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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ส ารวจความคิดเห็นของของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ท่ีมี

ต่อการรับรู้ความตอ้งการและคุณภาพสินคา้และการตดัสินใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน (2) 

วิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้ความตอ้งการและคุณภาพสินคา้ ท่ีมีต่อการตดัสินใจในการเลือกเคร่ืองด่ืมผสม

คอลลาเจน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือ แบบสอบถาม ซ่ึงไดท้ าการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิ และมีค่า

ความเช่ือมัน่เท่ากบั 93%  ตวัอยา่งจ านวน 236 คน เลือกจากการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก สถิติท่ีใชป้ระกอบสถิติ

เชิงพรรณาประกอบดว้ยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย คา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ 

การวิเคราะห์การถอถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ทั้งน้ีการทดสอบสมมุติฐานท าท่ีระดบั

นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกด่ืมเคร่ืองท่ีมีส่วนผสมของคอลลาเจนจากจาก

คุณประโยชน์ของคอลลาเจน นิยมซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนจากร้านสะดวกซ้ือ และมีความพึงพอใจในราคา

เคร่ืองด่ืมคอลลาเจนใน ราคา 21-30 บาท โดยมีความตอ้งการด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนท่ีผสมอยูใ่นน ้าผกั น ้า

ผลไม ้ โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยภาพรวมมีระดบัการรับรู้ต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน

ค่อนขา้งสูง ท่ีจะสามารถพิจารณาและเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้พบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามมีการรับรู้ค่อนขา้งสูงวา่เคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนมีหลายยีห่อ้แต่คุณภาพของคอลลาเจนแตกต่าง

กนั และรับรู้วา่เคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนสามารถสั่งซ้ือไดท้างออนไลน์ ตามล าดบั ในเร่ืองของคุณภาพสินคา้ 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสูงมากท่ีเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนมีการระบุวนัผลิตและวนัหมดอายชุดัเจน 

และในส่วนของการส่งผลหรืออิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน คือ การรับรู้

ความตอ้งการและคุณภาพสินคา้ 

ค าส าคัญ: การรับรู้ความตอ้งการ, คุณภาพสินคา้, การตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน 

 

ABSTRACT 

This study aimed to (1) explore perception, quality and decision making on the collagen drink by the 

view of salaryman in Bangkok. (2) Analyze how perception and quality of collagen drink affect the decision 

to buy. Statistic tool is questionnaire 236 sample by convenience sampling method were random chosen. 

This study use two method of statistic. Which were the descriptive statistics including frequency, 

percentage, average, standard deviation, and the inferential statistics in terms of Multiple Regression 

Analysis. Hypothesis was tested at statistical significance at the 0.05 level. 

 The research was found that the advantage of collagen is the most affective factor. Besides, people like 

to buy collagen from convenient store. And they please to buy at 21-30THB. Moreover, the need of collagen 

juice mixed are very high. Most of sample has high perception on collagen. And they understand that 

different brand made different quality of collagen. On the quality issue, sample give priority to expiration 

date and manufacturing date. Regarding the decision-making issue, perception and quality of collagen 

mostly affected. 
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Keyword: Perceived needs, product quality, decision making for collagen beverage. 

 

บทน า 

ในสังคมไทยปัจจุบนัหลายคนคงคุน้เคยและชินหูกบัค าวา่ “คอลลาเจน” (Collagen) ไม่วา่จะเป็นใน

รูปแบบของผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือแมก้ระทัง่ขนมขบเคี้ยว ยกตวัอยา่งเช่น น ้าผลไมผ้สม คอลลา

เจน ลูกอมผสมคอลลาเจน หรือ เยลล่ีผสมคอลลาเจน เป็นตน้   

ในปัจจุบนัวิถีชีวิตในยคุโควิด-19กลายเป็นปัจจยัเร่งใหผู้บ้ริโภคหนัมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นพฤติกรรม 
New Normal ของคนไทยกวา่ 45% คือ การเอาใจใส่ดูแลสุขภาพตวัเอง ดว้ยการออกก าลงั กินอาหารเสริม 

วิตามิน ปรึกษาแพทย ์ ปัจจุบนัหลายประเทศทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทย ไดใ้หค้วามสนใจและมีความเช่ือวา่

