสา รผลิ ตภัณ ฑ์ เส ริมอาหา รท่ี มี ผู ้ตอบแบ บสอบถา มตอบน้อย ท่ี สุ ด  คื อ 

หา้งสรรพสินคา้ / ร้านจาํหน่าย จาํนวน 194 คน คิดเป็น ร้อยละ 54.8 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่5 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

               ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร และยีห่อ้ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีเลือกซ้ือ  (N=354)    

 

การเลือกซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหาร จํานวน (คน) ร้อยละ (%)  

ผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหาร   

บิดา/มารดา/ผูป้กครอง  31 8.8 

ตวัเอง 55 15.5 

เพื่อน/ญาติ  19 5.4 

พนกังานขาย 62 17.5 

ผูท่ี้เคยใชผ้ลิตภณัฑ ์ 76 21.5 

แพทย/์เภสัชกร 24 6.8 

พรีเซ็นเตอร์โฆษณา 87 24.6 

ยีห้่อผลติภัณฑ์เสริมอาหารที่เลือกซ้ือ     

แบรนด ์(Brand)     29 8.2 

วสิตา้ (Vistra) 49 13.8 

แบล็กมอร์ (Blackmore)    87 24.6 

ดีเอชซี (DHC) 57 16.1 

เมกา้ วแีคร์ (MEGA We Care)  64 18.1 

โกลว์ (Glow) 45 12.7 

บร้ิงค ์(Blink)   18 5.1 

อ่ืนๆ 5 1.4 

รวม 354 100.0 

 

 จากตารางท่ี 5 กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  354  คน  พบวา่  ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารส่วนใหญ่ คือ พรีเซ็นเตอร์โฆษณา จาํนวน 87 คน คิดเป็น ร้อยละ 24.6 รองลงมา คือ ผูท่ี้เคย

ใช้ผลิตภณัฑ์ จาํนวน 76 คน คิดเป็น ร้อยละ 21.5  พนกังานขาย จาํนวน 62 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.5 

ตวัเอง จาํนวน 55 คน คิดเป็น ร้อยละ 15.5  บิดา/มารดา/ผูป้กครอง จาํนวน 31 คน คิดเป็น ร้อยละ 8.8 

แพทย/์เภสัชกร จาํนวน 24 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.8 และเพื่อน/ญาติ จาํนวน 19 คน คิดเป็น ร้อยละ 5.4 

   ส
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โดยยีห่อ้ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีเลือกซ้ือส่วนใหญ่ คือ แบล็กมอร์ (Blackmore)  จาํนวน 87 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 24.6 รองลงมา คือ เมกา้ วแีคร์ (MEGA We Care) จาํนวน 64 คน คิดเป็น ร้อยละ 18.1 ยี่ห้อดีเอช

ซี (DHC) จาํนวน 57 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.1 ยี่ห้อวิสตา้ (Vistra) จาํนวน 49 คน   คิดเป็น ร้อยละ 13.8 

ยีห่อ้โกลว์ (Glow) จาํนวน 45 คน คิดเป็น ร้อยละ 12.7 ยีห่อ้แบรนด์ (Brand) จาํนวน 29 คน คิดเป็น ร้อย

ละ 8.2 ยี่ห้อบร้ิงค ์(Blink) จาํนวน 18 คน คิดเป็น ร้อยละ 5.1 นอกนั้นเป็นยี่ห้ออ่ืนๆ จาํนวน 5 คน คิด

เป็น ร้อยละ 1.4 ตามลาํดบั 
 
ส่วนที ่3  ข้อมูลปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหาร 
 

ตารางที ่6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม ปัจจยัดา้น   

               ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย (N=354)    
 

