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การวิจัย นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา 765 443 สั มมนาการเป็ นผู้ประกอบการ
ตามหลักสู ตรปริ ญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
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มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี การศึกษา 2553” เสนอโดยนางสาวเกศินี ลักษณะอังกูร มีคุณค่าเพียงพอที่จะเป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาในรายวิ ช าสั ม มนาการเป็ นผูป้ ระกอบการ ตามหลัก สู ตรบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ
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คําสําคัญ: พฤติกรรม / เลือกซื้ อ / ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
เกศินี ลักษณะอังกูร: การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี การศึกษา 2553
อาจารย์ที่ปรึ กษา : อาจารย์จิตพนธ์ ชุมเกตุ. 63หน้า.
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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารและศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปี การศึกษา2553 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
สําหรับการวิจยั ครั้ งนี้ คือ 354 คน โดยทําการศึ กษาเฉพาะผูท้ ี่ เคยเลื อกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเท่ านั้น
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติสาํ เร็ จSPSS ช่วยใน
การประมวลผล โดยการแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุต่ าํ กว่า 20 ปี
รายรับต่อเดื อนอยู่ระหว่าง 5,001-7,000 บาทมากที่ สุด ด้านประสบการณ์บริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ส่ วนใหญ่บริ โภคมาแล้ว 1-2 ปี
2. ข้อมูลทัว่ ไปของการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร สาเหตุที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารส่ วน
ใหญ่ก็เพื่ อบํารุ งผิวพรรณ วัตถุประสงค์ของการซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารคื อ ใช้เอง ความถี่ ในการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารส่ วนใหญ่คือ 2 เดือนต่อครั้ง สถานที่ที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารส่ วนใหญ่ คือ ร้าน
สะดวกซื้ อ เช่น watsons, boots, 7-eleven โดยจํานวนเงินในการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร 1 ครั้ง ส่ วนใหญ่
อยู่ระหว่าง 501-1,000 บาท แหล่งที่มกั จะใช้รับข่าวสารคื อ อินเทอร์ เน็ต ซึ่ งผูท้ ี่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ส่ วนใหญ่คือ พรี เซ็นเตอร์โฆษณา โดยยี่หอ้ ที่มีการเลือกซื้ อกันมากที่สุด คือ แบล็คมอร์ (Blackmore)
3. ปั จ จัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม อาหาร ในด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ผู ต้ อบ
แบบสอบถามเลือกซื้ อสิ นค้าเพราะมีชื่อเสี ยง/เป็ นที่ รู้จกั /เชื่ อถือในบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตมากที่ สุด ด้านราคาส่ วน
ใหญ่จะเลือกซื้ อสิ นค้าที่มีราคาถูกเมื่อเทียบกับสิ นค้าตัวอื่น ส่ วนการหาและเลือกซื้ อได้สะดวกเป็ นปั จจัยที่
มีอิทธิ พลที่สุดในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และปั จจัยที่มีอิทธิ พลมากที่สุดในด้านการส่ งเสริ มการขาย
คือ การลดราคา
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา ………………………………….
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา ………………………………….
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งานวิจยั ชิ้นนี้ สําเร็ จลุ ล่วงไปได้ดว้ ยดี ทั้งนี้ ดว้ ยความกรุ ณาและความช่วยเหลื ออย่างดียิ่งจาก
อาจารย์จิตพนธ์ ชุมเกตุ ซึ่งได้กรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา คําแนะนํา ตลอดทั้งตรวจทานข้อบกพร่ องของงานวิจยั
จนงานวิจยั เล่มนี้สาํ เร็ จเป็ นรู ปเล่มได้ ผูว้ จิ ยั จึงขอขอบคุณอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ย
ขอขอบคุณพ่อแม่ และครอบครัวของข้าพเจ้า ตลอดจนเพื่อนฝูง ที่คอยช่วยเหลือและให้กาํ ลังใจ
เสมอมา คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากวิจยั เล่มนี้ ขอมอบให้แก่พ่อแม่ และครู บาอาจารย์ซ่ ึ งเป็ นผูป้ ระ
สิ ทธิ ประสาทวิชาความรู ้ทาํ ให้วจิ ยั เล่มนี้สาํ เร็ จลงด้วยดี
นอกจากนี้ ขอขอบคุณผูต้ อบแบบสอบถามที่ได้ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็ น
อย่างดี ตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้องกับงานวิจยั ชิ้นนี้ท่านอื่นที่มิได้เอ่ยนาม ณ ที่น้ ีดว้ ย
หวังว่างานวิจยั เล่มนี้ คงมีประโยชน์แก่ผูท้ ี่สนใจ หากมีความผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นก็ขอ
อภัยมา ณ ที่น้ ีดว้ ย
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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา

อาหารเป็ นหนึ่ ง ในปั จจัย สี่ น อกเหนื อจากที่ อยู่อาศัย เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม และยารั ก ษาโรค ที่ มี
ความสําคัญและจําเป็ นต่อการดํารงชีวติ ของมนุษย์ อาหารมีความสําคัญต่อร่ างกายในส่ วนของการทําให้
ร่ า งกายสมบู ร ณ์ แ ข็ ง แรง มี สุ ข ภาพดี ซ่ อ มแซมส่ ว นที่ สึ ก หรอ และทํา ให้ม นุ ษ ย์ส ามารถดํา เนิ น
ชีวติ ประจําวันได้อย่างเป็ นปกติสุข นอกจากมีส่วนส่ งเสริ มในด้านร่ างกายแล้ว การรับประทานอาหารที่
มีสารอาหารครบถ้วนในปริ มาณที่เหมาะสม ยังส่ งผลต่อจิตใจ โดยทําให้การทํางานของระบบต่าง ๆ
ภายในร่ า งกายเป็ นไปตามปกติ การรั บ ประทานอาหารที่ ไ ม่ได้สัดส่ วนอาจมี ผลทํา ให้เกิ ดปั ญหา
โภชนาการและเป็ นเหตุให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะในปั จจุบนั วิถีชีวิตของคนเร่ งรี บมีเวลาให้กบั
ตัวเองน้อย มีความเครี ยดมากขึ้น ขาดการออกกําลังกาย ชอบความสะดวกสบาย จึงนําไปสู่ การเจ็บป่ วย
กันมากขึ้น ซึ่ งปั จจุบนั คนไทยยังประสบปั ญหาโภชนาการอยูม่ าก ไม่วา่ จะเป็ นการขาดสารอาหาร เช่น
โรคขาดโปรตีนและพลังงาน โรคขาดสารไอโอดีน โรคโลหิ ตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โรคเหล่านี้
ส่ งผลต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่ างกาย ถ้า เกิ ดในผูใ้ หญ่จะทํา ให้ร่างกายอ่อนแอ
สมรรถภาพในการทํางานตํ่า ในขณะเดียวกันภาวะโภชนาการเกิ นก็กาํ ลังเป็ นปั ญหาใหม่ที่ทวีความ
รุ นแรงเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ อันจะนําไปสู่ โรคที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็ ง
โรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสู งเป็ นต้น ซึ่ งล้วนเป็ นสาเหตุการเสี ยชี วิตของคนไทยลําดับต้น ๆ
ปั ญหาของคนไทยดังกล่าวเกิดจากหลายสาเหตุ แต่หนึ่ งในสาเหตุที่สําคัญคือคนไทยส่ วนมากยังไม่ได้
รับการส่ งเสริ มให้มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง (สุ จินต์ โตวิวชิ ญ์ 2550)
เมื่ออาหารหลักไม่เพียงพอ ซึ่ งคําว่า“ไม่เพียงพอ” ในที่น้ ี หมายความว่า เมื่อเรารับประทาน
อาหารในมื้ออาหารปกติได้อย่างถูกหลักโภชนาการอย่างเพียงพอแล้ว แต่ยงั ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของร่ างกาย ถึงแม้ว่าเราจะรับประทานอาหารมากด้วยปริ มาณแล้วก็ตาม แต่ดว้ ยข้อจํากัดของชี วิตใน
สังคมที่ทาํ ให้เราไม่ได้รับคุณค่าทางโภชนาการจากปริ มาณอาหารเหล่านั้นเท่าที่เราพึงจะได้รับ เมื่อเรา
ยังต้องพึ่งพาร้ านข้าวแกง อาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารสําเร็ จรู ปอยูเ่ ป็ นนิ จ ซึ่ งอาหารจากร้านที่กล่าวมา
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มักจะมีคุณค่าทางโภชนาการไม่ครบถ้วน วิตามินแร่ ธาตุอะไรต่าง ๆ ก็สูญเสี ยไปพร้อมกับกระบวนการ
แปรรู ป ในขณะเดียวกันด้วยระบบการเพาะปลูกที่เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อน การเพาะปลูกปั จจุบนั ที่
ทําเป็ นอุตสาหกรรมใหญ่ ทําให้คุณค่าทางอาหารลดน้อยลง (ลักษมี หลินสุ วรรณ และคณะ 2538 : 2)
ปั จจุบนั อาหารเสริ มได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้ น เพราะทุกคนต้องการมีสุขภาพแข็งแรง ใน
ต่างประเทศอาหารเสริ มกลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของชีวิตประจําวันไปแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากคุณค่าที่ได้รับจาก
อาหารนั้นลดน้อยลงด้วยระบบการแปรรู ปอาหาร ยิ่งขั้นตอนซับซ้อนมากเท่าไร คุณค่าของอาหารก็จะ
ยิ่งหดหายไปมากเท่านั้น ทําให้ปัจจุบนั กระแสรักสุ ขภาพกําลังขยายตัวเป็ นวงกว้างมากขึ้น สาเหตุก็
น่าจะเป็ นเพราะความเร่ งรี บและความเครี ยดจากหน้าที่การงานและชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ ยงั รวมไป
ถึงการที่ตอ้ งเผชิญกับสารพิษและมลภาวะ (Pollution) ต่าง ๆ ประกอบกับโรคภัยไข้เจ็บที่นบั วันจะยิ่ง
มากขึ้นและรุ นแรงขึ้นกว่าเดิม คนเราจึงได้ตื่นตัวในการดูแลสุ ขภาพตัวเองมากขึ้น ซึ่ งการบริ โภคอาหาร
ให้ถูกหลักก็เป็ นวิธีหนึ่งที่นิยมกันอย่างมากในหมู่คนรักสุ ขภาพ (กนกรัตน์ พิชญานุพงศ์ 2549 : 2)
การบริ โภคอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการถือเป็ นปั จจัยที่สําคัญมากประการหนึ่ง ที่จะ
ทําให้เกิดสุ ขภาพดี มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ยิง่ ไปกว่านั้นอาหารบางจําพวกยังช่วยบรรเทาและป้ องกัน
โรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วย ดังนั้นการได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนและอยู่ในปริ มาณที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของร่ างกายจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิง่ ยวด แต่ดว้ ยสภาวะแวดล้อมเฉกเช่นทุกวันนี้ การเลือก
บริ โภคแต่สิ่งดี ๆ และบริ โภคให้ครบถ้วนนั้นถือว่ายากเต็มที ด้วยเหตุน้ ี “ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร” จึง
กลายมาเป็ นทางเลือกหนึ่งที่กาํ ลังขยายตัวมากขึ้นทุกที
“ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร” หรื อที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่า “อาหารเสริ ม” นั้น กําลังได้รับความนิยมอย่าง
มากจากผูบ้ ริ โภคในทุกวัย ตั้งแต่ เด็ก วัยรุ่ น วัยผูใ้ หญ่ และวัยชรา ซึ่ งทุกวันนี้ มีผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารอยู่
หลายประเภทและหลายยี่ห้อด้วยกัน โดยการเลือกบริ โภคของแต่ละบุคคลก็มีความแตกต่างกันไป เช่น
การบริ โภคเพื่อช่ วยให้สุขภาพแข็ง แรง การบริ โภคเพื่อเสริ มสร้ างความสวยงาม การบริ โภคเพื่อลด
นํ้าหนัก การบริ โภคเพื่อบํารุ งสมอง เป็ นต้น ซึ่ งไม่วา่ จะมีเหตุผลใดในบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร แต่
สิ่ งหนึ่ งที่เชื่ อว่าผูบ้ ริ โภคต่างก็คาดหวังเหมือนกันก็คือ คุ ณประโยชน์ที่คุม้ ค่ากับเงิ นที่สูญเสี ยไป ซึ่ ง
ผลลัพธ์ก็มีท้ งั ที่ได้ผล ไม่ได้ผล และเกิดอาการแพ้ (ณรงค์ ศรี โยธิน 2550 : 1)
การขยายตัวของธุ รกิจผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารทําให้เกิดการแข่งขันกันของผูผ้ ลิตในแทบทุกด้าน
ทั้งด้านคุณภาพของสิ นค้า ราคา การโฆษณา สื่ อ และการขายตรง ซึ่ งก็นบั ว่าเป็ นผลดีต่อผูบ้ ริ โภคที่จะมี
ทางเลือกที่หลากหลาย แต่เนื่องจากการที่ทางเลือกเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะแรงจูงใจทางธุ รกิจที่สร้างขึ้นเพื่อ
หวังผลกําไร ผูผ้ ลิ ตจึงอาจจะถ่ายทอดเฉพาะข้อมูลที่เป็ นผลดีเพียงเท่านั้น ทําให้ผบู ้ ริ โภคต้องพิจารณา
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3
ให้รอบคอบก่อนจะเลื อกซื้ อ จึงเกิดข้อสังเกตที่ว่า นักศึกษาซึ่ งจัดว่าเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีกาํ ลังซื้ อสู ง
กลุ่ ม หนึ่ ง จะเลื อกซื้ อเลื อ กบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม อาหารอย่า งไร และมี ปั จ จัย ใดที่ ท าํ ให้เ ลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารนั้น ๆ (พเยาว์ สมหมาย 2548 : 2) ด้วยเหตุน้ ีจึงส่ งผลให้ผวู ้ ิจยั เกิดความสนใจที่จะ
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของนักศึกษา
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมุ่งหวังที่จะทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในปี การศึกษา 2553 รวมถึง
ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารนั้น ๆ เพื่อเป็ นประโยชน์ในด้านการศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต และเป็ นแนวทางในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ทาํ การสํารวจอีกด้วย
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วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ขอบเขตการศึกษา
ในการศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม อาหารของนัก ศึ ก ษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี การศึกษา 2553 ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตของการศึกษาไว้
ดังต่อไปนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิท ยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี ที่ ก ํา ลัง ศึ ก ษาอยู่ใ นระดับ ปริ ญญาตรี ข องปี การศึ ก ษา 2553 มี จาํ นวน
ทั้งหมด 3,079 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สําหรับการศึกษาคือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 354 คน ซึ่ งจะทําการศึกษาเฉพาะผูท้ ี่เคยเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารเท่านั้น
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการสํารวจคือ ช่วงภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553

4
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึ งพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. ทราบถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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กรอบแนวความคิดการวิจัย

ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- รายรับเฉลี่ยต่อเดือน
- ประสบการณ์บริ โภคผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร

ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- ช่องทางการจัดจําหน่าย
- การส่ งเสริ มการตลาด

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
นักศึกษา หมายถึง บุคคลที่กาํ ลังศึกษาอยูร่ ะดับปริ ญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ภายในปี การศึกษา 2553
ผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหาร หมายถึง สิ่ งที่ช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพดีแข็งแรง ถือว่าเป็ น “อาหาร”
ชนิ ดหนึ่ งเหมือนกับอาหารทัว่ ไป ประกอบด้วย วิตามินและเกลือแร่ บางอย่างที่ร่างกายจําเป็ นต้องใช้
อาจจะแม้ในปริ มาณเล็กน้อยเพื่อช่วยในการก่อปฏิกิริยาทางชีวเคมีภายในร่ างกาย มีท้ งั ชนิดเม็ด ชนิ ดนํ้า
และชนิดแคปซู ล
พฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร หมายถึง ข้อมูลทัว่ ไปของการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารประกอบด้วย สิ่ งที่คาดหวังจากผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร วัตถุประสงค์ของการซื้ อผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร ความถี่ในการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารต่อเดือน สถานที่ที่นิยมซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารต่อครั้ง แหล่งที่มาของการรับข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด และยีห่ อ้ ที่เลือกซื้ อมากที่สุด
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร หมายถึง เครื่ องมือการตลาดที่
ธุ รกิจต้องใช้เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้ าหมาย ประกอบไปด้วยเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ จําแนกออกเป็ น 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่ องทางการจัด
จําหน่าย (Place หรื อ Distribution) และด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

6
บทที่ 2
เอกสารและผลงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
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การวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูว้ ิจยั มีการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2. ส่ วนประสมการตลาด
3. กระบวนการยอมรับสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
4.ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
5.ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์
6.ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการปฏิบตั ิ
7.จุดเริ่ มต้นของอาหารเสริ มสุ ขภาพในประเทศไทย
8. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