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารคอลลาเจนสามารถช่วยฟ้ืนฟูสภาพผิวพรรณใหก้ลบัมาชุ่มช้ืน ยดืหยุน่ ดูมีสุขภาพดี ซ่ึง

คอลลาเจนจดัเป็นสารอาหารประเภทโปรตีน จะถูกยอ่ยเป็นกรดอะมิโนในท่ีสุด มีผลการวิจยัเก่ียวกบัการ

รับประทานคอลลาเจนมากมาย แต่ยงัไม่มีผลการศึกษาในคนท่ีแน่ชดั มีเพียงการศึกษาในสัตวท์ดลองเท่านั้น 

จากอดีตจนถึงปัจจุบนั มนุษยจึ์งพยายามคิดคน้นวฒักรรมใหม่ๆ เทคโนโลยแีละสารอาหารใหม่ๆ ไดถู้กคน้พบ

บนโลกใบน้ีอยา่งมากมาย เพื่อลดหรือชะลอความเส่ือมในร่างกายท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ทั้งท่ีไดผ้ลและยงัรอการ

พิสูจน์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เทคโนโลยหีรือสารอาหารท่ีช่วยส่งเสริมในเร่ืองผิวพรรณใหค้งความอ่อนเยาวห์รือ

ฟ้ืนฟูใหผ้ิวกลบัมามีสุขภาพดีไดย้าวนานจึงท าใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของทุกเพศทุกวยัและมีมูลค่าทางการตลาดท่ีสูง 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อส ารวจความคิดเห็นของของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการรับรู้ความตอ้งการและ

คุณภาพสินคา้และการตดัสินใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน 

2. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้ความตอ้งการและคุณภาพสินคา้ ท่ีมีต่อการตดัสินใจในการเลือก

เคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นประเภทการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชเ้ทคนิคของการวิจยัเชิงปริมาณโดยมีการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

ขอ้มูล ซ่ึงแบบสอบถามท่ีใชไ้ดถู้กสร้างจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีศึกษ  
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2. ขอบเขตดา้นประชากร เป็นบุคคลวยัท างานในบริเวณกรุงเทพมหานครและ เป็นบุคคลท่ีเคยมีประสบการณ์     

หรือไดรั้บข่าวสารด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนมาก่อน 

3. ขอบเขตของตวัอยา่ง ตวัอยา่งในท่ีน้ีหมายถึง บุคคลท่ีผูวิ้จยัสุ่มจากประชากร เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่สามารถท่ีจะ 

เก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากรไดค้รบถว้น เพราะประชากรมีจ านวนมาก (หรือเพราะผูว้ิจยัไม่สามารถทราบ 

จ านวนท่ีแทจ้ตริงของประชากร) ทั้งน้ีวิธีสุ่มตวัอยา่งนั้นผูวิ้จยัไดใ้ชเ้ทคนิคการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก  

4. ขอบเขตของเน้ือหา ผูว้ิจยัไดก้ าหนดตวัแปรท่ีจะใชศึ้กษา และน าตวัแปรเหล่านั้นมาศึกษาในลกัษณะของ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัภายใตแ้นวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี คือ แนวคิดและทฤษฎีการ 

รับรู้ความตอ้งการ แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพสินคา้ แนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

5. ขอบเขตของตวัแปรท่ีศึกษา 

5.1 ตวัแปรอิสระ เป็นตวัแปรท่ีผูว้ิจยัน ามาศึกษาเพื่อวิเคราะห์ว่าตวัแปรอิสระเหล่าน้ี จะส่งผลต่อตวัแปรตาม 

ในลกัษณะใด กล่าวคือ (1) จะส่งผลหรือไม่และ (2) จะส่งผลไปในเชิงบวกหรือเชิง ในท่ีน้ีตวัแปรอิสระท่ี 

น ามาศึกษา ไดแ้ก่ การรับรู้ความตอ้งการ และคุณภาพสินคา้ 

5.2 ตวัแปรตาม เป็นตวัแปรท่ีผูวิ้จยัตอ้งการศึกษาวา่จะไดรั้บอิทธิพลจากตวัแปรอิสระตวัใดบา้ง ในท่ีน้ีตวั 