ปัจจัยทางการตลาด 

  การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหาร 

X  S.D. 
การแปล 

ความหมาย 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์      

สินคา้มีคุณภาพ 2.20 1.16 ปานกลาง 

สินคา้มีใหเ้ลือกหลายชนิด 3.23 1.52 ปานกลาง 

สินคา้มีช่ือเสียง/เป็นท่ีรู้จกั/เช่ือถือในบริษทัผูผ้ลิต 4.27 0.77 มากท่ีสุด 

สินคา้มีใหเ้ลือกรับประทานหลายแบบ เช่น  

เมด็,แคปซูล 

4.16 0.79 มาก 

สินคา้มีใหเ้ลือกหลายขนาด 3.80 1.05 มาก 

บรรจุภณัฑท่ี์ดีสะอาด 3.70 1.12 มาก 

บรรจุภณัฑปิ์ดมิดชิดปลอดภยั 3.73 1.04 มาก 

สินคา้มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ 3.56 1.08 มาก 

บรรจุภณัฑส์วยงาม 3.63 1.09 มาก 

สินคา้มีฉลากระบุ ส่วนผสม,วธีิใช,้วนัเดือนปีผลิต/

หมดอายุ 

3.70 1.08 มาก 

รวม 3.60     0.36 มาก 

   ส
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ตารางที ่6 (ต่อ) 

 

ปัจจัยทางการตลาด 

  การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหาร 

X  S.D. 
การแปล 

ความหมาย 

ปัจจัยด้านราคา     

สินคา้มีราคาถูกเม่ือเทียบกบัสินคา้ตวัอ่ืน 

สินคา้มีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 

รวม 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย   

 

3.44 

3.77 

3.60 

 

1.30 

1.05 

0.85 

 

มาก 

มาก 

มาก 

 

ร้านคา้ใกลบ้า้น 3.72 1.16 มาก 

หาและเลือกซ้ือไดส้ะดวก ง่าย 3.77 1.06 มาก 

มีตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ 3.64 1.11 มาก 

รวม 3.71      0.70 มาก 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย 3.59 1.16 มาก 

ของแถม 3.70 1.04 มาก 

การลดราคา 3.99 0.93 มาก 

มีการจดับูทแสดงสินคา้ 3.59 1.13 มาก 

สามารถคืนเงินไดห้ากไม่พอใจสินคา้ 3.65 1.07 มาก 

สินคา้มีการแจกรางวลั การชิงโชค 3.74 1.05 มาก 

การทดลองใชสิ้นคา้ 3.90 0.99 มาก 

การไดรั้บคาํแนะนาํจากผูมี้ความรู้หรือผูเ้ช่ียวชาญ 3.61 1.11 มาก 

การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ , นิตยสาร , 

อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

3.61 1.06 มาก 

พนกังานขายมีอธัยาศยัดี 3.71 .484 มาก 

รวม 3.59 1.16 มาก 
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จากตารางท่ี 6 กลุ่มตวัอย่างจาํนวน  354  คน  พบว่า  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านผลิตภัณฑ์   โดยรวมจัดอยู่ในเกณฑ์มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.60                     

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ียใน 3 ลาํดบัแรกแลว้ปรากฏวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เห็นว่า สินคา้มีช่ือเสียง/เป็นท่ีรู้จกั/เช่ือถือในบริษทัผูผ้ลิต มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 จดัอยู่ใน

เกณฑ์มากท่ีสุด รองลงมา คือ สินคา้มีให้เลือกรับประทานหลายแบบ เช่น เม็ด, แคปซูล ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.16 จดัอยู่ในเกณฑ์มาก และสินคา้มีให้เลือกหลายขนาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 จดัอยู่ในเกณฑ์มาก

เช่นเดียวกนั 

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารด้านราคา โดยรวมจดัอยูใ่นเกณฑ์

มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ตามค่าเฉล่ียแลว้ปรากฏวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เห็นว่า สินคา้มีราคาถูกเม่ือเทียบกบัสินคา้ตวัอ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 จดัอยู่ในเกณฑ์มาก และ  

สินคา้มีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 จดัอยูใ่นเกณฑม์ากเช่นเดียวกนั 

  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

โดยรวมจดัอยู่ในเกณฑ์มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ตามค่าเฉล่ียแลว้ปรากฏว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า หาและเลือกซ้ือไดส้ะดวก ง่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 จดัอยู่ใน

เกณฑ์มาก รองลงมา คือ ร้านคา้ใกล้บา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 จดัอยู่ในเกณฑ์มาก และมีตวัแทน

จาํหน่ายสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 จดัอยูใ่นเกณฑม์ากเช่นเดียวกนั 

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารด้านการส่งเสริมการขายโดยรวมจดั

