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บทคดัยอ่ 

 

         การศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีสง่ผลต่อการตัดสนิใจซือ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดชงด่ืมของคนวัยทำงานใน

เขตกรงุเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้อาหารเสริมคอลลาเจน ในเขต

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านการขายโดยพนกังาน ด้านการส่งเสริมการขาย ด้าน

การตลาดทางตรง และกระบวนการตัดสินใจซื้อได้แก่ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านการ

ตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ โดยจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ต่อเดือน ประชากรในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกค้าท่ีทานคอลลาเจนเป็นประจำ 

และลูกค้าท่ีกำลังตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน ในเขตกรงุเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ

แบบสอบถาม ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเรจ็รูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ( 𝑥) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  

           ผลวิจัยพบว่า 1) มีประชากรตอบแบบสอบถามท้ังหมดจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน  253 คน 

คิดเป็นรอ้ยล่ะ  63.2 และเพศชาย จำนวน 147 คน คิดเป็นรอ้ยละ  36.8 ส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี จำนวน 213  คน คิด

เป็นรอ้ยละ 53.3 รองลงมาคือ 19-30  ปี จำนวน  85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 , 41-50  ปี จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 

20.0 ,  51-60 ปี จำนวน 22  คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.5 ตามลำดับ สว่นใหญ่มีสถานภาพโสด จำนวน 175  คน คิดเป็นร้อยละ 

43.8 รองลงมาคือ สมรส จำนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ  41.5 หย่าร้าง  จำนวน  37  คน คิดเป็นรอ้ยละ  9.3 หม้าย 

จำนวน  22  คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.5 ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีการศกึษาสงูสุดระดับปริญญาตรี จำนวน 256  คน คิดเป็นรอ้ย
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ละ   64.0 รองลงมาคือ ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 สงูกว่าปรญิญาตรี จำนวน 38  คน คิดเป็น

ร้อยละ  9.5 ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จำนวน  205  คน คิดเป็นรอ้ยละ  51.2 รองลงมา

คือ พนักงานบริษัท จำนวน  100  คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 74  คน คิดเป็นรอ้ยละ  18.5  

อื่น ๆ จำนวน 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.3  ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,0001-35,000 บาท จำนวน 100   

คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.0  รองลงมาคือ 15,001-25,000  บาท จำนวน 88  คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 , 35,001-45,000 บาท 

จำนวน 83  คน คิดเป็นร้อยละ 20.8, 45,001-55,000 บาท จำนวน  53  คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.3 ต้ังแต่ 55,000 บาท ข้ึนไป 

จำนวน 50  คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ต่ำกว่า  15,000 บาท จำนวน 26  คน คิดเป็นร้อยละ  6.5 ตามลำดับ 

        2) ความคิดเห็นของประชากรต่อปัจจัยส่วนประสมการสือ่สารการตลาดเกีย่วกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดยรวมอยู่

ในระดับมากท่ีสุดคือ ด้านการขายโดยพนักงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการโฆษณา ด้านการตลาดทางตรง ด้านการ

ส่งเสริมการขาย 

        3) ความคิดเห็นของประชากรท่ีส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดชงด่ืม

ของคนวัยทำงานในเขตกรงุเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินผล

ทางเลอืก ด้านการตัดสินใจซือ้ ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อตามลำดับ 

 

คำสำคญั:  อาหารเสริม การตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภค 

          

ABSTRACT 

 

          study subject Factors affecting the purchasing decision of drinking collagen supplement products of 

working people in Bangkok The objective of this study was to study the factors affecting the purchasing 

decision of collagen supplements. in Bangkok, including advertising, public relations Sales by staff Promotion 

direct marketing and the purchasing decision process, including information seeking Alternative Evaluation 

purchase decision problem perception Behavior after purchase Classified by personal status such as gender, 

age, status, education level, occupation, average monthly income. The population in this research is customers 

who regularly eat collagen. and customers who are deciding to buy collagen supplements in Bangkok The 

sample group who answered the questionnaire Data analysis was performed using a computer program to find 

percentage, mean (¯x), standard deviation (SD). 

         2) The opinion of the population on the overall dietary supplement marketing communications mix was at the 

highest level. Sales by staff Public relations, advertising, direct marketing Promotion 

        3) Population opinions affecting the purchasing decision factor of drinking collagen supplement for working 

people in Bangkok Overall, the highest level was information seeking Alternative Evaluation purchase decision 

problem perception Behavioral aspects after purchase respectively 

 

Keywork: Supplementary Food, Decision process, Customer 
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บทนำ 

 

ชีวิตของประชาชนในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพกันมากข้ึน สังเกตได้จากกระแสบนโลกออนไลน์ท่ีมีการขาย

สินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นจำนวนมาก และคนรักสุขภาพมีความนิยมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างต่อเนือ่ง 

โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคท้ังผู้หญิงและผูช้ายในวัยทำงานท่ีต้องใช้ชีวิตเรง่รีบแข่งขันกับเวลา จึงทำให้ไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ 

พักผ่อนน้อย นอนดึกต่ืนเช้า คนกลุ่มนี้จึงให้ความสนใจหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากข้ึนด้วยการทานผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือช่วยเติมเต็มสารอาหารให้กับรา่งกายท่ีควรได้รับในแต่ล่ะวัน การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริมเพ่ือสุขภาพ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมความงาม อย่างคอลลาเจน จึงมีกระแสตอบรับค่านิยมมากข้ึนตามลำดับและ

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความสนใจในตลาดสูงแม้เศรษฐกิจในปัจจุบันจะชะลอตัว แต่กำลังซื้อของผู้บริโภคก็ไม่ลดลงกับมี

จำนวนเพ่ิมมากข้ึน จากแนวโน้มการเติบโตของตลาดอาหารเสริมคาดว่ามูลค่าตลาดรวมของปี 2563 ท่ีผ่านมา มีมูลค่า