แปรตามคือ การตดัสินใจในการเลือกเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบถึงระดบัการรับรู้ความตอ้งการท่ีมีต่อการตดัสินใจในการเลือกเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน 

2. ท าใหท้ราบถึงระดบับการรับรู้ของคุณภาพสินคา้ท่ีมีต่อการตดัสินใจในการเลือกเคร่ืองด่ืมผสมคอลลา

เจน 

3. ท าใหท้ราบถึงอิทธิพลของการรับรู้ความตอ้งการและคุณภาพสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือก

ซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตวัแปนอิสระ     ตวัแปรตาม 

 

  

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการรับรู้ความต้องการ 

Schiffman & Kanuk (2000, p. 162) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การรับรู้เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลไดรั้บ

การเลือกสรร จดัระเบียบ และตีความหมายขอ้มูล เพื่อท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมายเป็นภาพรวมขึ้นมา 

Assael (1998) และ Schiffman (2000) ไดใ้หอ้ธิบายความหมายของการรับรู้ไวใ้น ทิศทางเดียวกนัวา่ การ

รับรู้ หมายถึง กระบวนการของบุคคลในการเลือกการจดัการ และการตีความ เก่ียวกบัส่ิงเร้าจนเกิดเป็นภาพรวม

ของส่ิงนั้นๆ การรับรู้ของ ผูบ้ริโภค แต่ละคนท่ีเปิดรับส่ิงเร้าเดียวกนั ภายใตส้ถานการณ์เดียวกนั อาจมีการ

เลือกสรรการจดัการ และการตีความท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจาก การเลือกรับรู้ขึ้นอยูก่บัความตอ้งการ ค่านิยม ความ

คาดหวงัของบุคคลแต่ละคนเป็นส าคญั Assael (1998) ยงักล่าวอีกวา่การรับรู้ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท าใหผู้บ้ริโภค

สามารถแยกแยะความแตกต่างของส่ิงนั้น ไดต้ามความสามารถ และประสบการณ์การ เรียนรู้ในอดีตของแต่ละ

บุคคล 

Berkman (1997 อา้งใน มหาวิทยาสุโขทยัธรรมธิราช, 2538, หนา้ 204) ไดใ้หไ้วว้า่ “การ รับรู้หมายถึง 

หนทางซ่ึงบุคคลรวบรวม ด าเนินกระบวนการ และตีความขอ้มูลจากสภาวะแวดลอ้ม” ซ่ึงค ากล่าวโดยสรุปแลว้

การรับรู้จึงหมายถึงกระบวนการท่ี มนุษยใ์ชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 โดย ทางตา หูจมูกล้ิน หรือสัมผสั ในการรับ

การกระตุน้จากสภาวะ แวดลอ้มภายนอกในลกัษณะรูป รส กล่ิน เสียง หรือสัมผสั แลว้ส่งผา่นไปยงัสมองมีการ

การรับรู้ความ

ตอ้งการ 

คุณภาพสินคา้ 

การตดัสินใจในการเลือก

เคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน 
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จดัระบบ และตีความแปลความหมายส่ิงเร้าเกิดความหมายท่ีเป็นท่ีเขา้ใจของผูบ้ริโภคแลว้เก็บสะสมไวใ้น 

ความทรงจ าหรือมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มนั้น 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพสินค้า 

Kotler (2003) ไดบ้อกถึงขอ้ต่างๆเหล่าน้ีวา่ลูกคา้จะซ้ือสินคา้โดยพิจารณาจากขอ้เหล่าน้ี 

1. ประสิทธิภาพการท างาน เป็นการวดัถึงคุณภาพหลกัของผลิตภณัฑว์า่สารมารถแข่งขนักบัคู่แข่งได้

หรือไม่ สินคา้ควรอยูใ่นระดบัใดของตลาด และสินคา้ควรมีคุณภาพท่ีสม ่าเสมอกนัใหไ้ดทุ้กช้ินเพื่อเป็น

มาตรฐานของผลิตภณัฑ์ 

2. ความทนทาน ทั้งระยะเวลาและรูปแบบการใชง้านตามสภาพต่างๆของผลิตภณัฑว์า่เป็นไปตามท่ี

ก าหนด เช่น รถยนตข์บัเคล่ือน 4 ลอ้ จะตอ้งใชไ้ดใ้นทางท่ีรถยนตธ์รรมดาเขา้ถึงไดย้ากสามารถใชง้านไดเ้ป็น