7
พฤติกรรมผู้บริโภค
ธงชัย สันติวงษ์ (2539 : 6) ได้กล่าวไว้วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ผูบ้ ริ โภคซึ่ งต่างต้องจัดหาสิ่ งจําเป็ นสําหรับความอยูร่ อดในชีวิตประจําวัน คือ สิ นค้าและบริ การ จาก
ระบบเศรษฐกิ จมาตอบสนองความต้องการของคน ในเวลาเดี ย วกันกิ จกรรมทางด้า นการตลาด
(Marketing) ก็เป็ นส่ วนสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในสังคม
ดารา ทีปะปาล (2541 : 30) กล่าวถึงการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) คือ
การศึกษาเรื่ องการตอบสนองความต้องการและความจําเป็ น (Need) ของผูบ้ ริ โภคให้เกิดความพึงพอใจ
(Satisfaction) นักการตลาดจะตอบสนองผูบ้ ริ โภคให้เกิดความพอใจได้น้ นั จําเป็ นจะต้องทําความเข้าใจ
ผูบ้ ริ โภค เพราะถ้าไม่เข้าใจว่าผูบ้ ริ โภคคือใคร ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไร ชอบสิ่ งใด ไม่ชอบสิ่ งใด ก็
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้ เพราะผูบ้ ริ โภคคือผูท้ ี่มีความต้องการซื้ อ มีอาํ นาจซื้ อ ทํา
ให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อและพฤติกรรมการใช้
ธี รพันธ์� โลหะ�ทองคํา (2544 : 27) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ การ
กระทําเป็ นสิ่ งที่ เกี่ ยวข้องกับการกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งที่แสดงออกกับการได้มาและการใช้
สิ นค้าและบริ การซึ่ งรวมถึงกระบวนการตัดสิ นใจซึ่ งมีมาอยูก่ ่อนแล้ว
อดุ ลย์ จาตุรงค์กุล (2543 : 6) ได้สรุ ปว่า จากความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคใน
หลาย ๆ ด้าน ทําให้สามารถสรุ ปคําจํากัดความของ คําว่า “พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค” อาจเป็ นกิจกรรมต่าง ๆ
ที่บุคคลกระทําเมื่อได้รับ บริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การรวมไปถึงการขจัดสิ นค้าหรื อบริ การหลังการบริ โภค
ด้วย กล่าวโดยง่าย คือ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ ‘ทําไมคนจึงทําการซื้ อ’ ซึ่ งมีรายละเอียด
ดังนี้
(1) การได้รับมา (Obtaining) หมายถึง กิจกรรมที่ นาํ ไปสู่ และรวมถึ งการซื้ อหรื อการรับ
ผลิตภัณฑ์ไว้ กิจกรรมเหล่านี้บางอย่างรวมถึงการเสาะแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์
การพิจารณาเลือกซื้ อ การประเมินผลิตภัณฑ์หรื อตรายี่ห้อและการซื้ อ รวมถึงวิธีการที่ผบู ้ ริ โภคทําการ
เลือกซื้ อ
(2) การบริ โภค (Consuming) หมายถึง วิธีใด ที่ไหน เมื่อใด และภายใต้สถานการณ์ใดที่
ผูบ้ ริ โภคทําการบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ ตัวอย่างที่เห็นได้เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับการบริ โภคนั้นอาจรวมถึ งการ
ตัดสิ นใจที่จะบริ โภคสิ นค้าที่บา้ นหรื อที่ทาํ งาน และใช้สินค้าตามคําสั่งหรื อคําแนะนําจากฉลากสิ นค้า
หรื อตามความตั้งใจ
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(3) การขจัดสิ นค้าทิ้งไป (Disposing) วิธีการที่ผบู ้ ริ โภคจัดการกับผลิตภัณฑ์และหี บห่อเมื่อเลิก
ใช้ ในกรณี ที่นกั วิเคราะห์ผบู ้ ริ โภคแง่นิเวศวิทยา ผูบ้ ริ โภคอาจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนําไปแปรรู ป
กลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) หรื อนํากลับมาใช้ใหม่ได้ หรื ออาจขายต่อในรู ปสิ นค้ามือสองก็ได้
คอตเลอร์ (Kotler, Philip 1996 : 49) ได้กล่าวถึงทฤษฎีลาํ ดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ซึ่ ง
ได้ลาํ ดับความต้องการของมนุษย์ตามความต้องการ (Need Hierarchy) ได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
(1) ความต้องการทางร่ างกาย (Physiological Needs)
(2) ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย (Safety Needs)
(3) ความต้องการเป็ นเจ้าของและต้องการความรัก (Belongingness and love Needs)
(4) ความต้องการชื่อเสี ยงและเป็ นที่ยกย่องนับถือ (Esteem Needs)
(5) ความต้องการความสมหวังในชีวติ (Self - actualization Needs)
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ส่ วนประสมการตลาด
คอตเลอร์ (Kotler, Philip 1996 : 16) ได้ระบุไว้วา่ ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix และ
4Ps) หมายถึ ง กลุ่ มเครื่ องมื อทางด้า นการตลาดที่ บริ ษ ทั นํา มาใช้เพื่อการบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ ด้า น
การตลาดของบริ ษทั ในตลาดเป้ าหมาย สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท ด้วยกัน ซึ่ งประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) การที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดเป้ าหมายนั้นจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์และสายผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรู ปร่ างตราสิ นค้า หี บห่ อ และสิ่ ง
บรรจุให้ตรงกับความต้องการของตลาดเป้ าหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาส่ วนประสมการตลาดดําเนิ น
ไปด้วยความสะดวกง่ายขึ้น และเป็ นตัวสําคัญที่นกั การตลาดจะต้องหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเป็ นอันดับ
แรก เพราะจะเป็ นตัวที่ทาํ ให้ลูกค้ามีความสนใจมากกว่าส่ วนประสมการตลาดตัวอื่น ๆ
2. ราคา (Price) เป็ นตัวกลไกที่สําคัญที่จะทําให้ลูกค้าสนใจและยอมรับในผลิตภัณฑ์หรื อไม่
การกําหนดราคานั้นจะต้องถู กต้องและยุติธรรม ในการกําหนดราคาต้องคํานึ งถึงเรื่ องต้นทุนลักษณะ
การแข่งขันในตลาดเป้ าหมาย การเพิ่มหรื อลดราคาตลอดจนเงื่อนไขในการขายต่างๆ ควบคู่กนั ส่ วน
ประสมทางการตลาดภายใต้ตวั P แต่ละตัวนั้น P ทั้ง 4 ตัวจะต้องมีความสัมพันธ์ต่อกัน และแต่ละ P จะ
มีความสําคัญไม่นอ้ ยไปกว่ากัน ดังนั้น นักการตลาดจะต้องหาวิธีที่จะพัฒนาส่ วนประสมการตลาดของ
P ทั้ง 4 ตัวนี้ ทาํ ให้กลยุทธ์ทางการตลาดมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดได้อย่างไรเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาดเป้ าหมายได้อย่างสู งสุ ด
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3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การจะดีเพียงใดก็ตาม หากไม่สามารถถึง
ทันเวลาและในสถานที่ซ่ ึ งมีความต้องการผลิตภัณฑ์น้ นั ก็จะด้อยความหมายลงไปการพิจารณาถึงสถาน
ที่วา่ จะวางผลิตภัณฑ์ที่ใดที่เหมาะสม จะวางเมื่อไร ถึงเป็ นเวลาที่ตลาดต้องการ เป็ นเรื่ องที่จะต้องนํา
ปั จจัยเกี่ยวกับการขนส่ งมาพิจารณาควบคู่ดว้ ย และนอกจากนี้ ยงั ต้องคํานึงถึงเรื่ องการขนส่ ง การเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ให้อยูใ่ นสภาพที่พร้อมที่จะนําออกตลาดเป้ าหมายได้ทนั ท่วงที กล่าวโดยสรุ ป คือการนํา
ผลิตภัณฑ์ที่สาํ เร็ จรู ปแล้วไปยังตลาดเป้ าหมายในเวลาที่ตอ้ งการ
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการสื่ อความให้ตลาดเป้ าหมายได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์
ที่ตอ้ งการได้มีจาํ หน่าย ณ ที่ใด ณ ระดับใดไม่วา่ การส่ งเสริ มการตลาดจะผ่าน โดยพนักงานขาย การขาย
โดยทัว่ ไป และการส่ งเสริ มการขาย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดย
บรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกันได้ ดังนี้
4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์การและ
ผลิตภัณฑ์บริ การ หรื อความคิด ที่ตอ้ งมีการจ่ายเงินโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ กลยุทธ์ในการโฆษณาจะ
เกี่ยวข้องกับ
(1) กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาและยุทธวิธีการโฆษณา
(2) กลยุทธ์สื่อ
4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็ นกิจกรรมการแจ้งข่าวสารและ
จูงใจตลาดโดยใช้บุคคลจะเกี่ยวกับ
(1) กลยุทธ์การขายโดยพนักงานขาย
(2) การจัดการหน่วยงานขาย
4.3 การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) เป็ นกิจกรรมการส่ งเสริ มที่นอกเหนือจาก
การโฆษณาการขายโดยพนักงานขาย และการให้ข่าว การประชาสัมพันธ์ ซึ่ งสามารถกระตุน้ ความ
สนใจทดลองใช้ หรื อการซื้ อโดยลูกค้าขั้นสุ ดท้ายหรื อบุคคลอื่นในช่องทางการ ส่ งเสริ มการขายมี 3
รู ปแบบ
(1) การกระตุน้ ผูบ้ ริ โภค เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ ผบู ้ ริ โภค
(2) การกระตุน้ คนกลาง เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ คนกลาง
(3) การกระตุน้ พนักงานขาย เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ พนักงานขาย
4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public Relations) เป็ นการเสนอ
ความคิดเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การที่ไม่ตอ้ งมีการจ่ายเงิน ส่ วนการประชาสัมพันธ์เป็ นความพยายามที่มี
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การวางแผนโดยองค์กรหนึ่ งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง การให้ข่าวเป็ น
กิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์
4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็ นการติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมาย
เพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรื อวิธีการต่างๆ ที่นกั การตลาดใช้ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู ้
ซื้ อและทําให้เกิดการตอบสนองในทันที ประกอบด้วย
(1) การขายทางโทรศัพท์
(2) การขายโดยใช้จดหมายตรง
(3) การขายโดยใช้แคตตาล๊อก
(4) การขายทางโทรทัศน์ วิทยุ หรื อหนังสื อพิมพ์
การเลื อกซื้ อของผูบ้ ริ โภค รวมทั้งการพิจารณาการตัดสิ นใจสื่ อที่ จะนํา มาประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของผลิตภัณฑ์ การตัดสิ นใจในสื่ อ (Deciding on media) เป็ นการเลือกสื่ อที่ใช้ในการโฆษณา
ซึ่ งในขั้นแรกต้องตัดสิ นใจเกี่ยวกับจํานวนการเข้าถึง (Reach) ความถี่ (Frequency) จํานวนการเข้าถึ ง
รวมหรื อความประทับใจ และผลกระทบจากการโฆษณา (Impact) การเข้าถึงที่มีประสิ ทธิ ผล (Effective
reach) การเลือกซื้ อสื่ อประเภทต่างๆ (Major media types) การเลือกสื่ อเฉพาะอย่าง (Specific media
vehicles) การกํา หนดเวลาในการใช้สื่ อ (Media timing) และการจัดสรรสื่ อตามภู มิ ศ าสตร์
(Geographical media allocation) ตามลําดับ ดังนี้
1. จํานวนการเปิ ดรั บ (Exposure) จํานวนการเข้าถึง (Reach) ความถี่ (Frequency) และ
ผลกระทบจากการใช้สื่อ (Impact)
1.1 จํานวนการเข้าถึง (Reach) เป็ นการวัดจํานวนบุคคลหรื อครัวเรื อน ซึ่ งแผนการใช้
สื่ อแต่ละครั้งเข้าถึงภายในระยะเวลาที่กาํ หนดจากการใช้สื่อเฉพาะหรื อการใช้สื่อร่ วมกัน อาจเรี ยกว่า
ความครอบคลุมของสื่ อ (Media coverage) ตัวอย่าง ผูฟ้ ังรายการวิทยุ 8,000 คน จาก 10,000 คน ได้ยิน
โฆษณาสบู่ตราสิ นค้าหนึ่งใน 4 สัปดาห์ ดังนั้นการเข้าถึงเท่ากับ 80%
1.2 ความถี่หรื อความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสาร (Frequency or frequency of exposure)
หมายถึ ง จํานวนครั้งที่บุคคลหรื อครัวเรื อนมีการเปิ ดรับสื่ อเฉพาะอย่างในช่ วงระยะเวลาที่กาํ หนดให้
ตัวอย่าง ผูร้ ับฟั งรายการวิทยุ 10,000 คน ประกอบด้วย 4,000 คน ที่ได้ยินการโฆษณาสบู่ 3 ครั้ง และอีก
4,000 คน ได้ยนิ การโฆษณา 5 ครั้ง ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์
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1.3 จํานวนการเข้าถึงรวมหรื อความประทับใจ (Total exposure หรื อ impression หรื อ
GRP) หมายถึง จํานวนคะแนนรายการรวมที่เกิดจากการเปิ ดรับข่าวสาร ซึ่ งเกิดจากจํานวนบุคคลที่มีการ
เปิ ดรับข่าวสารคูณด้วยจํานวนความถี่ของการรับข่าวสาร
1.4 ผลกระทบจากการโฆษณา (Impact) หมายถึง ผลกระทบจากข่าวสารการโฆษณา
ต่อผูร้ ับข่าวสารในการเปลี่ยนโครงสร้างความคิด (Mental networks) และความต้องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
1.5 การเข้าถึ งที่มีประสิ ทธิ ผล (Effective reach) หรื อจํานวนการเข้าถึงแบบถ่วง
นํ้าหนัก (Weighted number of exposure) หมายถึง จํานวนครัวเรื อนหรื อผูฟ้ ังที่สื่อแต่ละชนิดสามารถ
เข้าถึงอย่างมีประสิ ทธิ ผล คํานวณจากการเข้าถึง คูณ ความถี่ คูณ ผลกระทบ
2. การเลือกสื่ อประเภทต่างๆ (Major media typer) ก่อนที่จะเลือกสื่ อนั้นกิจการจะต้องกําหนด
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับจํานวนการเข้าถึง ความถี่และผลกระทบจากการใช้สื่อต่าง ๆ ที่จะต้องพิจารณา
เลือก ประกอบด้วย หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร ป้ ายโฆษณา และข่าวสารทางไปรษณี ย ์ ซึ่ งสื่ อ
แต่ละประเภทจะแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่ น โทรทัศน์จะมีความสามารถในการเข้าถึงผูร้ ับข่าวสารได้
มากกว่านิ ตยสาร ป้ ายโฆษณาจะมีความถี่ในการรับข่าวสารมากกว่านิตยสาร นิ ตยสารมีผลกระทบต่อ
ผูร้ ับข่าวสารมากกว่าหนังสื อพิมพ์ ผูว้ างแผนการใช้สื่อจะต้องรู ้คุณสมบัติเฉพาะของสื่ อแต่ละประเภท
ดังนี้
2.1 หนังสื อพิมพ์ มีขอ้ ดีดา้ นความยืดหยุน่ ด้านเวลา สถานที่ และความสามารถในการ
เข้าถึงตลาดในท้องที่ได้สะดวก มีการรับรู ้ และความเชื่อถือได้สูง แต่มีขอ้ เสี ย คือ อายุการใช้งานของสื่ อ
จะสั้น คุณภาพในการปรับปรุ งข่าวสารตํ่า และผูอ้ ่านส่ วนใหญ่อ่านแบบผ่านสายตาไม่ได้ให้ความสนใจ
เท่าที่ควร
2.2 นิ ตยสาร มีขอ้ ดี คือ สามารถเลือกผูอ้ ่านโดยแบ่งตามอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ ตาม
ประชากรศาสตร์ สร้างความเชื่ อถือและความภาคภูมิใจได้สูง มีคุณภาพในการผลิตสู ง อายุการใช้งาน
ของสื่ อนาน แต่มีขอ้ สงสัย คือ ข่าวสารไม่ทนั เหตุการณ์ ช่วงเวลาใช้สื่อแต่ละครั้งนาน จํานวนการ
จําหน่ายตํ่า ไม่มีตาํ แหน่งวางขายที่แน่นอน
2.3 วิทยุ มีขอ้ ดี คือ มีอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ กว้าง สามารถเลือกผูฟ้ ังตามอาณาเขตทาง
ภูมิศาสตร์ และประชากรศาสตร์ ได้ง่าย ใช้ตน้ ทุนตํ่า มีขอ้ เสี ย คือ เป็ นการเสนอในรู ปการฟังอย่างเดียว
ความตั้งใจของผูฟ้ ังจะตํ่ากว่าโทรทัศน์ โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการโฆษณาไม่มีมาตรฐาน และการเสนอ
ข่าวสารผ่านไปอย่างรวดเร็ ว
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2.4 โทรทัศน์ มีขอ้ ดี คือ เป็ นการรวมภาพ เสี ยง และการเคลื่อนไหว สามารถดึงดูด
ความสนใจได้ดี และมีการเข้าถึงผูร้ ับสารได้สูง มีขอ้ เสี ย คือ ใช้ตน้ ทุนสู ง ความสลับซับซ้อนมีมาก การ
เสนอข่าวสารผ่านไปอย่างรวดเร็ ว และเลือกผูฟ้ ังได้นอ้ ย
2.5 การส่ งทางไปรษณี ย ์ มีขอ้ ดี คือ เลือกผูร้ ับได้ มีความยืดหยุน่ มีลกั ษณะเฉพาะ
บุคคล มีขอ้ เสี ย คือ ต้นทุนสู ง ผูร้ ับข่าวสารอาจไม่ให้ความสนใจ
2.6 ป้ ายโฆษณา มีขอ้ ดี คือ มีความยืดหยุน่ โอกาสที่ผรู ้ ับข่าวสารมีการเปิ ดรับสื่ อซํ้า ๆ
กันมีสูง ต้นทุนตํ่า และมีคู่แข่งขันน้อย มีขอ้ เสี ย คือ ไม่มีโอกาสเลือกผูร้ ับข่าวสาร และมีขอ้ จํากัดด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณาในการพิจารณาเลือกสื่ อจะต้องพิจารณาถึงสิ่ งต่าง ๆ ต่อไปนี้
(1) ลักษณะของสื่ อที่มีต่อผูฟ้ ั งตามกลุ่มเป้ าหมาย (Target-audience media habits)
ตัวอย่าง นิ ตยสารแม่และเด็กจะเหมาะกับผูร้ ับข่าวสารตามกลุ่มเป้ าหมาย คือ ครอบครัวที่มีบุตรเล็ก ๆ
จํานวนการเข้าถึงของสื่ อ (Reach) ที่ใช้จะต้องสอดคล้องกับรู ปแบบการจัดจําหน่ายของสิ นค้าด้วย
(2) ลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Product) เนื่ องจากสื่ อแต่ละประเภทจะมีศกั ยภาพในการ
ให้ขอ้ มูลที่แตกต่างกันในเรื่ องของการสาธิ ต การมองเห็น การอธิ บาย ความน่าเชื่อถือและสี สัน ตัวอย่าง
เครื่ องแต่งกาย สุ ภาพสตรี จะนําเสนอได้ดีที่สุดในนิตยสาร และสื่ อที่ใช้ในการโฆษณาที่เหมาะสมที่สุดก็
คือ โทรทัศน์
(3) ข่าวสาร (Message) ระยะเวลาและเนื้ อหาของข่าวสารจะมีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้
สื่ อ ตัวอย่างเช่ น ข่าวสารที่ประกาศลดราคาผลิ ตภัณฑ์ตอ้ งใช้สื่อด้านโทรทัศน์ หรื อหนังสื อพิมพ์
สําหรับข่าวสารที่บรรจุขอ้ มูลด้านเทคนิคมากต้องอาศัยนิตยสารเฉพาะอย่างหรื อส่ งทางไปรษณี ย ์
(4) ต้นทุน (Cost) ค่าโฆษณาทางโทรทัศน์มีตน้ ทุนสู งมาก ส่ วนค่าโฆษณาทาง
หนังสื อพิมพ์มีตน้ ทุนไม่สูงเท่าใดนัก การคํานวณต้นทุนทําได้โดยคํานวณต้นทุนต่อการเปิ ดรับข่าวสาร
ของผูร้ ับ 1,000 คน
(5) วัตถุประสงค์ของการเลือกสื่ อโฆษณา (Advertising objective) การเลือกสื่ อจะต้อง
พิจารณาถึงจุดมุ่งหมายเฉพาะของสื่ อโฆษณาและจุดมุ่งหมายของการโฆษณาทั้งชุด
(6) จํานวนการเข้าถึงของสื่ อ (Reach) จํานวนการเข้าถึงของสื่ อที่จะต้องสอดคล้องกับ
รู ปแบบการจัดจําหน่ายของสิ นค้า
3. การเลือกสื่ อเฉพาะอย่าง (Specific media vehicles) เมื่อตัดสิ นใจว่าจะเลือกสื่ อประเภทใด
แล้วจะต้องพิจารณาถึงการเลือกเฉพาะอย่างในสื่ อแต่ละประเภทด้วย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ นใจ
เลือกสื่ อเฉพาะอย่างจะต้องพิจารณาถึงการตอบสนองที่น่าพอใจที่ทาํ ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการ
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ใช้ตน้ ทุน ตัวอย่าง ถ้าบริ ษทั ตัดสิ นใจเลือกสื่ อประเภทนิตยสารจาก ขั้นที่ 2 แล้วในขั้นที่ 3 นี้ ผูว้ างแผน
การใช้สื่อจะต้องประเมินค่านิ ตยสารแบบต่างๆ เกี่ยวกับลักษณะของนิตยสาร เช่น ความเชื่อถือ ความ
ภาคภูมิใจ ลักษณะของนิตยสารทางภูมิศาสตร์ คุณภาพในการจัดทํานิ ตยสาร บรรยากาศเกี่ยวกับผูจ้ ดั ทํา
เวลาที่ใช้ และผลกระทบด้านจิตวิทยา ซึ่ งผูว้ างแผนการใช้สื่อจะต้องตัดสิ นใจ ขั้นสุ ดท้ายว่าจะเลื อก
นิตยสารฉบับใดที่จะสามารถสร้ างการเข้าถึงได้ดีที่สุด มีความถี่ที่เหมาะสมที่สุด ผลตอบแทนที่ได้
เหมาะสมกับเงินที่จ่ายไป และสิ่ งสําคัญก็คือ พิจารณาถึงขนาดของผูร้ ับข่าวสาร ซึ่ งใช้การวัดหลายวิธี
ดังนี้
(1) จํานวนการหมุนเวียน (Circulation)
(2) จํานวนผูร้ ับข่าวสาร (Audience)
(3) ผูร้ ับข่าวสารที่มีประสิ ทธิ ผล (Effective audience)
(4) ผูร้ ับข่าวสารที่เปิ ดรับข่าวสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ (Effective exposed audience)
4. การกําหนดเวลาในการใช้สื่อ (Media timing) เป็ นการกําหนดเวลาที่เหมาะสมสําหรับ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาตลอดทั้งปี ซึ่ งจะกล่าวถึงปั ญหาที่แตกต่างกันระหว่างปั ญหากําหนดการมหา
ภาคและกําหนดการจุลภาค
4.1 ปั ญหากําหนดการมหภาค (Macroscheduling problem) เป็ นการตัดสิ นใจแบ่ง
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาตลอดปี เพื่อให้เกิดยอดขายสิ นค้าของบริ ษทั ตามฤดูกาล ตัวอย่างยอดขายสิ นค้า
ของบริ ษทั แห่ งหนึ่ งมียอดขายสู งสุ ดในเดือนธันวาคมและตํ่าสุ ดในเดือนมีนาคม ผูข้ ายในตลาดมีความ
คิดเห็น 3 แบบ คือ
(1) ธุ รกิจจะเปลี่ยนค่าใช้จ่ายในการโฆษณาตามยอดขายในฤดูกาล
(2) เปลี่ยนในทางตรงกันข้ามกับยอดขายตามฤดูกาล
(3) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
4.2 ปั ญหากําหนดการจุลภาค (Microscheduling Problem) กําหนดการจุลภาคจะ
เกี่ยวข้องกับการแบ่งค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพื่อให้ได้ผลกระทบสู งสุ ดภายในช่วงระยะเวลาที่กาํ หนด
ทางเลือก โดยการตัดสิ นใจด้านกําหนดเวลาในการใช้สื่อโฆษณามีวธิ ี การต่าง ๆ ดังนี้
(1) การโฆษณามุ่งเฉพาะช่วงเวลา (Concentrated)
(2) การโฆษณาแบบต่อเนื่อง (Continuous)
(3) การโฆษณาแบบกระจาย เป็ นครั้งคราว (Intermittent)
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กล่าวโดยสรุ ป ผูส้ ื่ อสารพยายามจะพิจารณาอุปนิสัยของผูบ้ ริ โภคที่สัมพันธ์กบั ความสามารถใน
การชักจู งเพื่อนํามาใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบข่าวสารและการเลือกใช้สื่อให้ตรงกับผลิ ตภัณฑ์
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดี และกลุ่มอ้างอิงต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อ
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541 : 21-24)
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กระบวนการยอมรับสิ นค้ าของผู้บริโภค
กระบวนการยอมรับสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค (The consumer - adoption process) เป็ นการศึกษาว่า
ผู ้บ ริ โ ภคที่ มี ก ารเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ และมี ก ารยอมรั บ หรื อ ปฏิ เ สธผลิ ต ภัณ ฑ์ อ ย่ า งไร
บริ ษัท ต้อ งเข้า ใจกระบวนการนี้ เพื่ อ ให้ ผู ้บ ริ โ ภคเกิ ด ความสนใจ และทดลองใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ 2539 : 3)
ปรี ยา วอนขอพร และสุ รัชนา วิวฒั น์ชาติ (2549 : 50) กล่าวถึงทฤษฎีการยอมรับสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภคกล่าวไว้ ดังนี้
(1) ผูบ้ ริ โภคตามเป้ าหมายทางการตลาดจะมีเส้นแสดงกระบวนการยอมรับและการจัดประเภท
ผูย้ อมรับผลิตภัณฑ์ตามระยะเวลาการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ (Innovators)
(2) กลุ่มผูย้ อมรับผลิตภัณฑ์ครั้งแรก (Early adopters) ลักษณะนิ สัยแตกต่างจากกลุ่มใหญ่ที่ใช้
ผลิตภัณฑ์ในภายหลัง
(3) กลุ่มทันสมัย จะมีการใช้สื่อที่มีประสิ ทธิ ภาพในการเข้าถึงกลุ่มผูย้ อมรับผลิตภัณฑ์ใหม่
(Average Adopters)
(4) กลุ่มตามสมัยเป็ นกลุ่มที่มีความช้าแต่ยงั ไม่มากนัก แต่จะซื้ อสิ นค้าหลังจากที่คนอื่นใช้กนั
มาแล้ว
(5) กลุ่มล้าสมัยเป็ นกลุ่มสุ ดท้ายที่ยอมรัยผลิตภัณฑ์ชา้ ที่สุด (Laggards) การศึกษาถึงทฤษฎีการ
ค้นพบผลิตภัณฑ์ใหม่ การเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ และการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ จะช่วยให้เข้าใจถึงวิธีการ
เข้าถึงผูซ้ ้ื อได้ดีข้ ึน
ด้านพรรณพิมล ก้านกนก (2545 : 9) กล่า วว่า กระบวนการยอมรับ สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
ยังประกอบไปด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้
1. แนวความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ การเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการยอมรับผลิตภัณฑ์
ใหม่ (Concepts in innovation, diffusion and adoption)
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ในตลาด