ตลาดอาหารเสริมพุ่งกว่า 2 หม่ืนล้านบาท เทรนด์สขุภาพในยุค New Normal ไม่เพียงแต่ส่งผลบวกต่อตลาดธรุกิจอาหาร

เสริมเพ่ือสุขภาพเท่านั้น คาดการณ์ว่าโดยภาพรวมของมูลค่าตลาดจะเติบโตมากกว่าท่ีคาดการณไ์ว้ท่ีประมาณ 5-10% 

หรือมูลค่าทางการตลาดของปี 2563 อาจพุ่งสูงถงึ 23,916.80 ลา้นบาท เติบโตจากปี 2562 ท่ีมีมูลค่า 20,876.30 ล้านบาท

สาเหตุสำคัญท่ีผลักดันให้มูลค่าการตลาดปีนีเ้ติบโตแบบก้าวกระโดด เนือ่งจากกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยได้หันมาใส่ใจ

สุขภาพมากข้ึน ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและวิตามินได้รับกระแสความนยิมตามไปด้วย 

         การแพรร่ะบาดของโควิด-19 ได้สร้าง New normal ใหม่ทางด้านสขุภาพให้แก่ประชาชนชาวไทย แต่ไวรสัจะยังคง

อยู่กับสังคมไทยต่อไป แม้สถานการณข์องโควิด-19 จะคลี่คลายลงแล้วก็ตาม แต่จากสถานการณ์ท่ีผ่านมา ได้ส่งผลให้

ผู้คนท่ัวโลกได้ตระหนักถงึพิษภัยจากโรคระบาดของไวรัสเป็นอย่างดีว่าต้องระวังตัวเองในการดำรงค์ชีวิต ทำให้

ประชาชนต้องหันมาใส่ใจดูแลสขุภาพให้แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอ เพ่ือให้ห่างไกลจากโรคระบาดท่ีมีการพัฒนาสายพันธ์

อย่างต่อเนื่อง ประชาชนจึงเริ,มหันมาใส่ใจสุขภาพดว้ยการทานอาหารเสริมมากเป็นพิเศษ เพื,อสุขภาพร่างกายที,ดี ถึง

อย่างไรก็ตามหลงัจากโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผูค้นทั,วโลก แทบทุกประเทศออกมาตรการเขม้งวดเพื,อหยุดย ัOง

และป้องกนัการแพร่ระบาดของเชืOอโรคให้ไดเ้ร็วที,สุด เพื,อรักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมภายในประเทศ

เช่นเดียวกบัประเทศไทย ซึ,งสิ,งเหล่านีOลว้นเป็นแรงบีบให้พฤติกรรมหลายอย่างของผู้คนในสงัคมเปลีย่นแปลงไปเพ่ือ

ปรับตัวให้เข้ากับภาวะวิกฤติโรคระบาดและพฤติกรรมเหล่านัน้กลายเป็น New normal ในหลายๆ ด้าน ซึง่หนึ่งในนั้นคือ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ เท่ากับเป็นการกระตุ้นให้ตลาดอาหารเสริมในตลาดพลอย

ได้รับอานสิงส์ตามไปด้วย   

        ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศกึษาว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน

ชนิดชงด่ืมของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครว่าเป็นอย่างไร เพ่ือจะได้นำผลวิจัยท่ีได้รับมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน

การวิเคราะห์และวางแผนส่วนประสมการสื่อสารการตลาด เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของลกูค้า และสร้างความ

พึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า และนำไปพัฒนาแก้ไขให้ดีมากยิ่งข้ึนต่อไป 
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วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 

      เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดชงด่ืมของคนวัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

        ขอบเขตการวจิยั 

         ในการศึกษาวิจัยเรือ่ง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดชงด่ืมของคนวัย

ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจัยดังนี ้

 

          ขอบเขตดา้นเนือ้หา 

          ตัวแปรอสิระ ประกอบด้วย 

          1.ปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรท่ีตัดสินใจซื้ออาหารเสริมคอลลาเจน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้ 

          2.ปัจจัยส่วนประสมการสื่อสารการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงาน การ

ส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง 

 

          ตวัแปรตาม ประกอบด้วย 

           1.ตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดชงด่ืมของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การ

รับรู้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินผลทางเลอืก การตัดสินใจซือ้ พฤติกรรมภายหลังการซื้อ  

 

           ขอบเขตดา้นประชากร 

           ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนชนิดชงด่ืม ซึ่งไม่ทราบจำนวนท่ีแนน่อน โดย

ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการคำนวณขนาดตัวอยา่งด้วยวิธกีารใชสู้ตรการคำนวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดับความ

เชือ่ม่ัน  95% ซึ่งกำหนดค่าความคลาดเคลือ่นของการสุ่มตัวอยา่งเท่ากับ 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน  400  คน  

 

          ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

            ดำเนินการวิจัย ต้ังแต่เดือน สิงหาคม-กันยายน  2565 เป็นระยะเวลารวมท้ังสิน้ 1 เดือน 

 

          ประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากการวจิยั 

          1.ทำให้ทราบถึงลกัษณะกลุ่มประชากรศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมาย 

           2.ทำให้ทราบถึงส่วนประสมการสือ่สารการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน

ชนิดชงด่ืมของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร  

           3. ทำให้ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดชงด่ืมของคนวัยทำงาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคดิทีใ่ชว้จิยั 

 

 

             ตัวแปรอิสระ                                                                                     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 
 

 
 
 

 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
       แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัสว่นประสมการสือ่สารการตลาด 

       Russell and Lane (2002: 391) ให้ความหมายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการว่า เป็นการสื่อสาร

การตลาดท่ีไม่ได้เกีย่วข้องเพียงการโฆษณา หรือการประชาสัมพันธ์เท่านัน้ แต่เป็นการทำความเข้าใจในสิ่งท่ีผู้บริโภค

ต้องการอย่างแท้จริง จากนัน้จึงคิดและวางแผนให้การสื่อสารท้ังหมดขององค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซึ่ง