ปกติ เป็นตน้ 

3. ความสวยงาม รูปแบบในการน าเสนอของผลิตภณัฑ ์เช่น ความน่าดึงดูดใจ ความสวยงามและความน่า

ใชง้านของผลิตภณัฑ ์เช่น กล่ิน สี รสชาติ รูปแบบ รูปลกัษณ์ เป็นตน้ 

4. บรรจุภณัฑ ์เป็นคุณสมบติัอยา่งหน่ึงท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพของสินคา้วา่ สินคา้มีคุณภาพท่ีดีหรือไม่ หาก

ออกแบบบรรจุภณัฑไ์ดดี้มีคุณภาพ ลูกคา้เกิดการยอมรับและเป็นแรงจูงใจอยา่งหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดความตอ้งการ

ซ้ือได ้

5. สมรรถนะ เป็นคุณสมบติัพื้นฐานในการด าเนินงานของผลิตภณัฑน์ั้น เช่น รถยนตจ์ะตอ้งเคล่ือนท่ีได ้

หรือวิทยจุะตอ้งมีเสียง เป็นตน้ 

6. ลกัษณะทางกายภาพของสินคา้ จะตอ้งเป็นสินคา้ท่ีลูกคา้สามารถสัมผสัถึงตวัสินคา้ไดเ้หมือนเป็นกา 

ทดลองสินคา้ในระยะเร่ิมแรก 

7. ราคา จะตอ้งมีความเหมาะสมกบัตวัสินคา้ผูบ้ริโภคจึงจะตดัสินใจซ้ือ หากตั้งราคาท่ีไม่สมเหตุสมผลกบั 

คุณภาพสินคา้จะท าใหสิ้นคา้ขายไม่ได ้เช่น หากสินคา้มีราคาสูงก็จะเป็นการบ่งบอกวา่ผลิตภณัฑช์นิดน้ีมี

คุณภาพกวา่ผลิตภณัฑท่ี์มีราคาต ่ากวา่ 

8. การรับประกนั เม่ือผลิตภณัฑไ์ม่สามารถท างานไดใ้นระยะเวลาหรือประประสิทธิภาพท่ีควร 

จะได ้สามารถมีการคืนสินคา้หรือรับเปล่ียนได ้เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหลู้กคา้ไดอี้กทางหน่ึง 

9. วตัถุดิบ วตัถุดิบท่ีน ามาผลิตจะตอ้งไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานเป็นการสร้างความมัน่ใจ 

และยงัเป็นการเอาใจใส่ในตวัลูกคา้ดว้ย 
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10. ความปลอดภยั เป็นขอ้ท่ีส าคญัท่ีสุดในดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑเ์พราะเป็นความปลอดภยั 

ของผูบ้ริโภค เป็นการแสดงถึงการมีคุณธรรมในตวัผูผ้ลิตวา่จะไม่เอาเปรียบผูบ้ริโภค หากสินคา้ไม่มีความ

ปลอดภยัผูบ้ริโภคจะไดรั้บอนัตรายได ้

11. มาตรฐาน ผลิตภณัฑใ์หม่ๆท่ีทนัสมยัลว้นแต่มีการผลิตมาจากเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัทั้งส้ิน 

เพราะเป็นการควบคุมคุณภาพของสินคา้ไดง่้ายและท าใหสิ้นคา้ทุกช้ินมีมาตรฐานเดียวกนั 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินค้า 

Oppenheim (1979) ใหค้วามหมายการตดัสินใจวา่ (Decision Making) หมายถึง การพิจารณาส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

อยา่งรอบคอบถ่ีถว้นแลว้จึงกระท าส่ิงนั้น โดยการตดัสินใจมีความส าคญัเก่ียวกบักระบวนการจดัการทั้งในดา้น

ต่างๆ เช่น ดา้นครอบครัว สถานท่ี โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งยนิดีจ่ายค่าจา้ง เพื่อจา้งบุคคลท่ีมีความรู้

ความสามารถท่ีเหมาะกบังานของโรงงานเพื่อใหม้าจดัการงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ส่ิงส าคญัและ