อยู่ในเกณฑ์มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ียใน 3 ลาํดบั

แรกแลว้ปรากฏวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ มีการลดราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 จดัอยูใ่น

เกณฑ์มาก รองลงมา คือ มีการทดลองใชสิ้นคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 จดัอยูใ่นเกณฑ์มาก และสินคา้มี

การแจกรางวลั การชิงโชค มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 จดัอยูใ่นเกณฑม์ากเช่นเดียวกนั 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของนกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ผลการวิจยั โดยสรุป 

และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี   

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ภายในปี พ.ศ.2553 จาํนวน 3,079 คน โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาด

กลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิเทคนิคทางสถิติดว้ยสูตรการหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้สําหรับการวิจยัคร้ังน้ีจึงเท่ากับ 354 คน โดยทาํการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย 

(Simple Random Sampling) โดยสุ่มแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาคณะวิทยาการ

จดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ภายในปี พ.ศ.2553 ซ่ึงเคยเลือกซ้ืออาหาร

เสริมเท่านั้น 

 

สรุปผลการวจัิย  

 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  

 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-21ปี มากท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามมีรายรับต่อเดือน

ระหว่าง  5,001-7,000 บาท มากท่ีสุด รองลงมา คือ รายรับต่อเดือนระหว่าง  7,001-10,000 บาท ส่วน

ประสบการณ์บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารส่วนใหญ่บริโภคมาแลว้ 1-2 ปี รองลงมา คือ นอ้ยกว่า 1 ปี  

โดยประสบการณ์บริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีมีผูต้อบนอ้ยท่ีสุด คือ มากกวา่ 4 ปี  

 ข้อมูลทัว่ไปของการเลือกซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหาร   

 สาเหตุท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารส่วนใหญ่เพื่อบาํรุงผิวพรรณ รองลงมา คือ เพื่อบาํรุงสมอง 

และเพื่อลดนํ้ าหนัก โดยวตัถุประสงค์ส่วนใหญ่ของการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร คือ ใช้เอง ส่วน

ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารส่วนใหญ่ คือ 2 เดือน/คร้ัง รองลงมา คือ 1 เดือนต่อคร้ัง   
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สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส่วนใหญ่ คือ ร้านสะดวกซ้ือ เช่น watsons, boots,             

7-eleven รองลงมา คือ ห้างสรรพสินคา้ โดยจาํนวนเงินต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 1 คร้ัง  ส่วน

ใหญ่อยู่ระหว่าง 501-1,000 บาท รองลงมา คือ ตํ่ากว่า 500 บาท โดยจาํนวนเงินต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์

เสริมอาหาร 1 คร้ัง ท่ีมีผูต้อบน้อยท่ีสุด คือ 2,000 บาทข้ึนไป แหล่งท่ีรับข่าวสารผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร

ส่วนใหญ่ คือ อินเทอร์เน็ต รองลงมา คือ โทรทศัน์ วิทยุ โดยแหล่งท่ีรับข่าวสารผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ี

มีผูต้อบแบบสอบถามตอบนอ้ยท่ีสุด คือ หา้งสรรพสินคา้/ร้านจาํหน่าย  ซ่ึงผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารส่วนใหญ่ คือ พรีเซ็นเตอร์โฆษณา รองลงมา คือ ผูท่ี้เคยใชผ้ลิตภณัฑ์ โดยยี่ห้อ

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีเลือกซ้ือส่วนใหญ่ คือ คือ แบล็กมอร์ (Blackmore) รองลงมา คือ เมกา้ วีแคร์ 

(MEGA We Care) 

 ข้อมูลปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหาร 

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารด้านผลิตภัณฑ์  โดยรวมจดัอยูใ่น

เกณฑ์มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ียใน 3 ลาํดบัแรกแล้วปรากฏว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า สินคา้มีช่ือเสียง/เป็นท่ีรู้จกั/เช่ือถือในบริษทัผูผ้ลิต จดัอยู่ในเกณฑ์มาก

ท่ีสุด รองลงมา คือ สินคา้มีให้เลือกรับประทานหลายแบบ เช่น เม็ด, แคปซูล จดัอยูใ่นเกณฑ์มาก และ