กระบวนการของการพัฒนาและการใช้รูปแบบต่าง ๆ ของโปรแกรมการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจผู้บริโภคตามเป้าหมาย

เป็นแนวความคิดของการวางแผน การสือ่สารการตลาดท่ีให้ความสำคัญกับคุณค่าเพ่ิม โดยการผสมผสานรูปแบบการ

สื่อสารต่าง ๆ เพ่ือก่อให้เกิดความชัดเจน กลมกลนื ท่ีไม่ได้เกีย่วข้องเพียงการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธเ์ท่านั้น แต่

เป็นการทำความเข้าในสิง่ท่ีผู้บริโภค ต้องการอยา่งแท้จริง 

 

     

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.สถานภาพ 

4.ระดับการศึกษา 

5.อาชีพ 

6.รายได้ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริมคอลลาเจนชนิดชงด่ืมของคนวัยทำงาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

1. ด้านการรับรู้ปัญหา 

2. ด้านการแสวงหาข้อมูล 

3. ด้านการประเมินผลทางเลอืก 

4. ด้านการตัดสินใจซื้อ 

5. ด้านพฤติกรรม ภายหลังการซื้อ 

ปัจจัยส่วนประสมการสื่อสาร

การตลาด  Kotler (1997) 

1.ด้านการโฆษณา 

2.ด้านการประชาสัมพันธ ์

3.ด้านการขายโดยพนกังาน 

4.ด้านการส่งเสริมการขาย 

5.ด้านการตลาดทางตรง 
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         แนวคดิและทฤษฎกีารตดัสนิใจซือ้ 

        (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550:46) การตัดสินใจ (Decision Making)หมายถึง กระบวนการในการท่ีจะเลือกกระทํา

ส่ิงหนึ่งส่ิงใดจากทางเลือกนั้น ๆ ท่ีมีอยู่ ซ่ึงผู้บริโภคและลูกค้ามักจะต้องมีการตัดสินใจของบริการและสินค้าท่ีมี

อยู่เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกบริการหรือสินค้าตามข้อจํากัดของสถานการณห์รือข้อมูล การตดัสินใจนัน้ถือว่าเป็น

กระบวนการท่ีสำคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค 

        แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

         สุปัญญา ไชยชาญ (2550 : 51) พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง การกระทำหรืออาการท่ีแสดงออกทางกล้ามเนื้อ 

ความคิด และความรู้สึกเพื่อตอบสนองสิ่งเร้า พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ การ

พิสูจน์ความต้องการ การตรวจสอบ การแสวงหาข่าวสาร การจับจ่าย และการพูดคุยเพ่ือค้นหาคำยืนยันบุคคลท่ี

เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริโภคคนสุดท้ายท่ีเป็นครอบครัวแม่บ้าน หรือซ้ือไปเป็นของขวัญให้บุคคลอ่ืน 

       แนวคดิเกีย่วกบัอาหารเสรมิ 

        อาณดี นิติธรรมยง (2547) ได้ให้ความหมายของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไว้ว่า เป็นอาหารท่ีมี สารประกอบหรอื

สารอาหารชนิดหนึ่งชนิดใดท่ีมีสารสงูกว่าอาหารชนิดอื่น ๆ และสารประกอบหรอื สารอาหารเหล่านั้น ได้มีข้อมูลว่า

สามารถท่ีจะ รักษาอาการ หรือ ป้องกันโรคบางอย่างได้ 

        จันทนา เวสพันธ์ และคณะ (2547 : 153) ได้ให้ความหมายของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไว้ว่าเป็นอาหารท่ีได้นำ 

มาเพ่ิมเติมในอาหารท่ีเราได้มีการรับประทานตามปกติเพ่ือให้ได้รับสารอาหาร ครบตามท่ีร่างกายนัน้ต้องการ โดย

ท่ีสา หรับคนปกติในวัยต่าง ๆ หรือในภาวะต่าง ๆ 

          งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

                 จงถนอม จาบถนอม ( 2559) การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจัยด้านการสร้างแบรนด์ตามแนวคิด 3i 

Model และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้อือาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในเขต อำเภอเมือง

จังหวัดชลบุรรีวมไปถึงศึกษาแนวทางในการสร้างแบรนด์ตามแนวคิด3i Model และ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ผลิตอาหาร

เสริมเพ่ือสุขภาพ โดยมีขอบเขตการวิจัยในด้านประชากรและพื้นท่ี คือ ประชากรตามทะเบียนบ้านท่ีอยู่อาศัยในอำเภอ

เมืองจังหวัดชลบุร ี

                  อุบลรัตน์ ชมรัตน์ (2560) การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศกึษาผลของปัจจัยด้านส่วนประสมการ

สื่อสารการตลาด และคุณค่าตราสินค้าท่ีสง่ผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพชนิดแคปซูล กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ คนวัยทำงานในกรงุเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง ช่วงอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี การศกึษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีระดับรายได้ 

35,001 – 45,000 บาท นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า คนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นด้านปัจจัยด้าน

ส่วน ประสมการสือ่สารการตลาดและปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าในระดับมากท่ีสุด 

                  กิตติพิชญ์ เพชร็ปาน (2561) พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการเลอืกซือ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 21 – 30 ปีมีการศึกษาอยู่ท่ีระดับ

ปริญญาตรเีป็นพนกงัานเอกชน และรายได้อยู่ระหว่าง 40,001 – 60,000 บาท โดยเหตุผลท่ีผู้บริโภค ส่วนใหญ่เลอืกซื้อ
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ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนมากท่ีสุด คือคุณประโยชน์มาเป็นแรกเนื่องจากการ บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

คอลลาเจน เป็นการเพ่ิมสารคอลลาเจนให้รา่งกายโดยตรงแล้วรา่งกายนำไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

                    ขวัญชนก พจนานสุรณ์ (2562) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสนิค้า

อมาโด้ทางช่องทางออนไลนก์ารศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการดัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารตราอมาโด้ทางช่องทางออมไลน์ ผลการศึกมาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 21 - 30 ปี อาชีพ