ยากท่ีสุดของผูบ้ริหารนั้น คือ การตดัสินใจท่ีถูกตอ้งในเวลาท่ีควร 

Schiffman and Kanuk (1994) ไดใ้หค้วามหมายของกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไวว้า่ ผูบ้ริโภค 

เลือกซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งการมากท่ีสุดโดยการเลือกซ้ือจะตอ้งมี 2 ทางเลือกขึ้นไป กระบวนการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคจะมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ดา้นจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมทางกายภาพ ซ่ึงการซ้ือสินคา้เป็น

กิจกรรมดา้นจิตใจและกายภาพจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาหน่ึงและอาจเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน 

ผลงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกบัอทิธิพล 

อิทธิพลระหว่างการรับรู้ความต้องการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน 

ธญัชนกภรณ์ โตชมบุญ (2558) ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจดา้นพื้นฐานและส่ิงจูงใจเลือกซ้ือส่งผลต่อ

กระบวนการการตดัสินใจซ้ือทุกดา้น ไดแ้ก่ การแสวงหาขอ้มูล การประเมินขอ้มูลแต่ละทางเลือก การตดัสินใจ

ซ้ือ และการประเมินผลสินคา้และบริการหลงัการซ้ือ โดยส่ิงจูงใจพื้นฐานจากความจ าเป็นท่ีตอ้งใชสิ้นคา้ 

ส่ิงจูงใจเลือกซ้ือ คือ สินคา้มีราคาถูก ส่ิงจูงใจดา้นารมณ์คือ มีความภาคภูมิใจในตวัสินคา้ท่ีไดจ้ากการประมูล

และมีส่ิงจูงใจอุปถมัภค์ือ มีความหลากหลายของสินคา้ 

ภทัรา รอดด ารงค ์และสุจิตรา รอดสมบุญ (2559) จากการสารวจพบวา่ ระดบัความส าคญัทางดา้น

แรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ประกอบดว้ย ดา้นอารมณ์ ซ่ึงส าคญัมากและยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศิธร 
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สุภวรรณ (2553) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมเพื่อความงาม พบวา่

ผูต้อบแบบสอบถาม มีแรงจูงใจดา้นอารมณ์ และเหตุผล ต่อการซ้ือ 

อิทธิพลระหว่างคุณภาพสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน 

นางสาวปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทาง

สังคมออนไลน์พบวา่ ส่ิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางสังคมออนไลน์มากท่ีสุด ซ่ึงในท่ีน้ีจะ

หมายถึงผูข้ายมีความน่าเช่ือถือ ผูข้ายอธัยาศยัดี มีความเป็นมิตรกบัผูซ้ื้อ ผูข้ายสามารถตอบค าถามและแกปั้ญหา

เฉพาะหนา้ไดดี้ มีการแสดงรูปสินคา้ชดัเจน สินคา้มีคุณภาพ มีราคาท่ีเหมาะสม อีกทั้งภาพลกัษณ์ของสินคา้

และภาพลกัษณ์ของร้านคา้ ผูป้ระกอบการควรท าใหร้้านของตนมีภาพลกัษณ์ท่ีดี โดยการน าสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกั 

หรือสินคา้ท่ีมีคุณภาพมาวางขาย และโฆษณาประชาสัมพนัธ์ร้านคา้อยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง 

เพราะในมุมมองของลูกคา้ ร้านคา้ใดท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งยอ่มแสดงถึงคุณภาพของร้านคา้นั้น 

วา่เป็นร้านคา้ท่ีดี ปลอดภยั สามารถไวว้างใจในการซ้ือสินคา้ต่างๆ ได ้

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

เป็นการวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใชก้ารวจิยัเชิง

ส ารวจ (Survey Research) และใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดมี้การก าหนดคุณสมบติัไวเ้พื่อใหไ้ดป้ระชากรท่ีมีความรู้ ความ

เขา้ใจ ท่ีไดแ้ก่ เป็นบุคคลวยัท างานในบริเวณกรุงเทพมหานคร และเป็นบุคคลท่ีเคยมีประสบการณ์ทางดา้นการ

ด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนมาก่อน ซ่ึงจ านวนประชากรท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าวขา้งตน้ไม่ทราบจ านวนท่ี

แน่นอนไดเ้น่ืองจากไม่มีแหล่งขอ้มูลท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวกจาก

ประชากรทั้งหมด โดยสูตรของ (Cocranch, 1977)  เม่ือแทนค่าทุกค่าในสูตรจะไดข้นาดตวัอย่างเท่ากบั 168 คน

ในท่ีน้ีผูวิ้จยัจึงก าหนดจ านวนใหเ้ท่ากบั 200 คนเพื่อเผื่อไวส้ าหรับความผิดพลาดในการตอบแบบสอบถาม

ผิดพลาดของผูต้อบแบบสอบถถามหรือตอบไม่ครบถว้น 
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เคร่ืองมือในการศึกษา 

งานวิจยัฉบบัท่ีด าเนินการอยูน้ี่ไดใ้ชเ้ทคนิคการวิจยัเชิงปริมาณซ่ึงไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บขอ้มูล โดยการตั้งเป็นค าถามท่ีเป็นลกัษณะของการแสดงความคิดเห็น โดยมีลกัษณะของค าถาม 

1. ค าถามชนิดปลายปิด แบบใหเ้ลือกตอบ (ค าถามแบบประนยั) ใชส้ าหรับการตอบค าถามขอ้มูลทัว่ไป

ประกอบดว้ย ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียกวา่คุณสมบติัทางประชากรศาสตร์ 

และค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นทัว่ไปเก่ียวกบัประเด็นอ่ืนๆ ท่ีผูว้ิจยัตอ้งการทราบ 

2. ค าถามชนิดปลายปิด แบบใหเ้ลือกตอบ โดยค าตอบท่ีเลือกนั้นจะใชใ้นลกัษณะของการวดัระดบัความ

คิดเห็น จากมากท่ีสุดถึงนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงแต่ละขอ้ผูต้อบค าถามจะตอบตามระดบัความเห็นท่ีตรงกบัตนเองมาก

ท่ีสุด ทั้งน้ีระดบัดงักล่าวไดแ้บ่งเป็นระดบั 5 คือระดบัท่ีมีคะแนนสูงสุด จนกระทัง่ระดบั 1 คือระดบัค่าท่ีมี

คะแนนต ่าท่ีสุด โดยใชห้ลกัการของการใชม้าตรวดัแบบประมาณค่า (Cochran. 1953) 

การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) 

ผูว้ิจยัเนน้การตรวจสอบถึงความถูกตอ้งและความครบถว้นของเน้ือหาค าถามเพื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีครบถว้น
ส าหรับการวิเคราะห์ การแปลผล และการน าไปใชไ้ดต้รงตามวตัถุประสงคข์องผูใ้ช ้(Rossiter, 2008) ซ่ึงการ
ด าเนินการตรวจสอบในลกัษณะน้ี ผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามใหแ้ก่ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญต่อประเด็น
ค าถามท่ีจะใชว้ดัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม รวมทั้งน าเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อขอความคิดเห็นท่ี
ท่านเหล่านั้นไม่ต่อค าถามท่ีใช ้หลงัจากนั้นผูวิ้จยัจึงเก็บรวบรวมขอ้เสนอแนะต่างๆ และน ามาปรับปรุงแกไ้ข
ส าหรับขอ้ค าถามท่ีมีการทว้งติงจากผูท้รงคุณวุฒิและอาจารยท่ี์ปรึกษาเม่ือผูว้ิจยัด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงแลว้
จึงน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ังหน่ึง ภายหลงัจากท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาไดอ้นุมติั
แลว้ ผูว้ิจยัจึงน าแบบสอบถามไปด าเนินการตรวจสอบความน่าเช่ือถือต่อไป 