1.1 นวัตกรรมใหม่ (Innovation) หมายถึง ความคิดริ เริ่ มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยปรากฏ
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1.2 การเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ (Diffusion) หมายถึง การเผยแพร่ ความคิดใหม่จากแหล่ง
ค้นพบไปยังผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้าย หรื อผูย้ อมรับขั้นสุ ดท้าย
1.3 กระบวนการยอมรับ (Adoption Process) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านจิตใจของบุคคลแต่ละบุคคลเริ่ มตั้งแต่การได้ยินและการรู ้ จกั เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ครั้ งแรก
จนถึงการยอมรับผลิตภัณฑ์ในที่สุด ซึ่งเป็ นขั้นตอนการตัดสิ นใจของบุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการยอมรับของผูบ้ ริ โภค (Propositions about the Consumer
Adoption Process) ในการศึกษากระบวนการยอมรับของผูบ้ ริ โภค คือ ศึกษาถึงกระบวนการยอมรับของ
ผูบ้ ริ โภคหรื อขั้นตอน ในการยอมรับความคิดใหม่ของบุคคล
2.1 ขั้นตอนในกระบวนการยอมรับ (Stages in the adoption process) ได้แบ่งขั้นตอน
ในกระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์ มีดงั นี้
(1) การรู ้ จกั (Awareness) ผูบ้ ริ โภคจะรู ้ จกั ผลิ ตภัณฑ์แต่ขาดรายละเอียดเกี่ ยวกับ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
(2) สนใจ (Interest) เป็ นขั้นที่ผบู ้ ริ โภคจะสนใจผลิตภัณฑ์ โดยค้นหารายละเอียดข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่
(3) การประเมิน (Evaluation) เป็ นขั้นที่ผบู ้ ริ โภคจะพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะ
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
(4) การทดลอง (Trial) เป็ นขั้นที่ผบู ้ ริ โภคจะเริ่ มทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อพิสูจน์คุณค่า
ของผลิตภัณฑ์
(5) การยอมรับ (Adoption) เป็ นขั้นที่ผบู ้ ริ โภคนั้นตัดสิ นใจใช้ผลิตภัณฑ์อย่างสมํ่าเสมอ
การจัด บุ ค ลิ ก ภาพตามการจัดประเภทผูย้ อมรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ หม่ โ ดยอาศัย เส้ น กระบวนการยอมรั บ
(Adoption Curve) เนื่ องจากบุคคลมีความแตกต่างกันบางมีการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงแรก แต่
บางคนจะยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงเวลาหลัง
สุ ดาดวง เรื องรุ จิระ (2543 : 26) ได้จดั ประเภทผูย้ อมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ออกเป็ นกลุ่มตามเกณฑ์
ระยะเวลาของการยอมรับผลิ ตภัณฑ์ใหม่ออกมา เป็ น 5 กลุ่ม ซึ่ งนักการตลาดให้เป็ นเกณฑ์ในการ
กําหนดตลาดเป้ าหมายสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนี้
1. กลุ่มผูร้ ับนวัตกรรมใหม่ (Innovator) เป็ นกลุ่มที่กระตื้อรื้ อร้นที่จะทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่

16
2. กลุ่มผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ครั้งแรก (Early Adopters) เป็ นกลุ่มที่รองลงมาจากกลุ่มแรกค่อนข้างจะ
อยูแ่ นวหน้า
3. กลุ่มทันสมัย (Average Adopters) เป็ นกลุ่มที่อยูก่ ลางๆเป็ นผูท้ ี่ซ้ือสิ นค้าที่กาํ ลังเป็ นที่นิยมกัน
อย่างมาก
4. กลุ่มตามสมัย (Late Adopters) เป็ นกลุ่มที่มีความช้าแต่ยงั ไม่มากนัก โดยจะซื้ อสิ นค้า
หลังจากที่มีคนอื่นใช้กนั มากแล้ว เช่น เป็ นผูท้ ี่มีบตั ร ATM, VESA CARD, โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ หลัง
บุคคลอื่น
5. กลุ่มล้าสมัย (Laggards) เป็ นกลุ่มที่ยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ชา้ ที่สุด เป็ นกลุ่มสุ ดท้ายที่ยอมรับ
นวัตกรรมการจัดประเภทบุคลิกภาพตามค่านิยมในสังคม (Typers Based on Social Values)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
พฤติกรรมกระบวนการตัดสิ นใจประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเล็งเห็นปั ญหาหรื อตระหนักถึงความต้องการ ขั้นตอนเริ่ มต้นของกระบวนการ
ตัดสิ นใจ เกิ ดขึ้ นเมื่อบุคคลเกิ ดความรู ้ สึกในความแตกต่ างระหว่างสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคนึ กถึ ง สภาวะที่ เขา
ปรารถนาเมื่อเปรี ยบเทียบกับสภาวะที่เป็ นจริ ง ณ เวลาหนึ่ ง แล้วทําการกําหนดว่าเป็ นความต้องการที่มี
ลําดับความสําคัญสู งมากพอที่ตนจะสนใจแหล่งสําคัญของการตระหนักถึงปั ญหาก็คือความต้องการเกิด
ตื่นตัวขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความต้องการเกี่ ยวพันกับภาพพจน์ของตนเอง (Self-Image) ของ
ผูบ้ ริ โภค สิ่ งจูงใจต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะมุ่งไปสู่ วตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมาย ผูท้ ี่คาดว่าจะเป็ นผูซ้ ้ื ออาจ
ถูกจูงใจด้วยปั จจัยต่าง ๆ มากมาย เช่น รู ปร่ างดี (Physical Fitness) หรื อความปรารถนาที่จะได้ “รุ่ น
ล่าสุ ด” เป็ นต้น
นอกจากนั้น ยังมีอิทธิ พลทางด้านสิ่ งแวดล้อมที่กระทบต่อการเล็งเห็นปั ญหาของบุคคลบุคคล
อื่นอาจเป็ นลูกที่คอยชวนพ่อ “พ่อ ขายรถเก่าคันนี้เถอะ รุ่ นใหม่ตกมาถึงแล้ว” หรื ออาจเป็ นเพื่อนบ้านที่มี
แรงกดดันในเรื่ องการรักษาทรวดทรงต่อเราจนกลายเป็ นเรื่ องที่เราต้องเอาชนะ ทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่า
การเล็งเห็นปั ญหาเป็ นเรื่ องสลับซับซ้อนมาก
ขั้นตอนที่ 2 การเสาะแสวงหาข่าวสาร เป็ นขั้นตอนถัดมาเป็ นขั้นตอนเกี่ยวกับการเสาะแสวงหา
ข่าวสารจากภายในความทรงจํา เพื่อกําหนดว่าทางเลื อกอันประกอบด้วยลักษณะต่างๆ ของสิ นค้าที่
กระจ่างพอที่จะทําการซื้ อโดยไม่ตอ้ งทําการเสาะแสวงหาข่าวสารอื่นต่อไปหรื อไม่ ถ้าข่าวสารในความ
ทรงจําไม่มีพอ โดยปกติก็จะต้องทําการเสาะแสวงหาจากแหล่งภายนอก การจะทําการเสาะแสวงหาจาก
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แหล่งภายนอกได้รับอิทธิ พลของความแตกต่างของบุคคลและอิทธิ พลทางด้านสิ่ งแวดล้อม ครอบครัว
มักมีอิทธิ พลในขอบเขตของการเสาะแสวงหาข่าวสารด้วย
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินค่าทางเลือกก่อนซื้ อ เช่น ผูท้ ี่จะซื้ อรถจักรยานจะต้องทําการตรวจจักรยาน
ในแง่ ข องลัก ษณะของผลิ ตภัณ ฑ์ และทํา การเปรี ย บเที ย บกับ มาตรฐานหรื อสเปค (Specificationคุณลักษณะเฉพาะ) และมีการใช้เกณฑ์ในการประเมินทางเลือก (Evaluation Criteria) เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และตราดังกล่าว กล่าวอีกนัยหนึ่งเกณฑ์เป็ นผลที่เราปรารถนาจะได้จากการ
ซื้ อ และการบริ โภคและแสดงออกมาในรู ปลักษณะที่เรานิยมชมชอบ เช่นกันกับขั้นตอนที่แล้วมา การ
ประเมิ นทางเลื อกก่อนซื้ อถู กปรั บแต่ง และถูกอิทธิ พลจากความแตกต่างของบุคคลและอิทธิ พลของ
สิ่ งแวดล้อม
ขั้นตอนที่ 4 การซื้ อมักจะเกิดขึ้นในร้านค้าปลีก บางทีก็จ่ายของที่บา้ น อย่างไรก็ดีสิ่งสําคัญที่
ต้องมี คือ พนักงานขายที่มีความชํานาญสู ง
ขั้นตอนที่ 5 และ 6 การอุปโภคและการประเมินทางเลือกหลังซื้ อ ทั้งสองอย่างมีความผูกพันกัน
อย่างใกล้ชิด เรื่ องที่น่าสนใจคือความพอใจของผูบ้ ริ โภคและการรักษาความพอใจนั้น คําถามที่น่าสนใจ
ก็คือ “ความคาดหมายของผูซ้ ้ื อ เป็ นไปอย่างสมหวังหรื อเปล่า” ถ้าความคาดหมายเทียบได้กบั ปฏิบตั ิการ
ของผลิ ตภัณฑ์ ผลก็คือความน่าพอใจ แต่ถา้ เกิดมีทางเลือกที่มิได้เลือกไว้และเกิ ดนึ กเห็นภาพว่าดีกว่า
ตราที่เลือกไว้ละก็ ความไม่พอใจอาจเกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 7 การจัดการกับสิ่ งเหลือใช้ ผูบ้ ริ โภคพบทางเลือกที่จะทิ้งผลิตภัณฑ์หรื อทําให้กลับ
สภาพเสี ยหรื อทําการตลาดซํ้าอีก (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ 2544 : 10)
ตัวแปรที่ก่ออิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคให้รับอิทธิ พลและปรั บรู ปแบบได้โดยปั จจัยและตัวกําหนดหลาย
อย่างที่เราสามารถจัดกลุ่มสี่ กลุ่มคือ
1. ตัวกระตุน้ ทางการตลาด (Marketing Stimuli) ซึ่ งนักการตลาดสามารถควบคุมได้นนั่ เอง ตัว
แปรชนิดนี้จะไม่พิจารณาแยกเป็ นบท ๆ ไป แต่จะพิจารณารวมไปกับตัวแปรอื่นตัวกระตุน้ ดังกล่าวก็คือ
4 P’s นัน่ เอง
2. อิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อม ผูบ้ ริ โภคอาศัยอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมที่มีความสลับซับซ้อนกระบวนการ
ตัดสิ นใจและพฤติกรรมของเขาได้รับจากวัฒนธรรม ชั้นทางสังคม อิทธิ พลจากตัวบุคคล เป็ นต้น
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3. อิทธิ พลและความแตกต่างของบุคคล เป็ นปั จจัยภายในที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมี
ความแตกต่างกันที่ทรัพยากรมนุษย์และความรู ้ของผูบ้ ริ โภค การจูงใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพและแบบของ
การใช้ชีวติ (Lifestyle) เป็ นต้น
4. กระบวนการทางจิตวิทยา มีอิทธิ พลเป็ นอย่างมากต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค นักวิจยั ตลาดมี
ความสนใจในเรื่ องนี้มาก กระบวนการนี้ประกอบด้วย การดําเนินกรรมวิธีเกี่ยวกับข่าวสารการเรี ยนรู ้
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการตลาดคื อ สร้ า งการแลกเปลี่ ย นให้ เ กิ ด ขึ้ น โดยมี ก ํา ไรกิ จ กรรมทาง
การตลาดจึงมีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ตัวแปรหรื อองค์ประกอบของส่ วนผสม
ทางการตลาด (4 P’s) แต่ละอย่าง ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด ต่างก็
กระทบต่อกระบวนการซื้ อในขั้นตอนต่าง ๆ ด้วย ในขณะที่เป็ นตัวกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้าทางการตลาดที่
กระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ (สุ ชา จันทน์เอม 2537 : 6) ส่ วนผสมทางการตลาด ประกอบด้วย
(1) ผลิตภัณฑ์ (Product)
ผลิ ตภัณฑ์ (Product) ที่ใหม่และสลับซับซ้อนอาจต้องมีการตัดสิ นใจอย่างกว้างขวาง ถ้าเรารู ้
เรื่ องนี้ แล้วในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลื อกที่ ง่า ยกว่า ผูบ้ ริ โภคมี ความคุ น้ เคย เพื่ อให้
ผูบ้ ริ โภคที่ไม่ตอ้ งการเสาะแสวงหาทางเลือกอย่างกว้างขวางพิจารณารู ปร่ างของผลิตภัณฑ์ตลอดจนหี บ
ห่ อและป้ ายฉลาก สามารถก่ ออิทธิ พลต่อกระบวนการซื้ อของผูบ้ ริ โภค หี บห่ อที่สะดุ ดตา อาจทําให้
ผู บ้ ริ โ ภคเลื อ กไว้เ พื่ อ พิ จ ารณา ประเมิ น เพื่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ป้ า ยฉลากที่ แ สดงให้ผู ้บ ริ โ ภคเห็ น
คุ ณ ประโยชน์ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ สํ า คัญ ก็ จ ะทํา ให้ผูบ้ ริ โ ภคประเมิ น สิ น ค้า เช่ น กัน สิ น ค้า คุ ณ ภาพสู ง
หรื อที่ปรับเข้ากับความต้องการบางอย่างของผูซ้ ้ื อมีอิทธิ พลต่อการซื้ อด้วย (เสรี วงษ์�มณฑา, 2539 :
10)
สุ ดาดวง เรื องรุ จิระ (2538 : 58-60) ได้การแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพสามารถแบ่ง
ออกเป็ นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้หลายแบบ เช่น
1. การแบ่งตามลักษณะทางการผลิต จะแบ่งได้เป็ น
1.1 อาหารเสริ มสุ ขภาพที่ ผลิ ตขึ้นในประเทศ อาหารเสริ มสุ ขภาพประเภทนี้ จะใช้
วัตถุดิบและผลิตเป็ นอาหารเสริ มสุ ขภาพภายในประเทศ
1.2 อาหารเสริ ม สุ ข ภาพที่นําเข้ามาจากต่า งประเทศโดยนํา เข้า มาเป็ นล็อตใหญ่ ๆ
หลังจากนั้นนํามาทําการแบ่งบรรจุในประเทศให้มีขนาดที่เล็กลง (Repack) ก่อนจําหน่าย
1.3 ส่ วนที่นาํ เข้ามาจากต่างประเทศแล้วขายทั้งแพ็กเก็จที่นาํ เข้ามาเลย
2. การแบ่งตามลักษณะของผลิตภัณฑ์จะแบ่งได้เป็ น
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2.1 กลุ่มที่ผลิตมาจากธรรมชาติ
2.2 กลุ่มที่ผลิตจากการสังเคราะห์
(2) ราคา (Pricing)
ราคามี อิท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมการซื้ อก็ต่อเมื่ อผูบ้ ริ โภคทํา การประเมิ นทางเลื อกและทํา การ
ตัดสิ นใจ โดยปกติผบู ้ ริ โภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาตํ่า นักการตลาดจึงควรคิดราคาน้อย ลดต้นทุนการซื้ อ
หรื อทํา ให้ ผู บ้ ริ โภคตัด สิ นใจด้ว ยลัก ษณะอื่ น ๆ สํา หรั บ การตัด สิ นใจอย่า งกว้า งขวางผูบ้ ริ โ ภคมัก
พิจารณาราคาละเอียด โดยถือเป็ นอย่างหนึ่งในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง สําหรับสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย ราคา
สู งไม่ทาํ ให้การซื้ อลดน้อยลง นอกจากนี้ ราคายังเป็ นเครื่ องประเมินคุณค่า(Value) ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งก็จะ
ติดตามด้วยการซื้ อ (เสรี วงษ์�มณฑา 2539 : 11)
สุ ดาและคณะ (2540 : 32) ได้กล่าวว่า อาหารเสริ มสุ ขภาพมักมีการทําการส่ งเสริ มทางการตลาด
(Promotion) มาก ดังนั้นต้นทุนของอาหารเสริ มสุ ขภาพจึงต้องมีค่าการตลาดแฝงอยู่ส่งผลให้ราคาของ
อาหารเสริ มสุ ขภาพอยูใ่ นระดับค่อนข้างสู ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาหารเสริ มสุ ขภาพประเภทที่ผลิตมาจาก
วัตถุดิบตามธรรมชาติ หรื อมีส่วนประกอบจากสารที่สกัดมาจากธรรมชาติอยูใ่ นเปอร์ เซ็นต์สูง จะมีราคา
ขายแพงกว่าอาหารเสริ มสุ ขภาพที่มาจากสารที่สกัดมาจากการสังเคราะห์ สาเหตุที่อาหารเสริ มสุ ขภาพ
ส่ วนมากต้องตั้งราคาให้สูงนั้น ส่ วนหนึ่ งก็เนื่ องมาจากภาพพจน์ของผูบ้ ริ โภค (Image) ว่าสิ นค้าที่ มี
คุ ณภาพดี จะต้อ งมี ราคาแพง และในการตั้ง ราคาจะมัก จะตั้ง ราคาอ้า งอิ ง อยู่ก ับ ราคาของผลิ ตภัณ ฑ์
ประเภทเดียวกันกับที่วางจําหน่ายอยูใ่ นท้องตลาดขณะนั้น โดยจะทําการตั้งราคาให้อยูใ่ นระดับที่เสมอ
กันหรื ออาจจะสู งกว่ากันเล็กน้อย
(3) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Placement-Channel of Distribution)
กลยุทธ์ของนักการตลาดในการทําให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจําหน่าย สามารถก่ออิทธิ พลต่อการ
“พบ” ผลิ ตภัณฑ์ แน่ นอนว่าสิ นค้าที่มีจาํ หน่ ายแพร่ หลายและง่ายที่จะซื้ อก็จะทําให้ผูบ้ ริ โภคนําไป
ประเมินประเภทของช่องทางที่นาํ เสนอ ก็อาจก่ออิทธิ พลต่อการรับรู ้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์เช่น สิ นค้า
ที่มีของแถมในร้านเสริ มสวยชั้นดีในห้างสรรพสิ นค้าทําให้สินค้ามีชื่อเสี ยงมากกว่านําไปใช้บน “ชั้นวาง
ของ” ในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต (เสรี วงษ์มณฑา 2539 : 13)
สุ ดาและคณะ (2540 : 33) ได้กล่าวว่า แนวโน้มผูบ้ ริ โภคอาหารเสริ มสุ ขภาพจะนิ ยมซื้ อใน
สถานที่ที่สะดวกในการซื้ อและอยู่ไม่ไกล อาหารเสริ มสุ ขภาพประเภทวิตามินและเกลือแร่ มกั จะขาย
ผ่านร้านขายยาภายในห้างสรรพสิ นค้า ส่ วนอาหารเสริ มประเภทอื่น ๆ นิยมใช้ช่องทางแบบขายตรงทั้ง
ในแบบชั้นเดียว (Single Level) และการขายตรงแบบหลายชั้น (Multi Level) การขายผ่านทางร้านขาย
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ยา ในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ร้ านเสริ มสวย หรื อที่เคาน์เตอร์ เครื่ องสําอาง ทั้งนี้ อาหารเสริ มสุ ขภาพจะมีการ
ควบคุมจากองค์การอาหารและยาน้อยกว่าวิตามินและเกลื อแร่ ทําให้ในการจัดจําหน่ ายอาหารเสริ ม
สุ ขภาพจะมีช่องทางในการจัดจําหน่ายมากกว่าวิตามินและเกลือแร่
(4) การส่ งเสริ มตลาด (Promotion-Marketing Communication)
การส่ งเสริ มตลาดสามารถก่ออิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
ข่าวสารที่นักการตลาดส่ งไปอาจ “เตือนใจ” ให้ผูบ้ ริ โภครู ้ ว่าเขามี ปัญหา สิ นค้าของนักการตลาด
สามารถแก้ไขปั ญหาได้และมันสามารถส่ งมอบคุณค่าให้ได้มากกว่าสิ นค้าของคู่แข่ง เมื่อได้ข่าวสารหลัง
การซื้อเป็ นการยืนยันว่าการตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้าถูกต้อง (เสรี วงษ์�มณฑา 2539 : 14)
สุ ดาและคณะ (2540 : 34) ได้กล่าวว่า การทําโฆษณาของอาหารเสริ มสุ ขภาพจะถูกควบคุมโดย
องค์การอาหารและยา ทั้งในส่ วนของวิตามิน เกลือแร่ และอาหารเสริ มสุ ขภาพชนิดต่าง ๆ ดังนั้นในการ
ทําโฆษณาอาหารเสริ มสุ ขภาพจึงมักจะหลีกเลี่ ยงการโฆษณาโดยตรง ซึ่ งเป็ นข้อจํากัดและจะทําการ
โฆษณาโดยใช้นกั วิชาการเป็ นผูท้ าํ การเผยแพร่ ขอ้ มูลแทน หรื อในบางครั้งก็จะจัดให้มีการทําวิจยั ขึ้นมา
แล้วเขียนผลการวิจยั ออกมาเพื่อเผยแพร่ สู่สาธารณชน เช่น ทําในลักษณะของแผ่นพับ หรื ออาจจะมีการ
โฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุ โดยเป็ นผูส้ นับสนุน (Sponsor) ให้กบั รายการทางโทรทัศน์ วิทยุนาํ เสนอ
เป็ นข้อมูลในเชิงวิชาการ เป็ นต้น
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ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Theory of Motivation)
มาสโลว์ (Maslow 1970 : 104-106) เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็ นจํานวนมากสามารถอธิ บาย
โดยใช้แนวโน้มของบุ ค คลในการค้นหาเป้ า หมายที่จะทํา ให้ชีวิตของเขาได้รับความต้องการ ความ
ปรารถนา และได้รับสิ่ งที่มีความหมายต่อตนเอง เป็ นความจริ งที่จะกล่าวว่ากระบวนการของแรงจูงใจ
เป็ นหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเชื่อว่ามนุษย์เป็ น “สัตว์ที่มีความต้องการ” (wanting
animal) และเป็ นการยากที่มนุ ษย์จะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ ในทฤษฎีลาํ ดับขั้นความ
ต้องการของ Maslow เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจ
ในสิ่ งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรี ยกร้องความพึงพอใจสิ่ งอื่นๆ ต่อไป ซึ่ งถือเป็ นคุณลักษณะของมนุ ษย์ ซึ่ งเป็ น
ผูท้ ี่มีความต้องการจะได้รับสิ่ งต่าง ๆ อยูเ่ สมอ Maslow กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์น้ นั ติดตัวมา
แต่ ก าํ เนิ ดและความปรารถนาเหล่ า นี้ จะเรี ย งลํา ดับ ขั้นของความปรารถนา ตั้ง แต่ข้ นั แรกไปสู่ ค วาม
ปรารถนาขั้นสู งขึ้นไปเป็ นลําดับ
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ลําดับขั้นความต้องการของมนุษย์ ( The Need Hierarchy Conception of Human Motivation)
Maslow เรี ยงลําดับความต้องการของมนุษย์จากขั้นต้นไปสู่ ความต้องการขั้นต่อไปไว้เป็ นลําดับดังนี้
1. ความต้องการทางด้านร่ างกาย (Physiological needs)
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs)
3. ความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของ (Belongingness and love needs)
4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Esteem needs)
5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ ง (Self-actualization needs)
ลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ มีการเรี ยงลําดับขั้นความต้องการที่อยูใ่ นขั้นตํ่าสุ ด จะต้อง
ได้รับความพึงพอใจเสี ยก่อนบุคคลจึงจะสามารถผ่านพ้นไปสู่ ความต้องการที่อยูใ่ นขั้นสู งขึ้นตามลําดับ
ดังจะอธิ บายโดยละเอียดดังนี้
1. ความต้องการทางร่ างกาย (Physiological needs)
เป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานที่มีอาํ นาจมากที่สุดและสังเกตเห็นได้ชดั ที่สุด จากความต้องการ
ทั้งหมดเป็ นความต้องการที่ช่วยการดํารงชีวติ ได้แก่ ความต้องการอาหาร นํ้าดื่ม ออกซิ เจน การพักผ่อน
นอนหลับ ความต้องการทางเพศ ความต้องการความอบอุ่น ตลอดจนความต้องการที่จะถู ก กระตุ ้น
อวัยวะรั บสัมผัส แรงขับของร่ างกายเหล่านี้ จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความอยู่รอดของร่ างกายและของ
อินทรี ย ์ ความพึงพอใจที่ได้รับ ในขั้นนี้ จะกระตุน้ ให้เกิดความต้องการในขั้นที่สูงกว่าและถ้าบุคคลใด
ประสบความล้มเหลวที่จะสนองความต้องการพื้นฐานนี้ ก็จะไม่ได้รับการกระตุน้ ให้เกิดความต้องการ
ในระดับที่ สูงขึ้ นอย่า งไรก็ตาม ถ้าความต้องการอย่า งหนึ่ ง ยังไม่ไ ด้รับความพึง พอใจ บุค คลก็จะอยู่
ภายใต้ความต้องการนั้นตลอดไป ซึ่ งทําให้ความต้องการอื่น ๆ ไม่ปรากฏหรื อกลายเป็ นความต้องการ
ระดับรองลงไป เช่ น คนที่อดอยากหิ วโหยเป็ นเวลานานจะไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อ
โลกได้ บุคคลเช่นนี้จะหมกมุ่นอยูก่ บั การจัดหาบางสิ่ งบางอย่างเพื่อให้มีอาหารไว้รับประทาน
มาสโลว์ อธิ บายต่อไปว่าบุคคลเหล่ านี้ จะมีความรู ้สึกเป็ นสุ ขอย่างเต็มที่เมื่อมีอาหารเพียงพอ
สําหรับเขาและจะไม่ตอ้ งการสิ่ งอื่นใดอีก ชีวิติของเขากล่าวได้วา่ เป็ นเรื่ องของการรับประทาน สิ่ งอื่น ๆ
นอกจากนี้ จะไม่มีความสําคัญไม่วา่ จะเป็ นเสรี ภาพ ความรัก ความรู ้สึกต่อชุมชน การได้รับการยอมรับ
และปรั ชญาชี วิต บุ คคลเช่ นนี้ มีชีวิตอยู่เพื่อที่ จะรั บประทานเพียงอย่างเดี ยวเท่านั้น ตัวอย่าง การขาด
แคลนอาหารมีผลต่อพฤติกรรม ได้มีการทดลองและการศึกษาชี วประวัติเพื่อแสดงว่า ความต้องการ
ทางด้านร่ างกายเป็ นเรื่ องสําคัญที่จะเข้าใจพฤติกรรมมนุ ษย์ และได้พบผลว่าเกิ ดความเสี ย หายอย่า ง
รุ นแรงของพฤติกรรมซึ่ งมีสาเหตุจากการขาดอาหารหรื อนํ้าติดต่อกันเป็ นเวลานาน ตัวอย่างคือ เมื่อ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