รับราชการ/ พนักงานรฐัวิสาหกิจ การศกึมาระดับปรญิญาตรี รายได้ 15,001 - 25,000 บาท สำหรับปัจจัยส่วน ประสม

ทางการตลาดในภาพรวมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสนิค้าอมาโด้ ทางชอ่งทางออนไลน์ โดย

การรวมอยู่ในระดับมาก 

  

                    ปวีณา สารบาล และ ประภัสสร วิเศษประภา (2563) การวิจัยครัง้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศกึษาสภาพท่ัวไปของ

ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยส่วนผสมการตลาดออนไลน์(Marketing Mix Theory; 6P) ต่อการตัดสินใจ

ซื้อ คอลลาเจนของประชากรในกรงุเทพมหานครผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศท่ีแตกต่างกัน มีการ

ตัดสินใจซื้อ คอลลาเจนท่ีไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้าน อายรุะดับการศึกษารายได้เฉลีย่ ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีการตัด 

สินใจซือ้คอลลาเจนของประชากรในกรงุเทพมหานครท่ีแตกต่างกันปัจจัยด้านแรงจูงใจ ได้แก่ด้านปัญหาข้อเข่าเสื่อม 

ด้านสุขภาพผิวสวยงาม เปลง่ปลั่ง และผิวพรรณดูอ่อนเยาว์มีอทิธิพล ต่อการตัดสินใจซื้อคอลลาเจนของประชากรใน

กรุงเทพมหานครและปัจจัยส่วนผสมการตลาด ออนไลน์(Marketing Mix Theory; 6P) ได้แกผ่ลิตภัณฑ์(Product) ราคา 

(Price) ชอ่งทางการจัด จำหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) 

และการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอลลาเจนของประชากรใน กรุงเทพมหานคร 

 

                    

 วธิดีำเนนิการวจิยั 
            การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม (Questionnaire) 

            ประชากรกลุม่ตวัอยา่ง 

            ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ท่ีใชผ้ลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน และผู้ท่ีกำลงัตัดสินใจซื้อคอลลาเจน 

ท่ีอยู่พักอาศยัในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวนประชากรท้ังหมด 5,701,394 คน  เป็นผู้ชาย 2,709,568 คน เป็น

ผู้หญิง 2,991,826 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2565) ซึ่งทราบจำนวนประชากรแน่นอน (finite 

Population) ดังนั้นจึงคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครัง้นี้ ตามสูตรการคำนวณหากลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่

ยามาเน่ (Yamane, 1937 อ้างในล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,2538, หน้า 37) 
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 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

            เครือ่งมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้น้ีคือแบบสอบถาม โดยประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 

            ตอนท่ี  1. เป็นแบบสอบถามเกีย่วกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ทำแบบสอบถาม ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดชงด่ืมของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีท้ังหมด 6 ข้อ 

           ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนประสมการสือ่สารการตลาด  ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดชงด่ืมของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

มีจำนวน 23 ข้อ โดยมีลักษณะต้ังข้อคำถามเป็นการเลือกคำตอบแบบประเมินค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

น้อย และน้อยท่ีสุด เพ่ือช่วยในการอภิปรายผล ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้าน การประชาสัมพันธ์ ด้านการขายโดยพนักงาน 

ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการตลาดทางตรง 

          ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ จำนวน 22 ข้อ โดยมีลักษณะต้ัง

ข้อคำถามเป็นการเลือกคำตอบแบบประเมินค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด เพ่ือช่วยในการ

อภิปรายผล ได้แก่ ด้านการรับรูถ้ึงความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ 

และด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 

         การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื 
         สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิด ชงด่ืมของคน

วัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร และตรวจสอบเนือ้หาว่า ครอบคลุมวัตถุประสงค์หรอืไม่ จากนั้นนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความ 

ถูกต้องของเน้ือหา ตลอดจนความชัดเจนและการใช้ภาษาท่ีเหมาะสม ซึง่มีเกณฑ์การตรวจในแต่ละข้อดังนี ้

         วัดผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดังน้ ี

         1. ข้อคำถามท่ีมีคะแนน IOC ต้ังแต่0.50 – 1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใช้ได้ 

         2. ข้อคำถามท่ีมีคะแนน IOC ต่ำกว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยงัใช้ไม่ได้ 

        การรวบรวมขอ้มลู 

        การศึกษาคร้ังน้เีก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำ ไปแจกให้แก่ประชากรท่ีตัดสนิใจซื้ออาหารเสริมคอลลาเจนเม่ือรับ

แบบสอบถามคืนจะนา มาตรวจสอบความถกูต้องและสมบูรณแ์ละให้คะแนนแบบสอบถามท้ังหมดตามเกณฑ์ท่ีกำหนด

ไว้ 

        การวเิคราะหข์อ้มลู 

       ทำการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครือ่งคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร ์

       สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

      1. ค่าร้อยละ (Percentage) สำหรับการวิเคราะห์เพ่ือการบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล 

      2. ค่าเฉลี่ย (X) 

      3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สำหรับวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลา

เจนชนิด ชงด่ืมของคนวัยทำงานในเขตกรงุเทพมหานคร 
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ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

       ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 400 

คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน  253 คน คิดเป็นร้อยละ่  63.2 และเพศชาย จำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ  36.8 ส่วน

ใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี จำนวน 213  คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาคือ 19-30  ปี จำนวน  85 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.3 , 

41-50  ปี จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ,  51-60 ปี จำนวน 22  คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.5 ตามลำดับ ส่วนใหญ่มี

สถานภาพโสด จำนวน 175  คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมาคือ สมรส จำนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ  41.5 หย่าร้าง  

จำนวน  37  คน คิดเป็นรอ้ยละ  9.3 หม้าย จำนวน  22  คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีการศึกษาสงูสุด

ระดับปริญญาตรี จำนวน 256  คน คิดเป็นร้อยละ   64.0 รองลงมาคือ ต่ำกว่าปรญิญาตรี จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 