สินคา้มีใหเ้ลือกหลายขนาด จดัอยูใ่นเกณฑม์ากเช่นเดียวกนั 

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารด้านราคา โดยรวมจดัอยู่ในเกณฑ์

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ตามค่าเฉล่ียแลว้ปรากฏว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า สินคา้มี

ราคาถูกเม่ือเทียบกบัสินคา้ตวัอ่ืน จดัอยูใ่นเกณฑม์าก และสินคา้มีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 

จดัอยูใ่นเกณฑม์ากเช่นเดียวกนั 

  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

โดยรวมจดัอยู่ในเกณฑ์มาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ตามค่าเฉล่ียแลว้ปรากฏว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เห็นวา่ หาและเลือกซ้ือไดส้ะดวก ง่าย จดัอยูใ่นเกณฑ์มาก รองลงมา คือ ร้านคา้ใกลบ้า้น  จดั

อยูใ่นเกณฑม์าก และมีตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ จดัอยูใ่นเกณฑม์ากเช่นเดียวกนั 

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารด้านการส่งเสริมการขายโดยรวมจดั

อยู่ในเกณฑ์มาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ียใน 3 ลาํดบัแรกแล้วปรากฏว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ มีการลดราคา จดัอยูใ่นเกณฑ์มาก รองลงมา คือ มีการทดลองใช้

สินคา้ จดัอยูใ่นเกณฑม์าก และสินคา้มีการแจกรางวลั การชิงโชค จดัอยูใ่นเกณฑม์ากเช่นเดียวกนั 
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อภิปรายผล 

 ข้อมูลทัว่ไปของการเลือกซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหาร   

 สาเหตุท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารส่วนใหญ่เพื่อบาํรุงผิวพรรณ โดยวตัถุประสงคส่์วนใหญ่ของ

การซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร คือ ใชเ้อง ยี่ห้อผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีเลือกซ้ือส่วนใหญ่ คือ แบล็กมอร์ 

(Blackmore) มีความขดัแยง้บางประการกบังานวิจยัของ อภิเดช ปิยพิพฒัน์มงคล (2543 : บทคดัยอ่) ได้

ทาํวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่” 

พบวา่ พฤติกรรมการซ้ืออาหารเสริมสุขภาพจะซ้ือซุปไก่สกดั สาเหตุท่ีซ้ือเพื่อรับประทานเอง             

 ส่วนความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารส่วนใหญ่ คือ 2 เดือน/คร้ัง โดยจาํนวนเงินต่อการ

ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 1 คร้ัง  ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 501-1,000 บาท มีความขดัแยง้กบังานวิจยัของ 

กนกรัตน์ พิชญานุพงศ ์(2549 : บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออาหาร

เสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นพฤติกรรมใน

การตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของกลุ่มตวัอย่างมีปริมาณการซ้ือในแต่ละคร้ังซ้ือปริมาณ 1 

กล่องและซ้ือ 1 คร้ังต่อเดือนมากท่ีสุดและมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑใ์นแต่ละคร้ังมีค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง

ประมาณ นอ้ยกวา่ 500 บาท 

 สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส่วนใหญ่ คือ ร้านสะดวกซ้ือ เช่น watsons, boots,             

7-eleven ซ่ึงผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารส่วนใหญ่ คือ พรีเซ็นเตอร์โฆษณา 

ขดัแยง้กบังานวิจยัของกนกรัตน์ พิชญานุพงศ ์ (2549  : บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผลการวิจยั

ดา้นพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า แหล่งสถานท่ีซ้ือ

ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บความนิยมคือร้านขายยา และผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม คือ 

ตวัเอง มากท่ีสุด 

 แหล่งท่ีรับข่าวสารผลิตภณัฑ์เสริมอาหารส่วนใหญ่ คือ อินเทอร์เน็ต มีความสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ พเยาว ์ สมหมาย0  (2548 : บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่ไดรั้บข่าวสารผลิตภณัฑเ์สริมอาหารผา่นทางอินเทอร์เน็ต  
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 ข้อมูลปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหาร 