22
สงครามโลกครั้งที่ 2 ในค่ายนาซี ซ่ ึ งเป็ นที่กกั ขังเชลย เชลยเหล่านั้นจะละทิ้งมาตรฐานทางศีลธรรมและ
ค่านิยมต่างๆ ที่เขาเคยยึดถือภายใต้สภาพการณ์ปกติ เช่น ขโมยอาหารของคนอื่น หรื อใช้วิธีการต่าง ๆ ที่
จะได้รับอาหารเพิ่มขึ้น อีกตัวอย่างหนึ่ งในปี ค.ศ. 1970 เครื่ องบินของสายการบิน Peruvian ตกลงที่ฝั่ง
อ่าวอเมริ กาใต้ผูท้ ี่รอดตายรวมทั้งพระนิ กาย Catholic อาศัยการมีชีวิตอยูร่ อดโดยการกินซากศพของผูท้ ี่
ตายจากเครื่ องบินตก จากปรากฏการณ์น้ ี ช้ ีให้เห็นว่าเมื่อมนุษย์เกิดความหิ วขึ้น จะมีอิทธิ พลเหนือระดับ
ศีลธรรมจรรยา จึงไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ามนุ ษย์มีความต้องการทางด้านร่ างกายเหนื อความต้องการอื่น ๆ
และแรงผลักดันของความต้องการนี้ได้เกิดขึ้นกับบุคคลก่อนความต้องการอื่นๆ
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs)
เมื่อความต้องการทางด้านร่ างกายได้รับความพึงพอใจแล้วบุคคลก็จะพัฒนาการไปสู่ ข้ นั ใหม่
ต่อไป ซึ่ งขั้นนี้ เรี ยกว่าความต้องการความปลอดภัยหรื อความรู ้สึกมัน่ คง (safety or security) มาสโลว์
กล่าวว่าความต้องการความปลอดภัยนี้จะสังเกตได้ง่ายในทารกและในเด็กเล็ก ๆ เนื่ องจากทารกและเด็ก
เล็ก ๆ ต้องการความช่วยเหลือและต้องพึ่งพออาศัยผูอ้ ื่น ตัวอย่าง ทารกจะรู ้สึกกลัวเมื่อถูกทิ้งให้อยูต่ าม
ลําพังหรื อเมื่อเขาได้ยินเสี ยงดัง ๆ หรื อเห็นแสงสว่างมาก ๆ แต่ประสบการณ์และการเรี ยนรู ้จะทําให้
ความรู ้ สึกกลัวหมดไป ดังคํา พูดที่ว่า “ฉันไม่กลัวเสี ย งฟ้ า ร้ องและฟ้ าแลบอี กต่ อไปแล้ว เพราะฉันรู ้
ธรรมชาติในการเกิดของมัน” พลังความต้องการความปลอดภัยจะเห็นได้ชดั เจนเช่นกันเมื่อเด็กเกิดความ
เจ็บป่ วย ตัวอย่างเด็กที่ประสบอุบตั ิเหตุขาหักก็จะรู ้สึกกลัวและอาจแสดงออกด้วยอาการฝั นร้ายและ
ความต้องการที่จะได้รับความปกป้ องคุม้ ครองและการให้กาํ ลังใจ
มาสโลว์ กล่าวเพิ่มเติมว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกอย่างไม่กวดขันและตามใจมากจนเกินไปจะไม่ทาํ
ให้เด็กเกิดความรู ้สึกว่าได้รับความพึงพอใจจากความต้องการความปลอดภัยการให้นอนหรื อให้กินไม่
เป็ นเวลา ไม่เพียงแต่ทาํ ให้เด็กสับสนเท่านั้นแต่ยงั ทําให้เด็กรู ้สึกไม่มนั่ คงในสิ่ งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเขา
สัมพันธภาพของพ่อแม่ที่ไม่ดีต่อกัน เช่น ทะเลาะกันทําร้ายร่ างกายซึ่ งกันและกัน พ่อแม่แยกกันอยู่ หย่า
ตายจากไป สภาพการณ์ เหล่านี้ จะมีอิทธิ พลต่อความรู ้ที่ดีของเด็ก ทําให้เด็กรู ้ ว่าสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ไม่
มัน่ คง ไม่สามารถคาดการณ์ได้และนําไปสู่ ความรู ้สึกไม่ปลอดภัย ความต้องการความปลอดภัยจะยังมี
อิท ธิ พ ลต่ อบุ ค คลแม้ว่า จะผ่า นพ้นวัย เด็กไปแล้ว แม้ใ นบุ ค คลที่ ท าํ งานในฐานะเป็ นผูค้ ุ ้ม ครอง เช่ น
ผูร้ ักษาเงิ น นักบัญชี หรื อทํางานเกี่ยวกับการประกันต่าง ๆ และผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ให้การรักษาพยาบาลเพื่อ
ความปลอดภัยของผูอ้ ื่น เช่น แพทย์ พยาบาล แม้กระทัง่ คนชรา บุคคลทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะใฝ่ หาความ
ปลอดภัยของผูอ้ ื่นด้วยกันทั้งสิ้ น ศาสนาและปรัชญาที่มนุษย์ยึดถือทําให้เกิดความรู ้สึกมัน่ คง เพราะทํา
ให้บุคคลได้จดั ระบบของตัวเองให้มีเหตุผลและวิถีทางที่ทาํ ให้บุคคลรู ้สึก “ปลอดภัย” ความต้องการ
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ความปลอดภัยในเรื่ องอื่น ๆ จะเกี่ยวข้องกับการเผชิ ญกับสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ สงคราม อาชญากรรม นํ้า
ท่วม แผ่นดินไหว การจลาจล ความสับสนไม่เป็ นระเบียบของสังคม และเหตุการณ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกับ
สภาพเหล่านี้ มาสโลว์ได้ให้ความคิดต่อไปว่าอาการโรคประสาทในผูใ้ หญ่ โดยเฉพาะโรคประสาท
ชนิดยํ้าคิด-ยํ้าทํา (obsessive-compulsive neurotic) เป็ นลักษณะเด่นชัดของการค้นหาความรู ้สึกปลอดภัย
ผูป้ ่ วยโรคประสาทจะแสดงพฤติกรรมว่าเขากําลังประสบเหตุการณ์ที่ร้ายกาจและกําลังมีอนั ตรายต่างๆ
เขาจึงต้องการมีใครสักคนที่ปกป้ องคุม้ ครองเขาและเป็ นบุคคลที่มีความเข้มแข็งซึ่ งเขาสามารถจะพึ่งพา
อาศัยได้
3. ความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของ (Belongingness and Love needs)
ความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของเป็ นความต้องการขั้นที่ 3 ความต้องการนี้ จะเกิดขึ้น
เมื่อความต้องการทางด้านร่ างกาย และความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคล
ต้องการได้รับความรักและความเป็ นเจ้าของโดยการสร้ างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น เช่ น ความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวหรื อกับผูอ้ ื่น สมาชิกภายในกลุ่มจะเป็ นเป้ าหมายสําคัญสําหรับบุคคล กล่าวคือ บุคคล
จะรู ้ สึกเจ็บปวดมากเมื่อถู กทอดทิ้งไม่มีใครยอมรับ หรื อถู กตัดออกจากสังคม ไม่มีเพื่อน โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ง เมื่ อจํา นวนเพื่ อน ๆ ญาติ พี่น้อง สามี หรื อ ภรรยาหรื อลู ก ๆ ได้ล ดน้อ ยลงไป นัก เรี ย นที่ เข้า
โรงเรี ยนที่ห่างไกลบ้านจะเกิดความต้องการเป็ นเจ้าของอย่างยิ่ง และจะแสวงหาอย่างมากที่จะได้รับการ
ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน มาสโลว์คดั ค้านกลุ่มฟรอยด์ที่วา่ ความรักเป็ นผลมาจากการทดแทนสัญชาตญาณ
ทางเพศ (sublimation) สําหรับมาสโลว์ความรักไม่ใช่สัญลักษณ์ของเรื่ องเพศ (sex) เขาอธิ บายว่า ความ
รั ก ที่ แท้จ ริ ง จะเกี่ ย วข้องกับ ความรู ้ สึ ก ที่ ดี ความสั ม พัน ธ์ ข องความรั ก ระหว่า งคน 2 คน จะรวมถึ ง
ความรู ้ สึกนับถื อซึ่ งกันและกัน การยกย่องและความไว้วางใจแก่กนั นอกจากนี้ มาสโลว์ยงั ยํ้าว่าความ
ต้องการความรักของคนจะเป็ นความรักที่เป็ นไปในลักษณะทั้งการรู ้จกั ให้ความรักต่อผูอ้ ื่นและรู ้จกั ที่จะ
รั บ ความรั ก จากผูอ้ ื่ น การได้รั บ ความรั ก และได้รั บ การยอมรั บ จากผูอ้ ื่ น เป็ นสิ่ ง ที่ ท าํ ให้บุ ค คลเกิ ด
ความรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่า บุคคลที่ขาดความรักก็จะรู ้สึกว่าชีวติ ไร้ค่ามีความรู ้สึกอ้างว้างและเคียดแค้น
4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Self-Esteem needs)
เมื่ อความต้องการได้รับความรักและการให้ความรักแก่ ผูอ้ ื่นเป็ นไปอย่างมีเหตุผลและทําให้
บุ คคล เกิ ดความพึงพอใจแล้ว พลัง ผลักดันในขั้นที่ 3 ก็จะลดลงและมีค วามต้องการในขั้นต่อไปมา
แทนที่ กล่าวคือมนุ ษย์ตอ้ งการที่จะได้รับความนับถือยกย่องออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็ น
ความต้องการนับถือตนเอง (self-respect) ส่ วนลักษณะที่ 2 เป็ นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ
จากผูอ้ ื่น (esteem from others)
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4.1 ความต้องการนับถือตนเอง (self-respect) คือ ความต้องการมีอาํ นาจ มีความเชื่ อมัน่
ในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ ไม่ตอ้ งพึ่งพาอาศัยผูอ้ ื่น และมีความ
เป็ นอิ สระ ทุกคนต้องการที่ จะรู ้ สึกว่าเขามีคุณค่าและมีความสามารถที่จะประสบความสําเร็ จในงาน
ภารกิจต่าง ๆ และมีชีวติ ที่เด่นดัง
4.2 ความต้องการได้รับ การยกย่องนับ ถื อจากผูอ้ ื่ น (esteem from others) คื อ
ความต้องการมีเกี ยรติยศ การได้รับยกย่อง ได้รับการยอมรับ ได้รับความสนใจ มีสถานภาพ มีชื่อเสี ยง
เป็ นที่กล่าวขาน และเป็ นที่ชื่นชมยินดี มีความต้องการที่จะได้รับความยกย่องชมเชยในสิ่ งที่เขากระทํา
ซึ่ งทําให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าว่าความสามารถของเขาได้รับการยอมรับจากผูอ้ ื่น ความต้องการได้รับ
ความนับถื อยกย่อง ก็เป็ นเช่นเดี ยวกับธรรมชาติของลําดับชั้นในเรื่ องความต้องการด้านแรงจูงใจตาม
ทัศนะของมาสโลว์ ในเรื่ องอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายในจิตนัน่ คือ บุคคลจะแสวงหาความต้องการได้รับการยก
ย่องก็เมื่อภายหลังจาก ความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของได้รับการตอบสนองความพึงพอใจ
ของเขาแล้ว มาสโลว์ กล่าวว่ามันเป็ นสิ่ งที่เป็ นไปได้ที่บุคคลจะย้อนกลับจากระดับขั้นความต้องการใน
ขั้น ที่ 4 กลับ ไปสู่ ร ะดับ ขั้น ที่ 3 อี ก ถ้า ความต้อ งการระดับ ขั้น ที่ 3 ซึ่ งบุ ค คลได้รั บ ไว้แ ล้ ว นั้น ถู ก
กระทบกระเทือนหรื อสู ญสลายไปทันทีทนั ใด
ความพึงพอใจของความต้องการได้รับการยกย่องโดยทัว่ ๆ ไป เป็ นความรู ้สึกและทัศนคติของ
ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง ความรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่า การมีพละกําลัง การมีความสามารถ และความรู ้สึก
ว่ามีชีวติ อยูอ่ ย่างมีประโยชน์และเป็ นบุคคลที่มีความจําเป็ นต่อโลก ในทางตรงกันข้ามการขาดความรู ้สึก
ต่างๆ ดังกล่าวนี้ยอ่ มนําไปสู่ ความรู ้สึกและทัศนคติของปมด้อยและความรู ้สึกไม่พอเพียง เกิดความรู ้สึก
อ่อนแอและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ สิ่ งต่างๆ เหล่านี้เป็ นการรับรู ้ตนเองในทางปฏิเสธ (negative) ซึ่ งอาจ
ก่อให้เกิดความรู ้สึกขลาดกลัวและรู ้สึกว่าตนเองไม่มีประโยชน์และสิ้ นหวังในสิ่ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการของชีวติ และประเมินตนเองตํ่ากว่าชีวิตความเป็ นอยูก่ บั การได้รับการยกย่อง และยอมรับ
จากผูอ้ ื่นอย่างจริ งใจมากกว่าการมีชื่อเสี ยงจากสถานภาพหรื อการได้รับการประจบประแจง การได้รับ
ความนับถือยกย่องเป็ นผลมาจากความเพียรพยายามของบุคคล และความต้องการนี้ อาจเกิดอันตรายขึ้น
ได้ถ้าบุคคลนั้นต้องการคําชมเชยจากผูอ้ ื่นมากกว่าการยอมรับความจริ งและเป็ นที่ ยอมรับกันว่าการ
ได้รับความนับถือยกย่อง มีพ้ืนฐานจากการกระทําของบุคคลมากกว่าการควบคุมจากภายนอก
5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ ง (Self-Actualization needs)
ถึ ง ลํา ดับ ขั้น สุ ด ท้า ย ถ้า ความต้อ งการลํา ดับ ขั้น ก่ อ นๆ ได้ท าํ ให้เ กิ ด ความพึ ง พอใจอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ งก็จะเกิดขึ้น มาสโลว์อธิ บายความต้องการเข้าใจตน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