26.5 สูงกว่าปรญิญาตรี จำนวน 38  คน คิดเป็นร้อยละ  9.5 ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธรุกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

จำนวน  205  คน คิดเป็นร้อยละ  51.2 รองลงมาคือ พนักงานบริษัท จำนวน  100  คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.0 ข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ จำนวน 74  คน คิดเป็นร้อยละ  18.5  อื่น ๆ จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3  ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีรายได้

เฉลีย่ต่อเดือน 25,0001-35,000 บาท จำนวน 100   คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.0  รองลงมาคือ 15,001-25,000  บาท จำนวน 88  

คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.0 , 35,001-45,000 บาท จำนวน 83  คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.8, 45,001-55,000 บาท จำนวน  53  คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 13.3 ต้ังแต่ 55,000 บาท ข้ึนไป จำนวน 50  คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.5 ต่ำกว่า  15,000 บาท จำนวน 26  คน 

คิดเป็นรอ้ยละ  6.5 ตามลำดับ 

       ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของประชากรต่อส่วนประสมการสื่อสารการตลาดเกีย่วกับผลิตภัณฑ์

อาหารเสริมโดยรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสุดคือ ด้านการขายโดยพนักงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการโฆษณา ด้าน

การตลาดทางตรง ด้านการส่งเสริมการขาย 

       ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของประชากรท่ีส่งผลต่อปัจจัยการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

คอลลาเจนชนิดชงด่ืมของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ ด้านการแสวงหาข้อมูล 

ด้านการประเมินผลทางเลอืก ด้านการตัดสินใจซือ้ ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ตาม 

         สรปุผลการวจิยั 

         ปัจจัยส่วนบุคคล 

         การศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิด ชงด่ืมของคนวัยทำงานใน

เขตกรงุเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน  400  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน  253 คน คิดเป็นร้อยล่ะ  

63.2 และเพศชาย จำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ  36.8 ส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี จำนวน 213  คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 

ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จำนวน 175  คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 ส่วนใหญ่มีการศึกษาสงูสุดระดับปริญญาตรี จำนวน 

256  คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 ส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธรุกิจสว่นตัว/ค้าขาย จำนวน  205  คน คิดเป็นรอ้ยละ  51.2 ส่วน

ใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,0001-35,000 บาท จำนวน 100 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.0   

  สว่นประสมการสือ่สารการตลาดเกีย่วกบัผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ 

       ความคิดเห็นของประชากรต่อส่วนประสมการสื่อสารการตลาดเกีย่วกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดยรวมอยู่ในระดับ

มากท่ีสุดคือ ด้านการขายโดยพนักงาน ด้านการประชาสัมพันธ ์ด้านการโฆษณา ด้านการตลาดทางตรง ด้านการส่งเสริม

การขาย 

        การวเิคราะหก์ารตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพือ่สขุภาพ 

        ความคิดเห็นของประชากรท่ีส่งผลต่อปัจจัยการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดชงด่ืมของคนวัย

ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินผลทางเลอืก 

ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ 
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อภปิรายผล 

        จากผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิด ชงด่ืมของคนวัย

ทำงานในเขตกรุงเทพมหานครของส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงลำดับจากด้านท่ีมี

ค่าเฉลีย่สงูสุด คือ ด้านการขายโดยพนักงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการโฆษณา ด้านการตลาดทางตรง ด้านการ

ส่งเสริมการขาย โดยมีประเด็นอภิปรายดังนี้  
        1.ดา้นการโฆษณา  

        โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ 

ความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมีการโฆษณาอยู่สม่ำเสมอ ทำให้เกิดการจดจำภาพลักษณข์องแบรนด์สินค้า ทำ

ให้รู้จักสินค้ามากยิง่ข้ึนจนไปถึงการตัดสนิใจซื้อ ตามลำดับ ส่วนข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ซื้อผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารดูจากการโฆษณาโปรโมชั่นต่าง ๆ สนใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมีการแจกส่วนลดจากการโฆษณา รับทราบ

ข้อมูลสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากการโฆษณา ตามลำดับ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ขวัญชนก พจนานสุรณ์ 

(2562) ศกึษาเรือ่ง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสินค้าอมาโด้ทางช่องทางออนไลน์ผลการ

ศึกมาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ อายุ 21 - 30 ปี อาชีพรับราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ การศึกมาระดับ

ปริญญาตรี รายได้ 15,001 - 25,000 บาท สำหรับปัจจัยส่วน ประสมทางการตลาดในภาพรวมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสินค้าอมาโด้ ทางชอ่งทางออนไลน์ โดยการรวมอยู่ในระดับมาก 

         2.ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 

        โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ซื้อ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมีการประชาสัมพันธ์ลดราคาพิเศษช่วงเทศกาล ได้รับข่าวสารการสง่เสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของ

บริษัททำให้ม่ันใจต่อตัวผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์บน facebook เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ซื้อสินค้า การประชาสัมพันธ์

อย่างต่อเนื่องมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามลำดับซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอุบลรัตน์ ชม

รัตน ์(2560) การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของปัจจัยด้านส่วนประสมการสือ่สารการตลาด และคุณค่า

ตราสนิค้าท่ีสง่ผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพชนิดแคปซลู กลุ่มตัวอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี้

คือ คนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง ช่วงอายรุะหว่าง 31 

– 40 ปี การศึกษาระดับปรญิญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบรษิัท มีระดับรายได้ 35,001 – 45,000 บาท นอกจากนี้ผล

การศึกษายังพบว่า คนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นด้านปัจจัยด้านส่วน ประสมการสือ่สารการตลาดและ

ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าในระดับมากท่ีสุด 

       3.ดา้นการขายโดยพนกังาน  

โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ความ

กระตือรอืรน้ในการให้บริการ มีมนุษยส์ัมพันธ์ท่ีดี เอาใจใส่ลกูค้า มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นอยา่ง