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารดา้นผลิตภณัฑ์  โดยรวมจดัอยู่ใน

เกณฑ์มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า สินคา้มีช่ือเสียง/เป็นท่ีรู้จกั/

เช่ือถือในผูผ้ลิต จดัอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด ขดัแยง้กบังานวิจยัของ อภิเดช  ปิยพิพฒัน์มงคล (2543 : 

บทคดัย่อ) ไดท้าํวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่” พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ให้ความสําคญัท่ีความสะอาดปลอดภยั

ไร้สารเจือปน มีสารอาหารท่ีมีประโยชน์ มีตรารับรองคุณภาพ และมีส่วนผสมวตัถุดิบท่ีใช ้

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารดา้นราคา โดยรวมจดัอยูใ่นเกณฑ์

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ สินคา้มีราคาถูกเม่ือเทียบกบัสินคา้ตวั

อ่ืน จดัอยู่ในเกณฑ์มาก ส่วนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารด้านช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย โดยรวมจดัอยูใ่นเกณฑ์มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เห็นว่า หาและเลือกซ้ือไดส้ะดวก ง่าย จดัอยู่ในเกณฑ์มาก และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารดา้นการส่งเสริมการขายโดยรวมจดัอยู่ในเกณฑ์มาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ มีการลดราคา จดัอยูใ่นเกณฑ์มาก  มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ อภิเดช  ปิยพิพฒัน์มงคล (2543 : บทคดัย่อ) ไดท้าํวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการซ้ืออาหารเสริมเพื่อ

สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่” พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาให้

ความสําคญัท่ีราคาเหมาะสมและถูก ด้านช่องทางจาํหน่ายเน้นท่ีหาซ้ือสะดวก รองลงมาคือ ทาํเลท่ี

จดัซ้ือตอ้งมีท่ีจอดรถ ส่วนด้านการส่งเสริมการขายท่ีส่วนใหญ่ให้ความสําคญักนัมาก อนัดบัแรกคือ 

การลดแลกแจกแถม 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 จากผลการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัขอเสนอแนะผลจากการศึกษา ดงัน้ี 

  1. ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบการควรผลิตเพื่อเสริมวิตามินและสารอาหารให้แก่

ร่างกายเป็นส่วนใหญ่ และควรใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพและความปลอดภยั 

2. ดา้นราคาตอ้งมีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ และอยูใ่นระดบัราคาตามตลาด  
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3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายควรจะเป็นสถานท่ี ท่ีหาซ้ือผลิตภัณฑ์ได้ง่ าย

สะดวกสบาย และผูป้ระกอบการควรเพิ่มช่องทางการจดัจาํหน่ายใหม่ ๆ เช่น เปิดเคาน์เตอร์ใน

โรงพยาบาล เป็นพนัธมิตรกบัธุรกิจสปาและศูนยบ์ริการความงามต่าง ๆ ร้านสะดวกซ้ือ เป็นตน้   

4. ดา้นส่งเสริมการขาย ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสําคญัในเร่ืองการลดราคา การแจก

ของแถม การรับประกนัและใหเ้งินคืนเป็นส่วนใหญ่  

นอกจากน้ีผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญักบัส่ือต่าง ๆ มากข้ึน โดยเน้ือหาของการโฆษณา

ควรเนน้ให้ผูบ้ริโภครับรู้ และรับทราบถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ คุณภาพ และความปลอดภยั ตอ้งมีการ

ฝึกอบรมพนกังานให้มีความรู้ ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ ์ เพื่อสามารถตอบขอ้ซักถามของผูบ้ริโภคได้

อยา่งถูกตอ้ง 

 ข้อเสนอแนะในการทาํการศึกษาคร้ังต่อไป 

 ขอ้เสนอแนะในการทาํการศึกษาคร้ังต่อไปคือ ควรมีการศึกษาในเพศหญิงโดยเฉพาะ เน่ืองจาก

การศึกษาคร้ังน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ถา้มีการศึกษาเฉพาะเพศหญิงก็จะทาํให้ได้

ทราบขอ้มูลความตอ้งการเฉพาะกลุ่มมากข้ึน 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง : พฤตกิรรมการเลือกซ้ือผลติภณัฑ์เสริมอาหารของนักศึกษา 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