การตรวจสอบความเช่ือถือ หรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

การท่ีผูวิ้จยัตอ้งการด าเนินการในเร่ืองน้ีเพื่อใหเ้กิดความแน่ใจวา่แบบสอบถามท่ีแจกไปนั้น ผูต้อบ
แบบสอบถามทุกคนเขา้ใจเน้ือหาของค าถามตรงกนั และสามารถตอบค าถามได ้(G.F.Kuder & M.W.Richard 
Son, 1937) การด าเนินการในเร่ืองน้ีผูวิ้จยัไดท้ าการทดลองโดยน าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปทดลองกบั
กลุ่มทดลองจ านวน 30 คน ซ่ึงกลุ่มทดลองจะตอ้งมีคุณสมบติัของประชากร อยา่งครบถว้น เม่ือไดรั้บค าตอบ
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แลว้จะน าค าตอบไปค านวณค่าโดยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิครอนแบช (Cornbrash’s Alfa Coefficient) ซ่ึงค่า
สัมประสิทธ์ิดงักล่าวจะตอ้งมีค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 0.7 – 1.00 จึงจะถือวา่แบบสอบถามนั้นมีความน่าเช่ือถือ 
และสามารถน าไปใชไ้ด ้(วิเชียร เกตุสิงห์. 2537) ในการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรแต่ละตวัรวมทั้งค่า
รวม พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.926 และอยูใ่นช่วง 0.7 – 1.00 แสดงว่าผูว้ิจยัสามารถน าแบบสอบถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
ของการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลได ้

ในการวิเคราะห์ดงักลาวเพื่อตอบวตัถุประสงคท่ี์ผูวิ้จยัตั้งไวว้า่เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของเพื่อวิเคราะห์
อิทธิพลของการรับรู้ความตอ้งการและคุณภาพสินคา้ ท่ีมีต่อการตดัสินใจในการเลือกเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน 
นอกจากน้ีสถิติดงักล่าวยงัเป็นการใชเ้พื่อทดสอบสมมุติฐานท่ีก าหนดไว ้กล่าวคือ 

สมมุติฐานที่ 1  การรับรู้ต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืมผสม
คอลลาเจน 

สมมุติฐานที่ 2 คุณภาพสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน 
  

การวิเคราะห์ผล  
ผลการศึกษาส่วนท่ี 1 : คุณสมบติัและความคิดเห็นในเร่ืองทัว่ไป สรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 66.90 มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.50 ระดบัรายไดม้ากกวา่ 50,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 26.30 และเม่ือสอบถามเก่ียวกบัระดบัการศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาระดบัปริญญาตีคิดเป็นร้อยละ 70.80 นอกจากน้ียงัสรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามประกอบอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75.80   

ผลการศึกษาส่วนท่ี 2 : ความคิดเห็นทัว่ไปเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน อธิบาย

ไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 236 คน มีการเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของคอลลาเจน จาก

คุณประโยชน์ของคอลลาเจน โดยมีคะแนนสูงถึง 166 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 43.30 นอกจากน้ียงัพบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามนิยมซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนจากร้านสะดวกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 40.50 และมีความพึงพอใจ

ในราคาเคร่ืองด่ืมคอลลาเจนใน ราคา 21-30 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.60 โดยมีความตอ้งการด่ืมเคร่ืองด่ืมผสม

คอลลาเจนท่ีผสมอยูใ่นน ้าผกั น ้าผลไม ้สูงสุดถึง 166 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 70.30  

ผลการศึกษาส่วนท่ี 3 : ระดบัการรับรู้ต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน  อธิบายไดว้า่ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่โดยภาพรวมมีระดบัการรับรู้ต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนค่อนขา้งสูง (X ̅= 3.81, 

S.D.= 0.70) ท่ีจะสามารถพิจารณาและเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้พบวา่ ผูต้อบ
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แบบสอบถามมีการรับรู้ค่อนขา้งสูงวา่เคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนมีหลายยีห่อ้แต่คุณภาพของคอลลาเจนแตกต่าง

กนั ((X ̅= 4.19, S.D.= 0.88) และเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนสามารถสั่งซ้ือไดท้างออนไลน์ ((X ̅= 4.13, 

S.D.=1.03) ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามบางส่วนมีการรับรู้ปานกลาง ((X ̅= 3.10, S.D.= 

1.31) ในเร่ืองเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนควรด่ืมตามค าแนะน าของแพทย ์

ผลการศึกษาส่วนท่ี 4 : ความคิดเห็นคุณภาพสินคา้  อธิบายไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

โดยภาพรวมมีความคิดเห็นค่อนขา้งสูง (X ̅=3.89, S.D.=0.78) ในเร่ืองของคุณภาพสินคา้ เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสูงมากท่ีเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนมีการระบุวนัผลิตและวนัหมดอายุ

ชดัเจน ((X ̅=4.48, S.D.=0.77) ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเร่ืองคุณภาพค่อนขา้งสูง