ดี มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความน่าเชือ่ถือตามลำดับซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวจิัยของ จงถนอม จาบถนอม ( 2559) การวิจัยค

ร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจัยด้านการสรา้งแบรนด์ตามแนวคิด 3i Model และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลอืกซ้ืออาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในเขต อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีรวมไปถึงศึกษาแนวทางในการ

สร้างแบรนด์ตามแนวคิด3i Model และ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ผลติอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ โดยมีขอบเขตการวิจัยในด้าน

ประชากรและพื้นท่ี คือ ประชากรตามทะเบียนบ้านท่ีอยู่อาศยัในอำเภอเมืองจังหวัดชลบุร ี
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        4.ดา้นการสง่เสรมิการขาย   

       โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ คุ้มค่ากับ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมีการส่งเสริมการขายอยูส่ม่ำเสมอ รูส้กึประหยัดในการซื้อสินค้า และไม่ต้องซือ้ในจำนวนท่ี

เยอะเพ่ือให้ได้ราคาถกู ตามลำดับ ส่วนข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ผูส้นับสนนุรายการท่ีเกี่ยวกับสุขภาพมีผล

ให้ซื้อ อาหารเสริมเพ่ือสขุภาพ การให้ผู้มีชื่อเสยีง/ดารา เป็นผูส้นับสนุนยืนยันคุณภาพสนิค้ามีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์

อาหารเสริม การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ เช่น TV Direct กระตุ้นให้ซื้อสินค้า ตามลำดับซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ปวีณา สารบาล และ ประภัสสร วิเศษประภา (2563) การวิจัยครัง้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของปัจจัยส่วน

บุคคล ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยส่วนผสมการตลาดออนไลน์(Marketing Mix Theory; 6P) ต่อการตัดสินใจซื้อ คอลลา

เจนของประชากรในกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่าปัจจัยสว่นบุคคลได้แก่ เพศท่ีแตกต่างกนั มีการตัดสินใจซือ้ 

คอลลาเจนท่ีไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้าน อายรุะดับการศึกษารายได้เฉลี่ย ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีการตัด สินใจซือ้

คอลลาเจนของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกันปัจจัยด้านแรงจูงใจ ได้แก่ด้านปัญหาข้อเข่าเสื่อม ด้านสุขภาพ

ผิวสวยงาม เปล่งปลั่ง และผิวพรรณดูอ่อนเยาว์มีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจซื้อคอลลาเจนของประชากรใน

กรุงเทพมหานครและปัจจัยส่วนผสมการตลาด ออนไลน์(Marketing Mix Theory; 6P) ได้แกผ่ลิตภัณฑ์(Product) ราคา 

(Price) ชอ่งทางการจัด จำหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) 

และการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอลลาเจนของประชากรใน กรุงเทพมหานคร 

        5.ดา้นการตลาดทางตรง   

       โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การขาย

ผ่าน Social Network เช่น Line Instagram มีผลต่อการซือ้สินค้า เพราะเป็นชอ่งทางท่ีสื่อสารกับสินค้าได้ง่าย ชอ่งทางการ

ซื้อสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ส่วนข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ขายผ่านทางการโทรศัพท์มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้า ส่งจดหมายแนะนำสินค้า (Direct Mail) กระตุ้นให้ทดลองใช้สนิค้า ขายผ่านตัวแทนขายตรง มีผลต่อ

การซื้อสนิค้า ตามลำดับซ่ึงสอดคล้องกับวจิัยของงานวิจัยของปวีณา สารบาล และ ประภัสสร วิเศษประภา (2563)  

การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยส่วนผสมการตลาด

ออนไลน์(Marketing Mix Theory; 6P) ต่อการตัดสินใจซื้อ คอลลาเจนของประชากรในกรงุเทพมหานครผลการวิจัย

พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ คอลลาเจนท่ีไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้าน อายุระดับ

การศึกษารายได้เฉลีย่ ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีการตัด สนิใจซื้อคอลลาเจนของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่าง

กันปัจจัยด้านแรงจูงใจ ได้แก่ด้านปัญหาข้อเข่าเสื่อม ด้านสุขภาพผิวสวยงาม เปล่งปลั่ง และผิวพรรณดูอ่อนเยาว์มี

อิทธิพล ต่อการตัดสนิใจซื้อคอลลาเจนของประชากรในกรงุเทพมหานครและปัจจัยส่วนผสมการตลาด ออนไลน์

(Marketing Mix Theory; 6P) ได้แกผ่ลิตภัณฑ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัด จำหน่าย (Place) การส่งเสริม

การตลาด (Promotion) การให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) และการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซื้อคอลลาเจนของประชากรใน กรงุเทพมหานคร 
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การตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสขุภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงลำดับจากด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินผลทางเลอืก ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านพฤติกรรมภายหลัง

การซื้อตาม โดยมีประเด็นอภิปรายดังนี ้
          1. ดา้นการรบัรูป้ญัหา  

         โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ตามลำดับ ส่วนข้อท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดับมาก คือ 

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นเพียงส่วนท่ีเพ่ิมสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับรา่งกายเท่านัน้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีใช้ในปัจจุบันทำให้

มีสุขภาพท่ีดีข้ึน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีบริโภคอยู่มีสารอาหารท่ีช่วยเรื่องสุขภาพได้ ครบถ้วนตามความต้องการ 

ตามลำดับซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอุบลรัตน์ ชมรัตน ์(2560) การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศกึษาผลของ

ปัจจัยด้านส่วนประสมการสือ่สารการตลาด และคุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือ

สุขภาพชนิดแคปซูล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนีคื้อ คนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง ช่วงอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี การศกึษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัท มีระดับรายได้ 35,001 – 45,000 บาท นอกจากนีผ้ลการศกึษายงัพบว่า คนวัยทำงานในกรงุเทพมหานครมีความคิด