25
องอย่างแท้จริ งว่าเป็ นความปรารถนาในทุกสิ่ งทุกอย่างซึ่ งบุคคลสามารถจะได้รับอย่างเหมาะสม บุคคล
ที่ประสบผลสําเร็ จในขั้นสู งสุ ดนี้จะใช้พลังอย่างเต็มที่ในสิ่ งที่ทา้ ทายความสามารถและศักยภาพของเขา
และมีความปรารถนาที่จะปรับปรุ งตนเอง พลังแรงขับของเขาจะกระทําพฤติกรรมตรงกับความสามารถ
ของตน กล่าวโดยสรุ ปการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ งเป็ นความต้องการอย่างหนึ่ งของบุคคลที่จะบรรลุถึง
จุดสู งสุ ดของศักยภาพ เช่ น “นักดนตรี ก็ตอ้ งใช้ความสามารถทางด้านดนตรี ศิลปิ นก็จะต้องวาดรู ป กวี
จะต้องเขียนโคลงกลอน ถ้าบุคคลเหล่านี้ได้บรรลุถึงเป้ าหมายที่ตนตั้งไว้ก็เชื่ อได้วา่ เขาเหล่านั้นเป็ นคนที่
รู ้จกั ตนเองอย่างแท้จริ ง
ประการสุ ดท้าย มาสโลว์ ได้สรุ ปว่าการไม่เข้าใจตนเองอย่างแท้จริ งเกิดจากความพยายามที่ไม่
ถูกต้องของการแสวงหาความมัน่ คงปลอดภัย เช่น การที่บุคคลสร้างความรู ้สึกให้ผอู ้ ื่นเกิดความพึงพอใจ
ตนโดยพยายามหลีกเลี่ยงหรื อขจัดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของตน บุคคลเช่นนี้จึงมีแนวโน้มที่จะพิทกั ษ์ความ
มัน่ คงปลอดภัยของตน โดยแสดงพฤติกรรมในอดีตที่เคยประสบผลสําเร็ จ แสวงหาความอบอุ่น และ
สร้างมนุษยสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ซึ่ งลักษณะเช่นนี้ยอ่ มขัดขวางวิถีทางที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ ง
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ภาพที่ 1 แสดงแบบจําลองทฤษฎีลาํ ดับขั้นความต้องการ
ทีม่ า : Maslow, Abraham Harold. Motivation and Personality. New York : Harper&Row, 1970.
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ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการปฏิบัติ (Operant conditioning)
ทฤษฎี การวางเงื่ อนไขการปฏิบตั ิ (Operant Conditioning) หมายถึง ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์
ของการเรี ยนรู ้ โดยถื อเกณฑ์กระบวนการลองผิดลองถูก (Trial-and-Error Process) ด้วยอุปนิ สัยซึ่ ง
กําหนดจากผลของประสบการณ์ ด้านบวก (การเสริ มแรง) เป็ นผลจากการตอบสนองหรื อพฤติกรรม
เฉพาะอย่าง การศึกษาการวางเงื่ อนไขในการปฏิบตั ิน้ ี ยึดหลังว่าบุคคลจะมีการกระทําเกี่ ยวกับลักษณะ
บางอย่า งของสิ่ ง แวดล้อ ม สิ่ ง กระตุ ้น ตัวหนึ่ ง สามารถทํา ให้เ กิ ด การตอบสนองได้ห ลายอย่า ง การ
ตอบสนองแบบใดที่ เ กิ ด ขึ้ น ซํ้า บ่ อ ย ๆ เรี ย กว่า พฤติ ก รรมได้รั บ การสนับ สนุ น และการเสริ ม แรง
(Reinforce) ดังนั้น นักการตลาดจึงต้องสร้างการยอมรับหรื อสนับสนุนจากผูบ้ ริ โภคด้วยการเสนอการ
โฆษณาที่ดึงให้เกิดความสนใจหรื อจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายที่ผูบ้ ริ โภคพอใจ (ธี ระพร อุวรรณโณ
2543 : 9)
ทฤษฎี น้ ี เชื่ อว่าบุ คคลมีการเรี ยนรู ้จากพฤติกรรมการซื้ อตราสิ นค้าต่าง ๆ อย่างลองผิดลองถู ก
และเมื่อเลือกตราสิ นค้าที่สร้ างความพอใจได้แล้วเขาจะเกิ ดพฤติกรรมซื้ อซํ้าในการซื้ อตราสิ นค้าจน
กลายเป็ นความภักดี ในตราสิ นค้านั้น การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขายที่มีผลต่อการทดลองใช้ เช่ น
การที่ผผู ้ ลิตแจกคูปองเพื่อแลกซื้ อสิ นค้าทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการเรี ยนรู ้ตราสิ นค้านั้น การโฆษณาและการ
ส่ งเสริ มการขายต้องทําอย่างต่อเนื่ องกันหลายครั้งโดยเปลี่ยนวิธีการขายเพื่อกระตุน้ ความสนใจได้อย่าง
ต่อเนื่อง
องค์ประกอบของกระบวนการการเรี ยนรู ้ (Element of Learning Process) เพื่อให้เข้าใจ
กระบวนการการเรี ยนรู ้ ดีข้ ึ นและวิธีก ารนํา ทฤษฎี น้ ี ไ ปใช้ชักจู งพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคและกลยุทธ์ การ
โฆษณา จําเป็ นต้องศึกษาถึงองค์ประกอบของการเรี ยนรู ้ 8 ประการ ดังนี้
1. แรงกระตุน้ (Drive) หมายถึง ตัวกระตุน้ ภายในที่ทาํ ให้เกิดการกระทํา แรงกระตุน้ เป็ นผลมา
จากการกระทําของสิ่ งจูงใจ (Motive) ซึ่ งเป็ นความต้องการที่อยูภ่ ายในตัวมนุษย์ประกอบด้วย
(1) ความต้องการด้า นร่ า งกาย (Physiological Needs) เช่ น ความหิ ว กระหาย
ความเจ็บปวด การพักผ่อนและความต้องการของร่ างกายอื่น ๆ
(2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs)
(3) ความต้องการด้านสังคม (Social Needs)
(4) ความต้องการด้านการยกย่อง (Esteem Needs)
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(5) ความต้องการความสําเร็ จในชีวติ (Safe Actualization Needs)
2. สัญญาณ (Cue) เป็ นสิ่ งกระตุน้ ภายนอกหรื อปั จจัยสิ่ งแวดล้อมภายนอกที่มีอาํ นาจกระตุน้ ให้
เกิ ดการตอบสนองอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง เช่ น เครื่ องมื อในการโฆษณา การส่ งเสริ มการตลาดและการ
ออกแบบชื่ อผลิ ต ภัณ ฑ์ การบรรจุ ภ ัณฑ์สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ป็ นสัญ ญาณ ดัง นั้น การทํา ความเข้า ใจ วิธี ก ารที่
ผูบ้ ริ โภครับรู ้หรื อมีปฏิกิริยาต่อสิ่ งกระตุน้ เป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับนักการตลาดในการออกแบบกลยุทธ์การ
ส่ งเสริ มการตลาด
3. การลงความเห็ นจากสิ่ งกระตุน้ (Stimulus Generalization) หมายถึง กระบวนการซึ่ งการ
ตอบสนองอย่างเดียวกันถูกสร้างขึ้นจากสัญญาณ (Cue) ร่ วมกับสิ่ งกระตุน้ ที่ผา่ นมา (Previous Stimulus)
หรื อสิ่ งกระตุน้ ที่คล้ายคลึงกัน (Similar Stimulus) จากสิ่ งแวดล้อมทางการตลาดผูบ้ ริ โภคจะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้าโดยยึดถื อเกณฑ์ความเชื่ อถื อ (Belief) ความประทับใจ (Impression) และ
ประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้าที่มีอยูห่ รื อที่คล้ายกันมีหลายวิธีการนักการตลาด
ใช้ลงความเห็นจากสิ่ งกระตุน้
4. การจําแนกความแตกต่างต่อสิ่ งกระตุน้ (Stimulus Discrimination) การจําแนกความแตกต่าง
(Discrimination) หมายถึง การที่บุคคลเรี ยนรู ้ถึงความแตกต่างของสัญญาณ (Cue) จากสิ่ งอื่นและทําให้
เกิดการตอบสนองที่แตกต่างกัน (Different response) ต่อสิ่ งกระตุน้ ที่คล้ายกัน (Similar stimulus) เป็ น
สิ่ งสําคัญสําหรับนักการตลาดที่จะต้องค้นหาว่าผูบ้ ริ โภคเรี ยนรู ้ถึงความแตกต่างระหว่างตราสิ นค้าต่างๆ
โดยเฉพาะความแตกต่ างด้า นหน้า ที่ หรื อคุ ณสมบัติที่ เป็ นจุ ดเด่ นต่า ง ๆ นัก การตลาดต้องค้นหาถึ ง
คุณสมบัติที่เป็ นจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่งขันซึ่ งเราเรี ยกว่า ข้อความการขายที่เป็ นเอกลักษณ์ (Unique
Selling Proposition หรื อ USP) หรื อเรี ยกสั้น ๆ ว่าจุดขาย ซึ่ งใช้กาํ หนดตราสิ นค้า กล่าวคือ ใช้เพื่อ
กําหนดว่าผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มีจุดเด่น หรื อแตกต่างจากคู่แข่งขันอย่างไร
5. Mnemonics เป็ นวิธีก ารที่นัก การตลาดจู งใจให้เกิ ดการเรี ย นรู ้ จากสิ่ ง กระตุ ้นและเกิ ด
ความสามารถจําสัญลัก ษณ์ จากสิ่ งกระตุน้ Mnemonics เป็ นเครื่ องมื อในการบันทึก ความจํา ได้แก่
สัญลักษณ์ (Symbol) คําสัมผัส (Rhythm) หรื อคํากลอน ความต่อเนื่ อง (Association) และภาพลักษณ์
(Image) ซึ่งใช้ในกระบวนการการเรี ยนรู ้และความจําเพื่อช่วยสร้างการเรี ยนรู ้และช่วยจํา ผูโ้ ฆษณาได้ใช้
Mnemonics เพื่อให้ลูกค้าเกิดการเรี ยนรู ้และเกิดความจํา
6. การตอบสนอง (Response) เป็ นพฤติกรรมที่เกิดจากสิ่ งกระตุน้ นักทฤษฎีเสริ มแรงพยายามที่
จะวัดการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบของพฤติกรรมและสังเกตดูพฤติกรรมการตอบสนอง การตอบสนองอาจอยู่
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ในรู ปของการซื้ อผลิตภัณฑ์ การระลึกได้ หรื อการจดจําการโฆษณาได้ การวัดภาพลักษณ์ในสิ นค้าหรื อ
การซักถามของผูบ้ ริ โภค
7. การเสริ มแรง (Reinforcement) หมายถึง รางวัล (Reward) ซึ่ งต่อเนื่องจากการตอบสนองที่
ได้รับรางวัลหรื อความพอใจ ถ้าการตอบสนองได้รับความพอใจ ความผูกพันระหว่างสัญญาณและการ
ตอบสนองจะเกิดขึ้น แสดงว่าแบบแผนของพฤติกรรมได้รับการเรี ยนรู ้แล้ว ดังนั้นการเรี ยนรู ้จึงเกิดขึ้น
จากการเสริ มแรงที่ต่อเนื่อง จะทําให้เกิดเป็ นนิสัย (Habit) หรื อความภักดีต่อตราสิ นค้าพฤติกรรมที่มีการ
เสริ มแรงจะทําให้เป็ นตัวเชื่ อมระหว่างสิ่ งกระตุน้ และการตอบสนอง ถ้าผูบ้ ริ โภคซื้ อผลิตภัณฑ์จากการ
ตอบสนองต่อการโฆษณา และหลังจากนั้นมีความพอใจจากผลการใช้ผลิ ตภัณฑ์น้ ัน ผูบ้ ริ โภคจะใช้
ผลิตภัณฑ์น้ นั อีก ดังนั้นนักการตลาดจึงต้องการให้ลูกค้าพอใจในการเกิดพฤติกรรมเสริ มแรงในแต่ละ
ครั้งที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์จะทําให้เขาเกิดการซื้ อซํ้า ซึ่ งเทคนิคเหล่านี้นกั การตลาดได้นาํ ทฤษฎีการเสริ มแรง
ไปใช้ในการกําหนดกลยุทธ์การส่ งเสริ มในรู ปของการกําหนดตารางการเสริ มแรง และการกําหนด
รู ปร่ าง (Shaping)
8. ตารางการเสริ มแรง (Reinforcement schedules) ตารางการเสริ มแรงจะมีผลทําให้เกิดรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ และพฤติกรรมที่ แตกต่างกัน การเรี ยนรู ้จะเกิ ดผลอย่างรวดเร็ วภายใต้ตารางการเสริ มแรงที่
ต่อเนื่ อง โดยมีการตอบสนองในรู ปของการให้รางวัล ในขณะที่การเรี ยนรู ้ เกิ ดขึ้นจากการเสริ มแรง
แบบต่อเนื่ องและการหยุดพฤติกรรมจะเกิ ดขึ้นเมื่ อมี การหยุดเสริ มแรง ดังนั้น นักการตลาดจะมีการ
เสริ มแรงอย่างต่อเนื่ องแก่ผูบ้ ริ โภค ในเรื่ องของการโฆษณาและการส่ งเสริ มการตลาด มิฉะนั้นจะเกิด
ความเสี่ ยงจากการที่ลูกค้าหันไปใช้ตราสิ นค้าที่เขาพอใจพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior)
พฤติ กรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง พฤติก รรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้ายที่ ซ้ื อสิ นค้าและ
บริ การไปเพื่อกิ นเองใช้เอง หรื อเพื่อกินหรื อใช้ภายในครัวเรื อน ผูบ้ ริ โภคทุนคนที่ซ้ื อสิ นค้าและบริ การ
ไปเพื่อวัตถุประสงค์เช่นว่านี้ รวมกันเรี ยกว่าตลาดผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคทัว่ โลกนั้น มีความแตกต่างกันใน
ลักษณะประชากรอยู่หลายประเด็น เช่ น ในเรื่ องของอายุ รายได้ ระดับการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี ค่านิ ยม และรสนิ ยม เป็ นต้น ทําให้พฤติกรรมการกินการใช้ การซื้ อและความรู ้ สึกนึ กคิดของ
ผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์แตกต่างกันออกไป ทําให้มีการซื้ อการบริ โภคสิ นค้าและบริ การหลาย ๆ ชนิ ดที่
แตกต่ างกันออกไป นอกจากลัก ษณะประชากรดังกล่า วนี้ ยัง มีปั จจัยอื่ น ๆ อี กที่ ทาํ ให้มี การบริ โภค
แตกต่างกัน
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จุดเริ่มต้ นของอาหารเสริมสุ ขภาพในประเทศไทย
การกําเนิ ดร้ านค้าผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพในประเทศไทยในช่ วงแรกนั้นเริ่ มต้นมาจาก
ร้านขายยา เริ่ มจากการนําเข้าอาหารเสริ มสุ ขภาพประเภทวิตามินและเกลือแร่ มาจําหน่ ายในประเทศ
ก่อน และจากร้ายขายยานี้ เองที่ผบู ้ ริ โภคก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากเภสัชกรประจําร้านซึ่ งมีความ
เชี่ ยวชาญ มีความรู ้ ที่สัมพันธ์ กบั สุ ขภาพร่ างกายโดยรวม นอกจากนั้นยังมีความรู ้เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์
อาหารเสริ มสุ ขภาพชนิ ดต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ทําให้ผบู ้ ริ โภคได้รับคําแนะนําในการบริ โภคอาหารเสริ ม
สุ ขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพกลุ่มแรก
ตามปกติอาหารเสริ มสุ ขภาพที่จาํ หน่ายในประเทศไทยจะต้องได้รับการตรวจสอบและควบคุม
โดยสํานักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข ในจุดนี้ ก็ถือได้ว่าเป็ นอุปสรรคในการเติบโตของ
ธุ รกิจอาหารเสริ มสุ ขภาพทําให้ผปู ้ ระกอบการหลายรายหันมาใช้ช่องทางการจัดจําหน่ายแบบขายตรง มี
การใช้แผนการตลาดที่ผลักดันให้ผขู ้ ายอวดอ้างสรรพคุณที่เกินความเป็ นจริ ง ยังผลให้ผบู ้ ริ โภคต้องเสี ย
ค่าใช้จ่ายสู งกว่าที่ควร และอาจจะได้ประโยชน์ที่ไม่คุม้ ค่า ประเทศไทยเป็ นประเทศมีความแตกต่างจาก
ประเทศอื่นในเรื่ องของกฎหมายที่เกี่ยวกับยาและร้านที่จดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาอยูห่ ลายประการ เช่น
อาหารเสริ มสุ ขภาพประเภทวิตามินและเกลือแร่ กฎหมายของประเทศไทยให้จดั วิตามินและเกลือแร่
เป็ นยาประเภทหนึ่ง แต่ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เป็ นต้นกําเนิ ดแนวคิด เช่น สหรัฐอเมริ กาจัด
ว่าเป็ นอาหาร ทําให้กฎหมายที่ตามมาของยา และอาหารมีความแตกต่างกันอย่างมากมาย เช่น ยามีการ
ควบคุมในด้านของสถานที่ในการจัดจําหน่าย และผูจ้ าํ หน่าย ส่ วนอาหารไม่มีกฎหมายในการควบคุ ม
(ลักษมี หลินสุ วรรณ และคณะ 2538 : 29)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
อภิเดช ปิ ยพิพฒั น์มงคล (2543 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการซื้ ออาหารเสริ มเพื่อ
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่” โดยได้สุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคโดยวิธีการสุ่ มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ และแบบเจาะจง จากสถานที่ซ้ื ออาหารเสริ มสุ ขภาพ จํานวน 10 แห่ ง จํานวน 160 ตัวอย่าง
โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาพฤติ กรรมการซื้ ออาหารเสริ มสุ ขภาพ ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
อาหารเสริ มสุ ขภาพ และปั ญหาที่เกิ ดขึ้นกับผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื ออาหารเสริ มในเขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชายร้อยละ 48.10 เพศหญิงร้อยละ 51.90 อายุต่าํ กว่า 21 ปี ร้อยละ