 

คาํช้ีแจง 

 1. แบบสอบถามน้ีสําหรับนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ภายในปี พ.ศ.2553  

 2. ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์เป็นภาพรวมของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ภายในปี พ.ศ.2553 

เพื่อนาํไปประกอบเป็นผลวเิคราะห์ขอ้มูลในกระบวนวชิา สัมมนาการเป็นผูป้ระกอบการ (765 443) 

จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ขอ้มูลทุกอย่างจะเก็บ

เป็นความลบัและรับรองวา่ จะไม่มีผลกระทบทางลบต่อท่านแต่อยา่งใด   

 3.แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 3  ส่วนดว้ยกนั คือ   

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร   

 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร   

 4.โปรดอ่านคาํช้ีแจงของแต่ละตอนใหเ้ขา้ใจก่อนตอบคาํถาม และกรุณาตอบแบบสอบถาม

ใหค้รบทุกขอ้ 

 5.เม่ือตอบแบบสอบถามแลว้กรุณาส่งแบบสอบถามคืนผูว้ิจยั 

 

 

 

         

           นางสาวเกศินี  ลกัษณะองักูร 

                               คณะวทิยาการจดัการ                           

     มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

คําช้ีแจง   โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงใน  (      )  หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตามความเป็นจริง 

 

 

1. เพศ 

 (   ) ชาย   (   ) หญิง 

 

2. อาย ุ

 (   )  ตํ่ากวา่ 18 ปี  (   )  18-19 ปี   

 (   )  20-21 ปี  (   )  มากกวา่ 21 ปี 

  

3.รายรับเฉล่ียต่อเดือน 

 (   )  ตํ่ากวา่ 3,000 บาท   (   ) 3,001-5,000 บาท  

 (   ) 5,001-7,000 บาท  (   ) 7,001-10,000 บาท 

    (   ) มากกวา่ 10,000 บาท 

 

4.ประสบการณ์บริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

 (   )  นอ้ยกวา่ 1 ปี     

 (   )  1-2 ปี  

 (   )  3-4 ปี     

 (   )  มากกวา่ 4 ปี 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปของการเลือกซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหาร   

คําช้ีแจง   โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงใน  (      )  หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตามความเป็นจริง 

 

 

5. ท่านซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพราะเหตุใดมากท่ีสุด  

 (      )  เพื่อบาํรุงผวิพรรณ 

 (      )  เพื่อบาํรุงสมอง 

 (      )  เพื่อลดนํ้าหนกั 

 (      )  เพื่อเสริมวิตามินและสารอาหารให้ร่างกาย 

 (      )  อ่ืนๆ ระบุ……. 

 

6. วตัถุประสงคส่์วนใหญ่ของการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของท่าน 

 (      ) ใชเ้อง 

 (      )  เป็นของขวญั/ ของกาํนลัผูอ่ื้น 

 (      )  อ่ืนๆ ระบุ……. 

 

7. ท่านซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารบ่อยแค่ไหน  

 (      )  1 เดือน/คร้ัง  (      )  2 เดือน/คร้ัง 

 (      )  3 เดือน/คร้ัง (      ) มากกวา่ 3 เดือน/คร้ัง 

 

8. ส่วนใหญ่ท่านซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารจากท่ีใดมากท่ีสุด  

 (      )  ร้านขายยาทัว่ไป  (      )  หา้งสรรพสินคา้ 

 (      )  ร้านสะดวกซ้ือ เช่น watsons , boots,7-eleven     

 (      )   อินเทอร์เน็ต  

 (      )  อ่ืนๆ ระบุ……… 

 

9. ท่านซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเป็นจาํนวนเงินเท่าใดต่อการซ้ือ 1 คร้ัง  

 (      )  ตํ่ากวา่ 500 บาท  (      ) 501-1,000 บาท 

 (      )  1,001-1,500 บาท (      ) 1,501-2,000 บาท 

 (      )  2,000 บาทข้ึนไป 
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10. ท่านรับทราบข่าวสารผลิตภณัฑเ์สริมอาหารจากแหล่งใดมากท่ีสุด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ) 