เห็นด้านปัจจัยด้านส่วน ประสมการสื่อสารการตลาดและปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าในระดับมากท่ีสุด 

         2. ดา้นการแสวงหาขอ้มลู  

       โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การ

แสวงหาข้อมูลผ่าน Facebook ค้นหาผ่านGoogle ดูรีวิวผู้ใช้จริงจาก Pantip และ เว็ปไซค์ท่ีเกี่ยวข้องของสินค้านัน้ ๆ 

ตามลำดับตามลำดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิัยของ กิตติพิชญ์ เพ็ชรปาน (2561) พฤตกิรรมของผู้บริโภคต่อการ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูร้ิโภคส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง 

มีอายุอยู่ในช่วง 21 – 30 ปีมีการศึกษาอยู่ท่ีระดับปรญิญาตรีเป็นพนกังานเอกชน และรายได้อยู่ระหว่าง 40,001 – 60,000 

บาท โดยเหตุผลท่ีผู้บริโภค ส่วนใหญเ่ลอืกซือ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนมากท่ีสุด คือคุณประโยชน์มาเป็นแรก

เนื่องจากการ บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน เป็นการเพ่ิมสารคอลลาเจนให้ร่างกายโดยตรงแล้วรา่งกาย

นำไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

          3. ดา้นการประเมนิทางเลอืก  

         โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การ

เปรยีบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์ อัตราความแตกต่างของส่วนผสมในอาหารเสริม สถานท่ีในการผลิตสินค้าและจัดจำหนา่ย 

ตามลำดับซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญชนก พจนานุสรณ์ (2562) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสินค้าอมาโด้ทางช่องทางออนไลนผ์ลการศึกมาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ เป็นเพศ

หญิง อายุ 21 - 30 ปี อาชีพรับราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ การศกึมาระดับปรญิญาตรี รายได้ 15,001 - 25,000 บาท 

สำหรับปัจจัยส่วน ประสมทางการตลาดในภาพรวมท่ีมีผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสินค้าอมาโด้ 

ทางช่องทางออนไลน์ โดยการรวมอยูใ่นระดับมาก 
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          4.ดา้นการตดัสนิใจซือ้  

          โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสดุ คือ ตัดสินใจ

ซื้อจากราคาและชอ่งทางการจัดจำหน่าย ตัดสนิใจซื้อโดยมีกำหนดระยะเวลา การซื้อ ตัดสนิใจซื้อจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

ตัดสินใจซื้อจากรีวิวผู้ใชผ้ลิตภัณฑ์ ตามลำดับ ส่วนข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ตัดสินใจซือ้จากคุณภาพของ

ตัวผลิตภัณฑ์ สั่งซื้อ สะดวก รวดเร็ว ความพอใจด้านการบริการของพนักงาน ความพอใจประโยชน์ท่ีได้รับในตัว

ผลิตภัณฑ์ ตามลำดับซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพิชญ์ เพ็ชรปาน (2561) พฤตกิรรมของผู้บริโภคต่อการ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูร้ิโภคส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง 

มีอายุอยู่ในช่วง 21 – 30 ปีมีการศึกษาอยู่ท่ีระดับปรญิญาตรีเป็นพนกังานเอกชน และรายได้อยู่ระหว่าง 40,001 – 60,000 

บาท โดยเหตุผลท่ีผู้บริโภค ส่วนใหญเ่ลอืกซือ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนมากท่ีสุด คือคุณประโยชน์มาเป็นแรก

เนื่องจากการ บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน เป็นการเพ่ิมสารคอลลาเจนให้ร่างกายโดยตรงแล้วรา่งกาย

นำไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

        5.ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้  

          โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสดุ คือ ความ

พอใจเกีย่วกับข้อมูลสินค้า ความพอใจในชอ่งทางการสั่งซื้อ สะดวก รวดเร็ว ความพอใจด้านการบรกิารของพนกังาน 

ความพอใจประโยชน์ท่ีได้รับในตัวผลิตภัณฑ์ ตามลำดับซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จงถนอม จาบถนอม ( 2559) การ

วิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจัยด้านการสร้างแบรนด์ตามแนวคิด 3i Model และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในเขต อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีรวมไปถึงศึกษาแนวทางใน

การสร้างแบรนด์ตามแนวคิด3i Model และ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ผลิตอาหารเสริมเพ่ือสขุภาพ โดยมีขอบเขตการวิจัยใน

ด้านประชากรและพื้นท่ี คือ ประชากรตามทะเบียนบ้านท่ีอยูอ่าศัยในอำเภอเมืองจังหวัดชลบุร ี

ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 

           จากผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิด ชงด่ืมของคนวัย

ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยดังนี ้

สว่นประสมการสือ่สารการตลาดเกีย่วกบัผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ 

           1.ดา้นการโฆษณา  

          สิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมีการโฆษณาอยู่สม่ำเสมอ ควรมีการสื่อสารแกก่ลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

อยู่เสมอ เน้นทำโฆษณาสนิค้าหลาย ๆ แนว ให้สอดคลอ้งกับกลุ่มเป้าหมายของตัวสินค้าเพ่ือให้เป็นท่ีจดจำและไปถึงการ

ท่ีลูกค้าตัดสนิใจซื้อ 

           2.ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 

        สิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมีการประชาสัมพันธ์ลดราคาพิเศษในช่วงเทศกาลและการได้รับ

ข่าวสารการส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษัทเพ่ือให้ลกูค้ามีความม่ันใจต่อตัวสินค้า ควรทำสื่อเพ่ือสื่อสารกับลูกค้ามาก

ให้ข้ึน ท้ังตัวสินค้าเองและบรษิัทเองให้มีความสอดคล้องกันและวางแผนการดำเนนิงานมุ่งเน้นไปท่ีพฤติกรรมของ

กลุ่มเป้าหมายให้ตรงตามความต้องการ และความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการสื่อสาร ทำสื่อประชาสัมพันธ์