30
25.60 อายุ 21-25 ปี ร้ อยละ 20.00 และ 41-50 ปี ร้ อยละ 19.4 ด้านอาชี พส่ วนใหญ่ กาํ ลังศึ กษา 30.60
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จร้ อยละ 24.40 รายได้ต่อเดื อนเฉลี่ ยตํ่ากว่า 5,000 บาท ร้ อยละ 36.30
รายได้ 5,000-10,000 บาทร้ อยละ31.90 ส่ วนการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี มากที่สุดร้อยละ 36.60
อนุปริ ญญา ร้อยละ 23.80 พฤติกรรมการซื้ ออาหารเสริ มสุ ขภาพจะซื้ อซุ ปไก่ ร้อยละ 27.34 รองลงมาคือ
เครื่ องดื่มรังนก ร้อยละ 22.15 สาเหตุที่ซ้ื อ เพื่อรับประทานเอง ร้อยละ 80.60 เพื่อเยี่ยมผูป้ ่ วย ร้อยละ
11.30 พฤติกรรมการซื้ อส่ วนใหญ่จะซื้ อยีห่ อ้ เดิมเป็ นประจํา ร้อยละ 24.40 อยากลองยี่ห้อใหม่อยูเ่ รื่ อยๆ
ร้อยละ 18.10 ความถี่ในการซื้ อส่ วนใหญ่ซ้ื อน้อยกว่าเดือนละครั้ง ร้อยละ 51.30 รองลงมาเดือนละ 1-3
ครั้ง ร้อยละ 35.0
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ให้ความสําคัญอันแรกคือ ผลิตภัณฑ์ รองลงมาราคาสถานที่
จัดจําหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด ตามลํา ดับ โดยด้านผลิ ตภัณฑ์ให้ความสําคัญที่ความสะอาด
ปลอดภัยไร้ สารเจือปน มี สารอาหารที่มีประโยชน์ มีตรารับรองคุณภาพ และมีส่วนผสมวัตถุดิบที่ใช้
เพศชายให้ค วามสํา คัญ เรื่ อ งความสะอาดปลอดภัย ไร้ ส ารเจื อปน เพศหญิ ง จะให้ค วามสํา คัญ เรื่ อ ง
สารอาหารที่มีประโยชน์ ด้านราคาให้ความสําคัญที่ราคาเหมาะสมและถูก ช่องทางจํา หน่ายเน้นที่หาซื้ อ
สะดวก รองลงมาคือทําเลที่จดั ซื้ อต้องมีที่จอดรถ ด้านการส่ งเสริ มการขายให้ความสําคัญมากอันดับแรก
คือ การลดแลกแจกแถม อันดับสอง เพิ่มปริ มาณขณะที่ราคาเท่าเดิม อันดับสาม การที่ผผู ้ ลิตมีส่วนร่ วม
ต่อสังคมปั ญหาในการซื้ ออาหารเสริ มสุ ขภาพที่ผูต้ อบแบบสอบถามพบเป็ นอันดับแรกคือ รายละเอียด
ข้างบรรจุภณั ฑ์ไม่ชดั เจน อันดับ2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพไม่สมํ่าเสมอ อันดับ 3 ผลิตภัณฑ์หมดอายุบ่อย
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พเยาว์ สมหมาย (2548 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสิ นใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค และส่ วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลให้
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
และภาวะความไม่สมดุลของสุ ขภาพร่ างกายถูกนํามาพิจารณากันมากขึ้น อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพจึงเข้า
มามีบทบาทมากขึ้นโดยพิจารณาจากปั จจัยทางประชากรศาสตร์ การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็ นผูซ้ ้ื อและผูบ้ ริ โภคอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 300 ตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในภาคนิพนธ์น้ ี เป็ นแบบสอบถามที่ผูศ้ ึกษา
สร้ างขึ้ น จากนั้นจึ ง นํา มาวิเคราะห์ หาค่า ร้ อยละ, ค่าเฉลี่ ย, ค่า ส่ วนเบี่ย งเบนมาตร ฐาน และการ
เปรี ยบเทียบรายคู่
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ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 70 อายุ 30-35 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 31.70 สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 51 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 58.70 อาชีพเป็ น
พนักงานเอกชน คิดเป็ นร้อยละ 58 และส่ วนใหญ่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็ น ร้อย
ละ 44.30 พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพและการบริ โภคอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ส่ วนใหญ่ไม่
มีโรคประจําตัว คิดเป็ นร้อยละ 68.70 สนใจและดูแลสุ ขภาพในระดับมาก คิดเป็ นร้ อยละ 44 วิธีดูแล
สุ ขภาพโดยทานอาหารวันละ 3 มื้อ คิดเป็ นร้อยละ 23.35 โดยแหล่งที่รับข่าวสารผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ส่ วนใหญ่ คือ อินเทอร์ เน็ต และปั จจัยของส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ ตัดสิ นใจซื้ ออาหาร
เสริ ม เพื่ อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง ผูบ้ ริ โภคมีค วามคิดเห็ นว่า ปั จจัย ของส่ วนประสมทางการตลาด
พิจารณาด้านผลิตภัณฑ์พบว่ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในระดับ
มาก แต่ถ้ามองในด้านการจัดจําหน่ ายจะมี ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากที่สุด เนื่ องจากในปั จจุบนั นี้
อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพมีแพร่ หลายมากขึ้น ผูบ้ ริ โภคมีขอ้ เปรี ยบเทียบในการเลือกซื้ อมากขึ้น เพราะ
อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพถ้ามองในด้านผลิตภัณฑ์แล้ว ทุกรู ปแบบที่วางขายอยูใ่ นท้องตลาด ล้วนแล้วแต่
มีการอ้างสรรพถึงสรรพคุณที่ไม่แตกต่างกัน แต่การจัดจําหน่ายที่เข้าถึงลูกค้า และให้ลูกค้าซื้ อสิ นค้านั้น
เป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญมากยิ่งกว่า สรุ ปได้ว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีเกณฑ์ในการตัดสิ นใจซื้ อ
อาหารเสริ ม เพื่ อสุ ข ภาพด้วยการคล้อยตามผูอ้ ื่ น และด้วยความเข้าใจ โดยพิจารณาจากการที่ ผูร้ ่ วม
ตัดสิ นใจคือเพื่อนๆ และมีการพิจารณาข้อมูลจากผูจ้ าํ หน่ายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มที่น่าสนใจ
สําหรับผูบ้ ริ โภคเพศหญิ งจะบริ โภคมากกว่าเพศชาย สิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคต้องการคือประโยชน์ของอาหาร
เสริ มเพื่อสุ ขภาพ โดยมุ่ง เน้นที่ค วามต้องการเพื่อให้สุขภาพแข็ง แรง ป้ องกันโรค เพราะในปั จจุบ นั
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับการป้ องกันมากกว่าการรักษา สําหรับโอกาสในการซื้ อ คือ 1 เดือนต่อครั้ง
โดยส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคจะเลือกซื้ ออาหารเสริ มจากประเทศอเมริ กา
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กนกรัตน์ พิชญานุ พงศ์ (2549 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในอําเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาการศึกษาพฤติกรรมการซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค และเพื่อศึกษาปั จจัยที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของ ผูบ้ ริ โภค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพในอําเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี เก็บรวบรวม
ข้อมู ล โดยแบบสอบถามจากสถานที่ จาํ หน่ า ยผลิ ตภัณฑ์อ าหารเสริ ม เพื่อสุ ข ภาพ ผลการวิจยั พบว่า
ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างที่บริ โภคอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ ส่ วนใหญ่เพศหญิง มีช่วงอายุ 26-30 ปี
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มีสถานะภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนอยู่
ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท
ด้านพฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
รับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มชนิดเม็ดมากที่สุด โดยจะรับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้งต่อ
วัน และผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติ (สกัดจากพืชและสัตว์)เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้นิยมซื้ อบริ โภคมาก
ที่สุด ปริ มาณการซื้ อในแต่ละครั้งซื้อปริ มาณ 1 กล่องและซื้อ 1 ครั้งต่อเดือนมากที่สุด มีค่าใช้จ่ายในการ
ซื้ อผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ น้อยกว่า 500 บาท ส่ วนเวลาในการซื้ อผลิตภัณฑ์
จะไม่แน่นอน โดยแหล่งสถานที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมคือร้านขายยา และผูม้ ีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ ม คือ ตัวเองมากที่สุด ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จาํ หน่ายและการส่ งเสริ มการจําหน่าย พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความเห็นว่าผลิตภัณฑ์
เป็ นสิ่ งจูงใจต่อการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ในระดับมากที่สุด โดยมี ราคา สถานที่จาํ หน่ าย และการส่ งเสริ มการ
จําหน่ายในระดับปานกลาง
ด้านจิตวิทยาและสังคมในการซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ พบว่า แหล่งการรับรู ้ขอ้ มูล
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องกลุ่ ม ตัว อย่า งโดยรั บ รู ้ ม าจากเพื่ อน/ญาติ /มี ค นแนะนํา และมี เหตุ ผ ลของการบริ โภค
ผลิ ตภัณฑ์เพื่อบํารุ งสุ ขภาพร่ างกายให้มีความสมดุ ลโดยคิดว่าถ้ารับประทานอาหารเสริ มในปริ มาณ
มากกว่าปกติจะไม่ มีโทษหรื ออันตรายใดๆ และเชื่ อว่าการรับ ประทานอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพเป็ น
ประจํา เป็ นการบํารุ ง จะทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน ด้านปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค พบว่า ลักษณะส่ วนบุคคล คือเพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
เพื่อสุ ขภาพ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด คือผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จาํ หน่าย การส่ งเสริ มการตลาด
พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ปั จจัยด้านจิตวิทยา คือแรงจูงใจ มี
ความสั มพันธ์ ก ับการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ ม เพื่อสุ ข ภาพ แต่ก ารรั บ รู ้ ความเชื่ อถื อไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ ปั จจัยด้านสังคม คือกลุ่มอ้างอิง
ครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ
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ณรงค์ ศรี โยธิ น (2550 : บทคัดย่อ) ทํา การศึก ษาปั จจัย ส่ วนประสมการตลาดที่มี ผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพของกลุ่มผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร การวิจยั
ในครั้ งนี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาข้อ มู ล ด้า นประชากรศาสตร์ ข องผูส้ ู ง อายุ พฤติ ก รรมการบริ โ ภค
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ผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ของกลุ่มผูส้ ู งอายุ ในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เป็ นกลุ่ม
ผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร และเป็ นสมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุ ที่มีอายุต้ งั แต่ 41 ปี ขึ้นไป จํานวน
400 คน โดยวิธีการศึกษาการนํา แบบสอบถามไปสอบถามผูส้ ู งอายุที่เป็ นสมาชิ กของชมรม ตามวิธีที่
กําหนด
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงเคยบริ โภคผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ มสุ ขภาพ มีอายุระหว่าง 41 - 45 ปี มีอาชีพรับราชการและทําธุ รกิจส่ วนตัว มีสัดส่ วนเท่ากัน มี
การศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท ด้านปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด ด้านผลิ ตภัณฑ์ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพของกลุ่มผูส้ ู งอายุแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ในพฤติกรรมเดียว พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไม่
มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มอื่นๆ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปั จจัย
ส่ วนประสมการตลาดด้านราคาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลื อกซื้ อ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
สุ ขภาพของกลุ่มผูส้ ู งอายุไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกพฤติกรรม ปั จจัย
ส่ วนประสมการตลาดด้านสถานที่ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
สุ ขภาพของกลุ่มผูส้ ู งอายุแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในพฤติกรรมเดียว ได้แก่
ช่องทางการจัดจําหน่ายในปั จจุบนั สามารถหาซื้ อได้ง่าย ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม การเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพของกลุ่มผูส้ ู งอายุ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในพฤติกรรมเดียว พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มอื่นๆ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งรายละเอียดของผลการทดสอบมีดงั นี้ สื่ อที่เปิ ดรับข่าวสาร
และความถี่ ในการซื้ ออาหารเสริ มต่อเดือน สื่ อที่เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
สุ ขภาพไม่มีผลต่อทัศนคติการประเมินความเหมาะสมของราคาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มของกลุ่มผูส้ ู งอายุ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จรวยพร แก้วเสมอ (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ใช้ตดั สิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดพระนครศรี อยุธยา การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปั จจัย
ส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพในเขตจังหวัดพระนครศรี อยุธยา 2)
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ศึกษาปั จจัยที่ใช้ตดั สิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคเขตจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
และ 3) เปรี ยบเทียบปั จจัยที่ใช้ตดั สิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากผูบ้ ริ โภคที่มาซื้ อ
สิ นค้าที่ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าของบริ ษทั ยูนิซิต้ ีมาร์ เก็ตติง้ ที่อาคารพร้อมสุ ขเพลสจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
จํานวน 246 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ LSD.
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 30-39 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
สถานภาพสมรสแล้ว อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท
2. ผูบ้ ริ โภคมีปัจจัยที่ใช้ตดั สิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพ โดยรวมทุกด้านมีระดับการ
ตัดสิ นใจซื้ ออยู่ในระดับมาก ได้แก่ปัจจัย ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด 3. ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ และรายได้ต่อเดื อนต่างกันมีปัจจัยที่ใช้ตดั สิ นใจซื้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารเสริ ม สุ ข ภาพไม่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ว นผู ้บ ริ โ ภคที่ มี อ ายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และ
สถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีปัจจัยที่ใช้ตดั สิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากการรวบรวมทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร ผูว้ ิจยั มีการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการ
วิจยั ซึ่ งจะช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมและปั จจัยในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ลักษณะการวิจยั เป็ นการวิจยั
เชิงสํารวจ โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การสร้างเครื่ องมือในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิจ ัย ในครั้ งนี้ คื อ นัก ศึ ก ษาคณะวิท ยาการจัดการ มหาวิท ยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ภายในปี พ.ศ.2553 จํานวน 3,079 คน โดยผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเทคนิคทางสถิติดว้ ยสู ตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ดังนี้
n
=
N
1 + N e2
n
คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N
คือ ประชากรทั้งหมด
e
คือ ระดับความผิดพลาดที่ยอมรับได้ที่ระดับ 5 % หรื อ 0.05
แทนค่า =
3,079
1+3,079*(0.05)2
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ดังนั้น n = 354 คน
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กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใ ช้สํา หรั บ การวิจยั ครั้ งนี้ จึง เท่า กับ 354 คน โดยทํา การสุ่ ม ตัวอย่า งแบบง่ า ย
(Simple Random Sampling) โดยสุ่ มแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ภายในปี พ.ศ.2553 ซึ่ งจะทําการศึกษาเฉพาะ
ผูท้ ี่เคยเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเท่านั้น
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2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้เทียบเคียงจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถามเป็ นชนิ ดตรวจรายการ (Check list) และแบบชนิ ดมาตรประมาณค่า (rating scale)
ประกอบด้วย 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมู ลด้านประชากรศาสตร์ จํานวน 4 ข้อ เป็ นแบบสอบถามประเภท ตรวจสอบ
รายการ ประกอบด้วยหัวข้อคําถามเกี่ยวข้องกับสิ่ งต่อไปนี้
- เพศ
- อายุ
- รายรับเฉลี่ยต่อเดือน
- ประสบการณ์บริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปของการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร จํานวน 8 ข้อ เป็ นแบบสอบถาม
ประเภท ตรวจสอบรายการ ประกอบด้วยหัวข้อคําถามเกี่ยวข้องกับสิ่ งต่อไปนี้
- สาเหตุในการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
- วัตถุประสงค์ของการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
- ความถี่ในการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารต่อเดือน
- สถานที่ที่นิยมซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
- ค่าใช้จ่ายในการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารต่อครั้ง
- แหล่งที่มาของการรับข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
- ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด
- ยีห่ อ้ ที่เลือกซื้ อมากที่สุด
ส่ ว นที่ 3 ข้อ มู ล ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร จํา นวน
24 ข้อ เป็ นแบบสอบถามประเภทมาตรวัดค่า โดยแบ่งออกเป็ นปั จจัย ทางการตลาดจํานวน 4 ด้า น
ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการขาย
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3. การสร้ างเครื่ องมือในการวิจัย
1) ศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) ซึ่ งทําการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลัก
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากหนังสื อ เอกสารทางวิชาการ ภาคนิพนธ์และเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ด้านการตลาด โดยพิจารณาถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
ของแต่ละบุคคล เพื่อมากําหนดตัวแปรในการศึกษาที่สอดคล้อง และเป็ นขอบเขตของตัวแปรอิสระที่มี
ส่ วนในการเกิดพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของนักศึกษา
2) กํา หนดลัก ษณะข้อ มู ล เพื่ อ จะได้ก ํา หนดระดับ การวัด และกํา หนดเครื่ อ งมื อ วัด ให้ ต รง
จุดมุ่งหมาย ในที่นี่เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั
3) พิจารณาคําถาม ศึกษาตัวอย่างเครื่ องมือแบบสอบถามที่คล้ายกันหรื อเทคนิ คใดในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจะได้เก็บข้อมูลได้ตรงกับจุดมุ่งหมาย ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ
4) สร้ างเครื่ องมื อแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม 3 ส่ วน ประกอบด้วย
แบบสอบถามชนิดตรวจรายการ และแบบสอบถามประเภทมาตรวัดค่า
5) ทดลองใช้เครื่ องมือ และหาคุณภาพด้านความตรง ความเที่ยง และคุณภาพด้าน อื่นๆ กับ
ประชากรกลุ่มใกล้เคียง
6) การศึกษาจากภาคสนาม (Field Study) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามซึ่ งใช้เครื่ องมือ
ในการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อที่จะนําข้อมูลมาวิเคราะห์และทําการศึกษา
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4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์จดั ทํารายงานจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากกลุ่มตัวอย่างด้วย
แบบสอบถาม และผูว้ จิ ยั ได้ลงเก็บข้อมูล โดยผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างและผูว้ ิจยั จะทําการ
อธิ บายและให้คาํ แนะนํากรณี ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามมีขอ้ สงสัย
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด
ต่างๆ จากแหล่งเอกสารทางวิชาการทัว่ ไปของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองจนครบ 354 ชุด
4) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคําตอบในแบบสอบถาม 354 ชุด
5) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อนําข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติดว้ ยโปรแกรม
สําเร็ จรู ป (SPSS)
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5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็ จรู ป
สําหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (SPSS) โดยมีวธิ ีการดังนี้
1) แบบสอบถามส่ วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage)
2) แบบสอบถามส่ วนที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปของการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารใช้การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
3) แบบสอบถามส่ วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ใช้
การหาค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) การแปรผลการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยพิจารณาจากระดับค่าเฉลี่ย เพื่อหาระดับความสําคัญของปั จจัยทางการตลาด ดังต่อไปนี้
การวัดหรื อประเมินค่าของข้อมูลให้ผเู ้ ลือกตอบตามความคิดเห็นและความเชื่อเชิงประมาณค่า
ตั้งแต่ระดับความสําคัญของปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด กําหนดระดับความคิดเห็นเป็ นตัวเลข โดยมีเกณฑ์
ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ 2550 : 105)
5 คือ ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร มากที่สุด
4 คือ ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร มาก
3 คือ ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ปานกลาง
2 คือ ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร น้อย
1 คือ ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร น้อยที่สุด
จากการพิจารณาระดับความสําคัญในปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ และระดับความสําคัญของ
องค์ประกอบปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหาร ใช้
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปรผล ซึ่ งผลจากการคํานวณใช้สูตรการคํานวณความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้
(บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ , 2549: 114)
จากสู ตรความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสู งสุ ด - ข้อมูลที่มีค่าตํ่าสุ ด
จํานวนชั้น
= (5 - 1)
5
= 0.80