  (      )  หนงัสือพิมพ,์ นิตยสาร 

  (      )  ส่ิงพิมพแ์ละใบปลิว 

  (      )  โทรทศัน์ วทิย ุ   

 (      )  หา้งสรรพสินคา้ / ร้านจาํหน่าย 

  (      )  อินเทอร์เน็ต   

 (      )  พนกังานขาย 

 (      )  เพื่อน 

 (      )  อ่ืนๆ ระบุ……… 

 

11. ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของท่าน ใครเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด  

  (      )  บิดา/มารดา/ผูป้กครอง  

 (      )  ตวัเอง 

 (      )  เพื่อน/ญาติ  

 (      )  พนกังานขาย 

 (      )  ผูท่ี้เคยใชผ้ลิตภณัฑ ์ 

 (      )  แพทย/์เภสัชกร 

 (      )  พรีเซ็นเตอร์โฆษณา 

 

12. ยีห่อ้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด 

 (      )  แบรนด ์(Bland)   (      )  วสิตา้ (Vistra)  

 (      )  แบล็กมอร์ (Blackmore)   (      )  ดีเอชซี (DHC) 

 (      )  เมกา้ วแีคร์ (MEGA We Care) (      ) โกลว์ (Glow) 

 (      )  บร้ิงค ์(Blink)   (      )  อ่ืนๆ ระบุ………...................... 
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ส่วนที ่3  ข้อมูลปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหาร 

คําช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  (      )  ท่ีแสดงระดบัความสาํคญั 5 ขอ้  ตามท่ีท่าน         

เห็นวา่เหมาะสมดงัต่อไปน้ี 

   

 

ปัจจัยทีม่คีวามสําคญั 
ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์   

1. สินคา้มีคุณภาพ           

2. สินคา้มีใหเ้ลือกหลายชนิด           

3. สินคา้มีช่ือเสียง/เป็นท่ีรู้จกั/เช่ือถือในบริษทัผูผ้ลิต      

4. สินคา้มีใหเ้ลือกรับประทานหลายแบบ เช่น เม็ด,แคปซูล      

5. สินคา้มีใหเ้ลือกหลายขนาด      

6. บรรจุภณัฑท่ี์ดีสะอาด      

7. บรรจุภณัฑปิ์ดมิดชิดปลอดภยั      

8. สินคา้มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ      

9. บรรจุภณัฑส์วยงาม      

10. สินคา้มีฉลากระบุ ส่วนผสม,วธีิใช,้วนัเดือนปีผลิต/

หมดอายุ      

ปัจจัยด้านราคา     

1. สินคา้มีราคาถูกเม่ือเทียบกบัสินคา้ตวัอ่ืน      

2. สินคา้มีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้      

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย   

1. ร้านคา้ใกลบ้า้น      

2. หาและเลือกซ้ือไดส้ะดวก ง่าย      

3. มีตวัแทนจาํหน่ายสินคา้      
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ปัจจัยทีม่คีวามสําคญั 
ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย 

1. ของแถม           

2. การลดราคา      

3. มีการจดับูทแสดงสินคา้      

4. สามารถคืนเงินไดห้ากไม่พอใจสินคา้      

5. สินคา้มีการแจกรางวลั การชิงโชค      

6. การทดลองใชสิ้นคา้      

7. การไดรั้บคาํแนะนาํจากผูมี้ความรู้หรือผูเ้ช่ียวชาญ      

8. การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ , นิตยสาร , 

อินเทอร์เน็ต เป็นตน้      

9. พนกังานขายมีอธัยาศยัดี      

 

ข้อเสนอแนะ 

  

 ...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

  

 

 

  *******ขอขอบคุณท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม******* 
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ประวตัิผู้วจัิย 

  

ช่ือ-สกุล   นางสาวเกศินี ลกัษณะองักูร                        

ทีอ่ยู่   7/3  หมู่ 7  ตาํบลธรรมศาลา  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม  

73000                            

ประวตัิการศึกษา  

 พ.ศ. 2548 สําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนราชินีบูรณะ 

จงัหวดันครปฐม แผนการเรียนภาษาองักฤษ-ฝร่ังเศส 

 พ.ศ. 2553 กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 
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