ให้น่าสนใจ เข้าใจง่าย โดยการใช้การสือ่สารแบบบูรณาการ 
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          3.ดา้นการขายโดยพนกังาน  

       สิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ บุคลิกภาพ ความกระตือรอืรน้ และการมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี และมีความเชื่อม่ันในตัวพนกังาน

ท่ีจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า วิธีการพูดกับลูกค้า น้ำเสยีงท่ีใช้ กิรยิาท่าทางการแสดงออก และควรมีความม่ันใจใน

การพูดนำเสนอสินค้า พัฒนาทักษะในการสื่อสารให้ดูเป็นมืออาชีพ แล้วกเ็พ่ิมการอบรมให้แก่พนกังานขาย เพ่ือให้

พนักงานขายมีประสบการณ์มากยิ่งข้ึน  

        4.ดา้นการสง่เสรมิการขาย   

       สิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ ทำการส่งเสริมการขายให้มากข้ึน โดยเฉพาะสินค้าใหม่ท่ีออกสู่ตลาด ควรทำการส่งเสริมการ

ขาย มีส่วนลด จัดโปรโมชั่น ของแถม เพ่ือเป็นการดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีพบเห็น และค่าจัดสง่ควรบวก

เพ่ิมในราคาสนิค้าแล้ว การส่งเสริมการขายควรมีการปรับเปลีย่นตลอด เพราะลูกค้าแต่ละ่ช่วงอายุ อาจจะมีความต้องการ

ในตัวผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป อาจจะใช้ผู้มีชื่อเสยีง คนดัง เน็ตไอดอล หรือ ถา้กลุ่มลูกค้าอยู่ในช่วงอายุ 19-30 ใช้

อินฟูลเอนเซอรเ์ป็นตัวส่งเสริมการขาย  

       5.ดา้นการตลาดทางตรง  

       สิ่งท่ีควรปรับปรุง คือ ควรเพ่ิมช่องทางการจัดจำหน่าย ขายผ่านทางสือ่วิทยุ สือ่ทีวี เพ่ือนำเสนอขายสินค้า การขาย

สินค้าผ่านโทรศัพท์ควรใช้เทเลเซลส์ท่ีผ่านการเทรนมาแล้ว และรู้ข้อมูลสนิค้าอย่างลึกซึง้ ท่องแท้ เพ่ือท่ีจะตอบคำถาม 

และให้คำแนะนำแก่ลกูค้าได้อย่างครบถ้วน 

ข้อเสนอแนะจากกระบวนการการตัดสินใจซื้อ 

การวเิคราะหก์ารตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพือ่สขุภาพ 

       1.ดา้นการรบัรูป้ญัหา  

       สิ่งท่ีควรปรับปรุง คือ เรือ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ผลิตภัณฑ์เป็นเพียงส่วน

หนึ่งท่ีเพ่ิมสิ่งใดสิ่งหนึง่ให้กลับร่างกายเท่านั้น ควรให้ข้อมูลของตัวผลิตภัณฑ์ ท่ีชัดเจนแก่ลูกค้า วิธกีารทาน ผลข้างเคียง

ท่ีต้องเจอ วิธีการทานอยา่งไรให้ผลสูงสุด เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 

        2.ดา้นการแสวงหาขอ้มลู  

        สิ่งท่ีควรปรับปรุง คือ นอกจากลกูค้าจะแสวงหาข้อมูลจาก Facebook,google แล้วนั้น ควรเพ่ิมช่องทางการค้นหา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือทำให้กลุ่มลูกค้าค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว  

        3.ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก  

        สิ่งท่ีควรปรับปรุง คือ การเปรยีบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์และอัตราส่วนผสมในอาหารเสริม ควรเพ่ิมวิธีการสง่เสริม

การตลาดท่ีจะเป็นทางเลือกให้กลุ่มลูกค้า เชน่ โปรโมชัน่ส่วนลด ของแถม การสะสมจำนวนครัง้ท่ีซื้อ รวมไปถึงการ

ขนส่ง ควรมีบริการเก็บเงนิปลายทางเพ่ิมเข้ามา  

        4.ดา้นการตดัสนิใจซือ้   

        สิ่งท่ีควรปรับปรุง คือ ราคาและชอ่งทางการจัดจำหน่ายและกำหนดระยะเวลาการซือ้ ควรพัฒนาคุณภาพของการ

บริการ และตัวผลิตภัณฑ์ อยู่เสมอ และเพ่ิมความม่ันใจให้กับลกูค้า โดยการเพ่ิมประสบการณผ์ู้ใช้จรงิ ให้ลูกค้าเชือ่ม่ันใน

ผลิตภัณฑ์ว่าซือ้ไปแล้วเกิดประโยชน์สงูสุด 

        5.ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้   

        สิ่งท่ีควรปรับปรุง คือ ความพอใจเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าและความพอใจในช่องทางการสั่งซือ้ ควรให้ข้อมูลตัว

ผลิตภัณฑ์ อยา่งครบถ้วน และควรประโยชน์ท่ีลูกค้าจะได้รับ และการให้บรกิารของพนักงาน ควรให้บรกิารลูกค้าหลงั

การขาย โทรสอบถามอาการ ว่าทานแล้วเป็นอย่างไร มีผลข้างเคียงเกิดข้ึนไหม เพ่ือท่ีจะได้แนะนำลูกค้าในข้ันถัดไป 
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ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ถดัไป 

         1.ควรจะทำการศึกษาความแนวคิดคุณค่าตราสินค้า การตระหนกัรูช้ื่อตราสินค้า เพ่ือเป็นการสร้างคุณค่าและการ

จดจำของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน 

        2.ควรศึกษาตัวแปรปัจจัยอื่น ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน เช่น ส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยด้านความพึงพอใจ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค 

        3.เลือกกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ ท่ีมีความแตกต่างจากการศึกษาวิจัยในครัง้นี้ เช่นเลือกศึกษาวิจัยในประชากรจังหวัดอื่น ๆ 

หรือใกลเ้คียงเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างว่าผลเป็นอย่างไร 
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