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

39
โดยค่าเฉลี่ย ที่ได้แปรความหมายระดับความสําคัญ ดังนี้
4.21 – 5.00 หมายถึง ความสําคัญของปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
3.41 – 4.20 หมายถึ ง ความสําคัญของปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร อยูใ่ นระดับ มาก
2.61 – 3.40 หมายถึ ง ความสําคัญของปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึ ง ความสําคัญของปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร อยูใ่ นระดับ น้อย
1.00 – 1.80 หมายถึ ง ความสําคัญของปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร อยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
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การวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม 354 ชุด
โดยผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงไว้เป็ นลําดับ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์

ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ รายรับเฉลี่ยต่อเดือน และ
ประสบการณ์บริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร (N=354)
ข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์
จํานวน (คน) ร้ อยละ (%)
เพศ
ชาย
102
28.8
หญิง
252
71.2
อายุ
ตํ่ากว่า 18 ปี
75
21.2
18-19 ปี
105
29.7
20-21 ปี
124
35.0
มากกว่า 21 ปี
50
14.1
รายรับเฉลีย่ ต่ อเดือน
ตํ่ากว่า 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
มากกว่า 10,000 บาท
31
8.8
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ตารางที่ 1 (ต่ อ)
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ข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์
ประสบการณ์ บริโภคผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
น้อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
3-4 ปี
มากกว่า 4 ปี
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ (%)

105
112
79
58
354

29.7
31.6
22.3
16.4
100.0

จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างจํานวน 354 คน พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน 252 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 71.2 และเพศชาย จํานวน 102 คน คิดเป็ น ร้อยละ 28.8 มีอายุระหว่าง 20-21 ปี มากที่สุด
จํานวน 124 คน คิดเป็ น ร้อยละ 35.0 รองลงมาคือ 18-19 ปี จํานวน 105 คน คิดเป็ น ร้อยละ 29.7 อายุต่าํ
กว่า 18 ปี จํานวน 75 คน คิดเป็ น ร้อยละ 21.2 และมากกว่า 21 ปี จํานวน 50 คน คิดเป็ น ร้อยละ14.1
ผูต้ อบแบบสอบถามมีรายรับต่อเดือนระหว่าง 5,001-7,000 บาท มากที่สุด จํานวน 106 คน คิด
เป็ น ร้อยละ 29.9 รองลงมาคือ ระหว่าง 7,001-10,000 บาท จํานวน 89 คน คิดเป็ น ร้อยละ 25.1 รายรับ
ต่อเดื อนตํ่ากว่า 3,000 บาท จํานวน 81 คน คิดเป็ น ร้อยละ 22.9 รายรับต่อเดือนระหว่าง 3,001-5,000
บาท จํานวน 47 คน คิดเป็ น ร้อยละ 13.3 และ รายรับต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาท จํานวน 31 คน คิด
เป็ น ร้ อยละ 8.8 ส่ วนประสบการณ์ บ ริ โภคผลิ ตภัณฑ์เสริ ม อาหารส่ วนใหญ่ บ ริ โภคมาแล้ว 1-2 ปี
จํานวน 112 คน คิดเป็ น ร้อยละ 31.6 รองลงมา คือ น้อยกว่า 1 ปี จํานวน 105 คน คิดเป็ น ร้อยละ 29.7
บริ โภคมาแล้ว 3-4 ปี จํานวน 79 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 22.3 โดยประสบการณ์บริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารที่ มี ผู ้ต อบน้ อ ยที่ สุ ด คื อ มากกว่ า 4 ปี จํา นวน 58 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.4 ตามลํา ดับ
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
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ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตาม สาเหตุที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ของการซื้ อ และความถี่ในการซื้ อ (N=354)
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
สาเหตุทซี่ ื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
เพื่อบํารุ งผิวพรรณ
เพื่อบํารุ งสมอง
เพื่อลดนํ้าหนัก
เพื่อเสริ มวิตามินและสารอาหารให้ร่างกาย
วัตถุประสงค์ ส่วนใหญ่ ของการซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
ใช้เอง
เป็ นของขวัญ/ ของกํานัลผูอ้ ื่น
ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
1 เดือนต่อครั้ง
2 เดือนต่อครั้ง
3 เดือนต่อครั้ง
มากกว่า 3 เดือนต่อครั้ง
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ (%)

156
49
87
62

44.1
13.8
24.6
17.5

268
86

75.7
24.3

99
106
72
53
354

28.0
29.9
20.3
15.0
100.0

จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างจํานวน 354 คนพบว่า สาเหตุที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารส่ วนใหญ่
เพื่อบํารุ งผิวพรรณ จํานวน 156 คน คิดเป็ น ร้อยละ 44.1 รองลงมา คือ เพื่อลดนํ้าหนัก จํานวน 87 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 24.6 เพื่อเสริ มวิตามินและสารอาหารให้แก่ร่างกาย จํานวน 62 คน คิดเป็ น ร้อยละ 17.5
และเพื่อบํารุ งสมอง จํานวน 49 คน คิดเป็ น ร้อยละ 13.8 โดยวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ในการซื้ อคือ ใช้เอง
จํานวน 268 คน คิดเป็ น ร้อยละ 75.7 และเป็ นของขวัญ ของกํานัลผูอ้ ื่น จํานวน 86 คน คิดเป็ น ร้อยละ
24.3 ความถี่ในการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารส่ วนใหญ่ คือ 2 เดือนต่อครั้ง จํานวน 106 คน เป็ นร้อยละ
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29.9 รองลงมา คือ 1 เดือนต่อครั้ง จํานวน 99 คน คิดเป็ น ร้อยละ 28.0 ซื้ อ 3 เดือนต่อครั้ง จํานวน 72
คนคิดเป็ น ร้อยละ 20.3 และมากกว่า 3 เดือนต่อครั้ง จํานวน 53 คน คิดเป็ น ร้อยละ 15.0
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ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตาม สถานที่ที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
และจํานวนเงินต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร 1 ครั้ง (N=354)
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
สถานทีท่ ซี่ ื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
ร้านขายยาทัว่ ไป
ห้างสรรพสิ นค้า
ร้านสะดวกซื้อ เช่น watsons , boots,7-eleven
อินเทอร์ เน็ต
จํานวนเงินต่ อการซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร 1 ครั้ง
ตํ่ากว่า 500 บาท
501-1,000 บาท
1,001-1,500 บาท
1,501-2,000 บาท
2,000 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ (%)

49
113
135
57

13.8
31.9
38.1
16.1

99
106
72
53
24
354

28.0
29.9
20.3
15.0
6.8
100.0

จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างจํานวน 354 คน พบว่า สถานที่ที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารส่ วน
ใหญ่ คือ ร้านสะดวกซื้ อ เช่น watsons , boots,7-eleven จํานวน 135 คน คิดเป็ น ร้อยละ 38.1 รองลงมา
คือ ห้างสรรพสิ นค้า จํานวน 113 คน คิดเป็ น ร้อยละ 31.9 ซื้ อทางอินเทอร์ เน็ต จํานวน 57 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 16.1 และ ซื้ อจากร้านขายยาทัว่ ไป จํานวน 49 คน คิดเป็ น ร้อยละ 13.8 โดยจํานวนเงินต่อการ
ซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร 1 ครั้ง ส่ วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 501-1,000 บาท จํานวน 106 คน คิดเป็ น ร้อยละ
29.9 รองลงมา คื อ ตํ่ากว่า 500 บาท จํานวน 99 คน คิดเป็ น ร้อยละ 28.0 จํานวนเงินที่ซ้ื ออยู่ระหว่าง
1,001-1,500 บาท จํานวน 72 คน คิดเป็ น ร้อยละ 20.3 จํานวนเงินที่ซ้ื ออยู่ระหว่าง 1,501-2,000 บาท
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จํานวน 53 คน คิดเป็ น ร้อยละ 15.0 โดยจํานวนเงินต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร 1 ครั้ง ที่มีผูต้ อบ
น้อยที่สุด คือ 2,000 บาทขึ้นไป จํานวน 24 คน คิดเป็ น ร้อยละ 6.8 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตาม แหล่งที่รับข่าวสารผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร (N=354)
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร

เลือก

ไม่ เลือก

ลําดับ

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

หนังสื อพิมพ์, นิตยสาร

302

85.3

52

14.7

3

สิ่ งพิมพ์และใบปลิว

235

66.4

119

33.6

6

โทรทัศน์ วิทยุ

328

92.7

26

7.3

2

ห้างสรรพสิ นค้า / ร้านจําหน่าย

194

54.8

160

45.2

7

อินเทอร์ เน็ต

330

93.2

24

6.8

1

พนักงานขาย

263

74.3

91

25.7

5

เพื่อน

301

85.0

53

15.0

4

จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างจํานวน 354 คน พบว่า แหล่งที่รับข่าวสารผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ส่ วนใหญ่ คือ อินเทอร์ เน็ต จํานวน 330 คน คิดเป็ น ร้อยละ 93.2 รองลงมา คือ โทรทัศน์ วิทยุ จํานวน
328 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 92.7 รับข่าวสารทางหนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร จํานวน 302 คน คิดเป็ น ร้อยละ
85.3 รับข่าวสารจากเพื่อน จํานวน 301 คน คิดเป็ น ร้อยละ 85.0 รับข่าวสารจากพนักงานขาย จํานวน
263 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 74.3 รับข่าวสารทางสิ่ งพิมพ์และใบปลิว จํานวน 235 คน คิดเป็ น ร้อยละ 66.4
โดยแหล่ ง ที่ รั บ ข่ า วสารผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ มอาหารที่ มี ผู ้ ต อบแบบสอบถามตอบน้ อ ยที่ สุ ด คื อ
ห้างสรรพสิ นค้า / ร้านจําหน่าย จํานวน 194 คน คิดเป็ น ร้อยละ 54.8 ตามลําดับ
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ตารางที่ 5 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตาม ผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร และยีห่ อ้ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่เลือกซื้ อ (N=354)
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การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
ผู้ทมี่ ีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
บิดา/มารดา/ผูป้ กครอง
ตัวเอง
เพื่อน/ญาติ
พนักงานขาย
ผูท้ ี่เคยใช้ผลิตภัณฑ์
แพทย์/เภสัชกร
พรี เซ็นเตอร์ โฆษณา
ยีห่ ้ อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารที่เลือกซื้อ
แบรนด์ (Brand)
วิสต้า (Vistra)
แบล็กมอร์ (Blackmore)
ดีเอชซี (DHC)
เมก้า วีแคร์ (MEGA We Care)
โกล์ว (Glow)
บริ้ งค์ (Blink)
อื่นๆ
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ (%)

31
55
19
62
76
24
87

8.8
15.5
5.4
17.5
21.5
6.8
24.6

29
49
87
57
64
45
18
5
354

8.2
13.8
24.6
16.1
18.1
12.7
5.1
1.4
100.0

จากตารางที่ 5 กลุ่มตัวอย่างจํานวน 354 คน พบว่า ผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารส่ วนใหญ่ คือ พรี เซ็นเตอร์โฆษณา จํานวน 87 คน คิดเป็ น ร้อยละ 24.6 รองลงมา คือ ผูท้ ี่เคย
ใช้ผลิ ตภัณฑ์ จํานวน 76 คน คิดเป็ น ร้อยละ 21.5 พนักงานขาย จํานวน 62 คน คิดเป็ น ร้อยละ 17.5
ตัวเอง จํานวน 55 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 15.5 บิดา/มารดา/ผูป้ กครอง จํานวน 31 คน คิดเป็ น ร้อยละ 8.8
แพทย์/เภสัชกร จํานวน 24 คน คิดเป็ น ร้อยละ 6.8 และเพื่อน/ญาติ จํานวน 19 คน คิดเป็ น ร้อยละ 5.4
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โดยยีห่ อ้ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่เลือกซื้ อส่ วนใหญ่ คือ แบล็กมอร์ (Blackmore) จํานวน 87 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 24.6 รองลงมา คือ เมก้า วีแคร์ (MEGA We Care) จํานวน 64 คน คิดเป็ น ร้อยละ 18.1 ยี่ห้อดีเอช
ซี (DHC) จํานวน 57 คน คิดเป็ น ร้อยละ 16.1 ยี่ห้อวิสต้า (Vistra) จํานวน 49 คน คิดเป็ น ร้อยละ 13.8
ยีห่ อ้ โกล์ว (Glow) จํานวน 45 คน คิดเป็ น ร้อยละ 12.7 ยีห่ อ้ แบรนด์ (Brand) จํานวน 29 คน คิดเป็ น ร้อย
ละ 8.2 ยี่ห้อบริ้ งค์ (Blink) จํานวน 18 คน คิดเป็ น ร้อยละ 5.1 นอกนั้นเป็ นยี่ห้ออื่นๆ จํานวน 5 คน คิด
เป็ น ร้อยละ 1.4 ตามลําดับ
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ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตาม ปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการขาย (N=354)
ปัจจัยทางการตลาด
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
สิ นค้ามีคุณภาพ
สิ นค้ามีให้เลือกหลายชนิด
สิ นค้ามีชื่อเสี ยง/เป็ นที่รู้จกั /เชื่ อถือในบริ ษทั ผูผ้ ลิต
สิ นค้ามีให้เลือกรับประทานหลายแบบ เช่น
เม็ด,แคปซู ล
สิ นค้ามีให้เลือกหลายขนาด
บรรจุภณั ฑ์ที่ดีสะอาด
บรรจุภณั ฑ์ปิดมิดชิ ดปลอดภัย
สิ นค้ามีเครื่ องหมายรับรองคุณภาพ
บรรจุภณั ฑ์สวยงาม
สิ นค้ามีฉลากระบุ ส่ วนผสม,วิธีใช้,วันเดือนปี ผลิต/
หมดอายุ
รวม

การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
การแปล
S.D.
X
ความหมาย
2.20
3.23
4.27
4.16

1.16
1.52
0.77
0.79

ปานกลาง
ปานกลาง
มากที่สุด
มาก

3.80
3.70
3.73
3.56
3.63
3.70

1.05
1.12
1.04
1.08
1.09
1.08

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.60

0.36

มาก
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ตารางที่ 6 (ต่ อ)
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ปัจจัยทางการตลาด

ปัจจัยด้ านราคา
สิ นค้ามีราคาถูกเมื่อเทียบกับสิ นค้าตัวอื่น
สิ นค้ามีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า
รวม
ปัจจัยด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ร้านค้าใกล้บา้ น
หาและเลือกซื้ อได้สะดวก ง่าย
มีตวั แทนจําหน่ายสิ นค้า
รวม
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการขาย
ของแถม
การลดราคา
มีการจัดบูทแสดงสิ นค้า
สามารถคืนเงินได้หากไม่พอใจสิ นค้า
สิ นค้ามีการแจกรางวัล การชิ งโชค
การทดลองใช้สินค้า
การได้รับคําแนะนําจากผูม้ ีความรู ้หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
การโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ , นิตยสาร ,
อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น
พนักงานขายมีอธั ยาศัยดี
รวม

การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
การแปล
S.D.
X
ความหมาย
3.44
3.77
3.60

1.30
1.05
0.85

มาก
มาก
มาก

3.72
3.77
3.64
3.71
3.59
3.70
3.99
3.59
3.65
3.74
3.90
3.61
3.61

1.16
1.06
1.11
0.70
1.16
1.04
0.93
1.13
1.07
1.05
0.99
1.11
1.06

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.71
3.59

.484
1.16

มาก
มาก
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จากตารางที่ 6 กลุ่ มตัวอย่า งจํานวน 354 คน พบว่า ปั จจัย ที่มีอิท ธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ มอาหารด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
โดยรวมจัด อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.60
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงตามลําดับค่าเฉลี่ยใน 3 ลําดับแรกแล้วปรากฏว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เห็ นว่า สิ นค้ามี ชื่อเสี ยง/เป็ นที่ รู้จกั /เชื่ อถื อในบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.27 จัดอยู่ใ น
เกณฑ์มากที่สุด รองลงมา คือ สิ นค้ามีให้เลือกรับประทานหลายแบบ เช่น เม็ด, แคปซู ล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.16 จัดอยู่ในเกณฑ์มาก และสิ นค้ามีให้เลื อกหลายขนาด มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.80 จัดอยู่ในเกณฑ์มาก
เช่นเดียวกัน
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารด้ านราคา โดยรวมจัดอยูใ่ นเกณฑ์
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามค่าเฉลี่ยแล้วปรากฏว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เห็ นว่า สิ นค้ามี ราคาถู กเมื่อเทียบกับสิ นค้าตัวอื่ น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 จัดอยู่ในเกณฑ์มาก และ
สิ นค้ามีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 จัดอยูใ่ นเกณฑ์มากเช่นเดียวกัน
ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม อาหารด้ า นช่ องทางการจั ด จํ า หน่ า ย
โดยรวมจัดอยู่ในเกณฑ์มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามค่าเฉลี่ยแล้วปรากฏว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เห็ นว่า หาและเลือกซื้ อได้สะดวก ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 จัดอยู่ใน
เกณฑ์ม าก รองลงมา คื อ ร้ านค้า ใกล้บา้ น มี ค่า เฉลี่ ย เท่ากับ 3.72 จัดอยู่ในเกณฑ์ม าก และมี ตวั แทน
จําหน่ายสิ นค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 จัดอยูใ่ นเกณฑ์มากเช่นเดียวกัน
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารด้ านการส่ งเสริมการขายโดยรวมจัด
อยู่ในเกณฑ์มาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.59 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงตามลําดับค่าเฉลี่ยใน 3 ลําดับ
แรกแล้วปรากฏว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เห็นว่า มีการลดราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 จัดอยูใ่ น
เกณฑ์มาก รองลงมา คือ มีการทดลองใช้สินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 จัดอยูใ่ นเกณฑ์มาก และสิ นค้ามี
การแจกรางวัล การชิงโชค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 จัดอยูใ่ นเกณฑ์มากเช่นเดียวกัน
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ

การวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจยั โดยสรุ ป
และข้อเสนอแนะ ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิจ ัย ในครั้ งนี้ คื อ นัก ศึ ก ษาคณะวิท ยาการจัดการ มหาวิท ยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ภายในปี พ.ศ.2553 จํานวน 3,079 คน โดยผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเทคนิคทางสถิติดว้ ยสู ตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane
กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใ ช้สํา หรั บ การวิจยั ครั้ งนี้ จึง เท่ า กับ 354 คน โดยทํา การสุ่ ม ตัวอย่า งแบบง่ า ย
(Simple Random Sampling) โดยสุ่ มแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ภายในปี พ.ศ.2553 ซึ่ งเคยเลือกซื้ ออาหาร
เสริ มเท่านั้น
สรุปผลการวิจัย
ข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-21ปี มากที่สุด ผูต้ อบแบบสอบถามมีรายรับต่อเดือน
ระหว่าง 5,001-7,000 บาท มากที่สุด รองลงมา คือ รายรับต่อเดือนระหว่าง 7,001-10,000 บาท ส่ วน
ประสบการณ์บริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารส่ วนใหญ่บริ โภคมาแล้ว 1-2 ปี รองลงมา คือ น้อยกว่า 1 ปี
โดยประสบการณ์บริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่มีผูต้ อบน้อยที่สุด คือ มากกว่า 4 ปี
ข้ อมูลทัว่ ไปของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
สาเหตุที่ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารส่ วนใหญ่เพื่อบํารุ งผิวพรรณ รองลงมา คือ เพื่อบํารุ งสมอง
และเพื่อลดนํ้า หนัก โดยวัตถุ ป ระสงค์ส่วนใหญ่ข องการซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหาร คื อ ใช้เอง ส่ วน
ความถี่ในการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารส่ วนใหญ่ คือ 2 เดือน/ครั้ง รองลงมา คือ 1 เดือนต่อครั้ง
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สถานที่ ที่ ซ้ื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหารส่ ว นใหญ่ คื อ ร้ า นสะดวกซื้ อ เช่ น watsons, boots,
7-eleven รองลงมา คือ ห้างสรรพสิ นค้า โดยจํานวนเงินต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร 1 ครั้ง ส่ วน
ใหญ่อยู่ระหว่าง 501-1,000 บาท รองลงมา คือ ตํ่ากว่า 500 บาท โดยจํานวนเงิ นต่อการซื้ อผลิ ตภัณฑ์
เสริ มอาหาร 1 ครั้ง ที่มีผตู ้ อบน้อยที่สุด คือ 2,000 บาทขึ้นไป แหล่งที่รับข่าวสารผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ส่ วนใหญ่ คือ อินเทอร์ เน็ต รองลงมา คือ โทรทัศน์ วิทยุ โดยแหล่งที่รับข่าวสารผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่
มีผตู ้ อบแบบสอบถามตอบน้อยที่สุด คือ ห้างสรรพสิ นค้า/ร้านจําหน่าย ซึ่ งผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารส่ วนใหญ่ คือ พรี เซ็นเตอร์โฆษณา รองลงมา คือ ผูท้ ี่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ โดยยี่ห้อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่เลือกซื้ อส่ วนใหญ่ คือ คือ แบล็กมอร์ (Blackmore) รองลงมา คือ เมก้า วีแคร์
(MEGA We Care)
ข้ อมูลปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารด้ านผลิตภัณฑ์ โดยรวมจัดอยูใ่ น
เกณฑ์มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงตามลําดับค่าเฉลี่ ยใน 3 ลําดับแรกแล้วปรากฏว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เห็ นว่า สิ นค้ามีชื่อเสี ยง/เป็ นที่รู้จกั /เชื่ อถือในบริ ษทั ผูผ้ ลิต จัดอยู่ในเกณฑ์มาก
ที่สุด รองลงมา คือ สิ นค้ามีให้เลือกรับประทานหลายแบบ เช่น เม็ด, แคปซู ล จัดอยูใ่ นเกณฑ์มาก และ
สิ นค้ามีให้เลือกหลายขนาด จัดอยูใ่ นเกณฑ์มากเช่นเดียวกัน
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารด้ านราคา โดยรวมจัดอยู่ในเกณฑ์
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อตามค่าเฉลี่ยแล้วปรากฏว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เห็นว่า สิ นค้ามี
ราคาถูกเมื่อเทียบกับสิ นค้าตัวอื่น จัดอยูใ่ นเกณฑ์มาก และสิ นค้ามีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า
จัดอยูใ่ นเกณฑ์มากเช่นเดียวกัน
ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม อาหารด้ า นช่ องทางการจั ด จํ า หน่ า ย
โดยรวมจัดอยู่ในเกณฑ์มาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อตามค่าเฉลี่ยแล้วปรากฏว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เห็นว่า หาและเลือกซื้ อได้สะดวก ง่าย จัดอยูใ่ นเกณฑ์มาก รองลงมา คือ ร้านค้าใกล้บา้ น จัด
อยูใ่ นเกณฑ์มาก และมีตวั แทนจําหน่ายสิ นค้า จัดอยูใ่ นเกณฑ์มากเช่นเดียวกัน
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารด้ านการส่ งเสริมการขายโดยรวมจัด
อยู่ในเกณฑ์มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงตามลําดับค่าเฉลี่ ยใน 3 ลําดับแรกแล้วปรากฏว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เห็นว่า มีการลดราคา จัดอยูใ่ นเกณฑ์มาก รองลงมา คือ มีการทดลองใช้
สิ นค้า จัดอยูใ่ นเกณฑ์มาก และสิ นค้ามีการแจกรางวัล การชิงโชค จัดอยูใ่ นเกณฑ์มากเช่นเดียวกัน
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อภิปรายผล
ข้ อมูลทัว่ ไปของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
สาเหตุที่ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารส่ วนใหญ่เพื่อบํารุ งผิวพรรณ โดยวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ของ
การซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร คือ ใช้เอง ยี่ห้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่เลือกซื้ อส่ วนใหญ่ คือ แบล็กมอร์
(Blackmore) มีความขัดแย้งบางประการกับงานวิจยั ของ อภิเดช ปิ ยพิพฒั น์มงคล (2543 : บทคัดย่อ) ได้
ทําวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่”
พบว่า พฤติกรรมการซื้ ออาหารเสริ มสุ ขภาพจะซื้ อซุ ปไก่สกัด สาเหตุที่ซ้ือเพื่อรับประทานเอง
ส่ วนความถี่ในการซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารส่ วนใหญ่ คือ 2 เดือน/ครั้ง โดยจํานวนเงินต่อการ
ซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร 1 ครั้ง ส่ วนใหญ่อยู่ระหว่าง 501-1,000 บาท มีความขัดแย้งกับงานวิจยั ของ
กนกรัตน์ พิชญานุพงศ์ (2549 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ ออาหาร
เสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในอําเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ผลการวิจยั พบว่า ด้านพฤติกรรมใน
การตัดสิ นใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของกลุ่มตัวอย่างมีปริ มาณการซื้ อในแต่ละครั้ งซื้ อปริ มาณ 1
กล่องและซื้อ 1 ครั้งต่อเดือนมากที่สุดและมีค่าใช้จ่ายในการซื้ อผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
ประมาณ น้อยกว่า 500 บาท
สถานที่ ที่ ซ้ื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหารส่ ว นใหญ่ คื อ ร้ า นสะดวกซื้ อ เช่ น watsons, boots,
7-eleven ซึ่ งผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารส่ วนใหญ่ คือ พรี เซ็นเตอร์ โฆษณา
ขัดแย้งกับงานวิจยั ของกนกรัตน์ พิชญานุพงศ์ (2549 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการตัดสิ นใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในอําเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ผลการวิจยั
ด้านพฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของกลุ่ มตัวอย่าง พบว่า แหล่งสถานที่ซ้ื อ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมคือร้านขายยา และผูม้ ีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม คือ
ตัวเอง มากที่สุด
แหล่ งที่ รับ ข่า วสารผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารส่ วนใหญ่ คื อ อินเทอร์ เน็ต มี ความสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ พเยาว์ สมหมาย (2548 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสิ นใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่ได้รับข่าวสารผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารผ่านทางอินเทอร์ เน็ต
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ข้ อมูลปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมจัดอยู่ใน
เกณฑ์มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เห็นว่า สิ นค้ามีชื่อเสี ยง/เป็ นที่รู้จกั /
เชื่ อถื อในผูผ้ ลิ ต จัดอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ขัดแย้งกับงานวิจยั ของ อภิเดช ปิ ยพิพฒั น์มงคล (2543 :
บทคัดย่อ) ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่” พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ให้ความสําคัญที่ความสะอาดปลอดภัย
ไร้สารเจือปน มีสารอาหารที่มีประโยชน์ มีตรารับรองคุณภาพ และมีส่วนผสมวัตถุดิบที่ใช้
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารด้านราคา โดยรวมจัดอยูใ่ นเกณฑ์
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เห็นว่า สิ นค้ามีราคาถูกเมื่อเทียบกับสิ นค้าตัว
อื่ น จัด อยู่ใ นเกณฑ์ม าก ส่ วนปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อผลิ ต ภัณฑ์เสริ ม อาหารด้า นช่ อ ง
ทางการจัดจําหน่าย โดยรวมจัดอยูใ่ นเกณฑ์มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เห็นว่า หาและเลื อกซื้ อได้สะดวก ง่าย จัดอยู่ในเกณฑ์มาก และปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารด้านการส่ งเสริ มการขายโดยรวมจัดอยู่ในเกณฑ์มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เห็นว่า มีการลดราคา จัดอยูใ่ นเกณฑ์มาก มีความสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ อภิเดช ปิ ยพิพฒั น์มงคล (2543 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการซื้ ออาหารเสริ มเพื่อ
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่” พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาให้
ความสําคัญที่ราคาเหมาะสมและถู ก ด้านช่ องทางจําหน่ ายเน้นที่หาซื้ อสะดวก รองลงมาคือ ทําเลที่
จัดซื้ อต้องมีที่จอดรถ ส่ วนด้านการส่ งเสริ มการขายที่ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกันมาก อันดับแรกคือ
การลดแลกแจกแถม

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษา
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะผลจากการศึกษา ดังนี้
1. ด้านผลิ ตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบการควรผลิ ตเพื่อเสริ มวิตามิ นและสารอาหารให้แก่
ร่ างกายเป็ นส่ วนใหญ่ และควรให้ความสําคัญกับคุณภาพและความปลอดภัย
2. ด้านราคาต้องมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และอยูใ่ นระดับราคาตามตลาด
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3. ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จํา หน่ า ยควรจะเป็ นสถานที่ ที่ ห าซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ ง่ า ย
สะดวกสบาย และผูป้ ระกอบการควรเพิ่ มช่ องทางการจัดจําหน่ า ยใหม่ ๆ เช่ น เปิ ดเคาน์เตอร์ ใ น
โรงพยาบาล เป็ นพันธมิตรกับธุ รกิจสปาและศูนย์บริ การความงามต่าง ๆ ร้านสะดวกซื้ อ เป็ นต้น
4. ด้านส่ งเสริ มการขาย ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญในเรื่ องการลดราคา การแจก
ของแถม การรับประกันและให้เงินคืนเป็ นส่ วนใหญ่
นอกจากนี้ ผปู ้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับสื่ อต่าง ๆ มากขึ้น โดยเนื้ อหาของการโฆษณา
ควรเน้นให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ และรับทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับ คุณภาพ และความปลอดภัย ต้องมีการ
ฝึ กอบรมพนักงานให้มีความรู ้ ความเข้าใจในผลิ ตภัณฑ์ เพื่อสามารถตอบข้อซักถามของผูบ้ ริ โภคได้
อย่างถูกต้อง
ข้ อเสนอแนะในการทําการศึกษาครั้งต่ อไป
ข้อเสนอแนะในการทําการศึกษาครั้งต่อไปคือ ควรมีการศึกษาในเพศหญิงโดยเฉพาะ เนื่องจาก
การศึกษาครั้งนี้ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ถ้ามีการศึกษาเฉพาะเพศหญิงก็จะทําให้ได้
ทราบข้อมูลความต้องการเฉพาะกลุ่มมากขึ้น
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แบบสอบถาม
เรื่ อง : พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

คําชี้แจง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส
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เสริ มอาหารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ภายในปี พ.ศ.2553
เพื่อนําไปประกอบเป็ นผลวิเคราะห์ขอ้ มูลในกระบวนวิชา สัมมนาการเป็ นผูป้ ระกอบการ (765 443)
จึงใคร่ ขอความร่ วมมื อจากท่านกรุ ณาตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง ข้อมูลทุกอย่างจะเก็บ
เป็ นความลับและรับรองว่า จะไม่มีผลกระทบทางลบต่อท่านแต่อย่างใด
3.แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนด้วยกัน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปของการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
4.โปรดอ่านคําชี้แจงของแต่ละตอนให้เข้าใจก่อนตอบคําถาม และกรุ ณาตอบแบบสอบถาม
ให้ครบทุกข้อ
5.เมื่อตอบแบบสอบถามแล้วกรุ ณาส่ งแบบสอบถามคืนผูว้ ิจยั

นางสาวเกศินี ลักษณะอังกูร
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์

คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย ลงใน ( ) หรื อเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง

1. เพศ

2. อายุ
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( ) ชาย

( ) หญิง

( ) ตํ่ากว่า 18 ปี
( ) 20-21 ปี

( ) 18-19 ปี
( ) มากกว่า 21 ปี

3.รายรับเฉลี่ยต่อเดือน
( ) ตํ่ากว่า 3,000 บาท
( ) 5,001-7,000 บาท
( ) มากกว่า 10,000 บาท

( ) 3,001-5,000 บาท
( ) 7,001-10,000 บาท

4.ประสบการณ์บริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
( ) น้อยกว่า 1 ปี
( ) 1-2 ปี
( ) 3-4 ปี
( ) มากกว่า 4 ปี
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร

คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย ลงใน ( ) หรื อเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง
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5. ท่านซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพราะเหตุใดมากที่สุด
( ) เพื่อบํารุ งผิวพรรณ
( ) เพื่อบํารุ งสมอง
( ) เพื่อลดนํ้าหนัก
( ) เพื่อเสริ มวิตามินและสารอาหารให้ร่างกาย
( ) อื่นๆ ระบุ…….

6. วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ของการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของท่าน
( ) ใช้เอง
( ) เป็ นของขวัญ/ ของกํานัลผูอ้ ื่น
( ) อื่นๆ ระบุ…….
7. ท่านซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารบ่อยแค่ไหน
( ) 1 เดือน/ครั้ง
( ) 2 เดือน/ครั้ง
( ) 3 เดือน/ครั้ง
( ) มากกว่า 3 เดือน/ครั้ง
8. ส่ วนใหญ่ท่านซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจากที่ใดมากที่สุด
( ) ร้านขายยาทัว่ ไป ( ) ห้างสรรพสิ นค้า
( ) ร้านสะดวกซื้ อ เช่น watsons , boots,7-eleven
( ) อินเทอร์ เน็ต
( ) อื่นๆ ระบุ………
9. ท่านซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเป็ นจํานวนเงินเท่าใดต่อการซื้ อ 1 ครั้ง
( ) ตํ่ากว่า 500 บาท ( ) 501-1,000 บาท
( ) 1,001-1,500 บาท ( ) 1,501-2,000 บาท
( ) 2,000 บาทขึ้นไป
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10. ท่านรับทราบข่าวสารผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจากแหล่งใดมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ)
( ) หนังสื อพิมพ์, นิตยสาร
( ) สิ่ งพิมพ์และใบปลิว
( ) โทรทัศน์ วิทยุ
( ) ห้างสรรพสิ นค้า / ร้านจําหน่าย
( ) อินเทอร์ เน็ต
( ) พนักงานขาย
( ) เพื่อน
( ) อื่นๆ ระบุ………
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11. ในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของท่าน ใครเป็ นผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด
( ) บิดา/มารดา/ผูป้ กครอง
( ) ตัวเอง
( ) เพื่อน/ญาติ
( ) พนักงานขาย
( ) ผูท้ ี่เคยใช้ผลิตภัณฑ์
( ) แพทย์/เภสัชกร
( ) พรี เซ็นเตอร์ โฆษณา
12. ยีห่ อ้ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ที่เลือกซื้ อมากที่สุด
( ) แบรนด์ (Bland)
( ) แบล็กมอร์ (Blackmore)
( ) เมก้า วีแคร์ (MEGA We Care)
( ) บริ้ งค์ (Blink)

(
(
(
(

) วิสต้า (Vistra)
) ดีเอชซี (DHC)
) โกล์ว (Glow)
) อื่นๆ ระบุ………......................
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ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย ลงในช่อง ( ) ที่แสดงระดับความสําคัญ 5 ข้อ ตามที่ท่าน
เห็นว่าเหมาะสมดังต่อไปนี้
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ปัจจัยทีม่ คี วามสํ าคัญ

ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
1. สิ นค้ามีคุณภาพ
2. สิ นค้ามีให้เลือกหลายชนิด
3. สิ นค้ามีชื่อเสี ยง/เป็ นที่รู้จกั /เชื่อถือในบริ ษทั ผูผ้ ลิต
4. สิ นค้ามีให้เลือกรับประทานหลายแบบ เช่น เม็ด,แคปซู ล
5. สิ นค้ามีให้เลือกหลายขนาด
6. บรรจุภณั ฑ์ที่ดีสะอาด
7. บรรจุภณั ฑ์ปิดมิดชิ ดปลอดภัย
8. สิ นค้ามีเครื่ องหมายรับรองคุณภาพ
9. บรรจุภณั ฑ์สวยงาม
10. สิ นค้ามีฉลากระบุ ส่ วนผสม,วิธีใช้,วันเดือนปี ผลิต/
หมดอายุ
ปัจจัยด้ านราคา
1. สิ นค้ามีราคาถูกเมื่อเทียบกับสิ นค้าตัวอื่น
2. สิ นค้ามีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า
ปัจจัยด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
1. ร้านค้าใกล้บา้ น
2. หาและเลือกซื้ อได้สะดวก ง่าย
3. มีตวั แทนจําหน่ายสิ นค้า

ระดับความสํ าคัญ

5

4

3

2

1
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ปัจจัยทีม่ คี วามสํ าคัญ

ระดับความสํ าคัญ

5

4

3

2

1

ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการขาย
1. ของแถม
2. การลดราคา
3. มีการจัดบูทแสดงสิ นค้า
4. สามารถคืนเงินได้หากไม่พอใจสิ นค้า
5. สิ นค้ามีการแจกรางวัล การชิงโชค
6. การทดลองใช้สินค้า
7. การได้รับคําแนะนําจากผูม้ ีความรู ้หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
8. การโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ , นิตยสาร ,
อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น
9. พนักงานขายมีอธั ยาศัยดี
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ข้ อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

*******ขอขอบคุณที่กรุ ณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม*******
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ประวัติผ้วู จิ ัย
ชื่ อ-สกุล
ทีอ่ ยู่

นางสาวเกศินี ลักษณะอังกูร
7/3 หมู่ 7 ตําบลธรรมศาลา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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73000

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2553

สําเร็ จการศึ กษาระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายจากโรงเรี ย นราชิ นีบู รณะ
จังหวัดนครปฐม แผนการเรี ยนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส
กําลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุ รกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