โดยแบ่งเป็นเร่ืองของการบรรจุในบรรจุภณัฑท่ี์สามารถรักษาคุณประโยชน์ของคอลลาเจนได ้((X ̅= 3.92, 

S.D.= 1.05) และเร่ืองส่วนผสมของคอลลาเจนในสัดส่วนท่ีสามารถท างานไดดี้ ((X ̅= 3.76, S.D.= 1.05) 

ตามล าดบั 

ผลการศึกษาส่วนท่ี 5 : ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีศึกษท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืมผสม

คอลลาเจน อธิบายไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยภาพรวมมีความคิดเห็นค่อนขา้งสูง (X ̅=3.75, 

S.D.=0.82) ในเร่ืองของการตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน โดยแบ่งเป็นเร่ืองการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม

ผสมคอลลาเจนท่ีมีประสิทธิภาพตามท่ีไดโ้ฆษณาไว ้((X ̅= 3.98, S.D.= 1.01) และเร่ืองการศึกษาหาขอ้มูล

เก่ียวกบัประโยชน์ของเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน ก่อนการตดัสินใจซ้ือ ((X ̅= 3.90, S.D.= 1.14) ตามล าดบั 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระจ า 2 ตวั ไดแ้ก่ ระดบัการรับรู้ต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน และ

คุณภาพสินคา้กบัตวัแปรตามคือการตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่าวในท่ีน้ี

เป็นความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการมีอิทธิพลต่อกนั ผลการศึกษาอธิบายไดว้า่ โดยภาพรวมตวัแปรอิทธิพล

ทั้งสองตวัรวมกนัจะส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนคิดเป็นร้อยละ 39.7 (𝑅2=06.8) อยา่ง

มีนยัส าคญั โดยท่ีตวัแปรอิทธิพลทั้งสองตวัเป็นอิสระ (F = 78.24, P≤0.05) ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาแยกเป็นตวัอิทธิพลแต่ละตวัยงัพบอีกวา่ ตวัแปรอิสระแต่ละตวัมีอิทธิพลแต่ละตวั

ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพิจารณาจากค่า 

P-Value (Sig) ของแต่ละตวัแปรพบวา่มีค่าต ่ากวา่ 0.05 ในขณะเดียวกนัยงัพบวา่ตวัแปรอิทธิพลแต่ละตวัส่งผล

ต่อการตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนแตกต่าง กล่าวคือ ตวัแปรอิทธิพลดา้นคุณภาพสินคา้ ส่งผลต่อ
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การตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนมากท่ี (beta=0.39) และตวัแปรอิทธิพลดา้นการรับรู้ต่อการด่ืม

เคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน (beta=0.33) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 

ผลการศึกษาขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และ

ระดบัรายได ้สรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยูใ่นช่วงอาย ุ21-30 ปี 

ซ่ึงมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน โดยมีรายไดเ้ฉล่ียมากกวา่ 50,000 บาทต่อ

เดือน 

สรุปผลข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นทั่วไป 

ส าหรับผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดเห็นทัว่ไปอนัไดแ้ก่ สาเหตุในการเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี

ส่วนผสมของคอลลาเจน สถานท่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ความพึงพอใจในราคา และความตอ้งการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ี

มีส่วนผสมคอลลาเจนในเคร่ืองด่ืมชนิดใด   สรุปไดว้า่ ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เลือกด่ืมเคร่ืองท่ีมีส่วนผสมของคอลลาเจนจากคุณประโยชน์ โดยจะเลือกซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือ ในราคา 21-30 

บาท ซ่ึงจะตอ้งการด่ืมคอลลาเจนท่ีผสมอยู่ในน ้าผกั หรือน ้าผลไม ้เป็นตน้ 

สรุปผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 

1. ผลสรุปการศึกษาท่ีตอ้งการวิเคราะห์วา่การรับรู้ความตอ้งการและคุณภาพสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจ

ในการเลือกเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน จากการศึกษาพบวา่รับรู้ความตอ้งการและคุณภาพสินคา้ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจในการเลือกเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน อยา่งมีระดบันยัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการศึกษาดงักล่าวยงั

เป็นการสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีเสนอไวอี้กดว้ย 

2. ผลสรุปการศึกษาท่ีตอ้งการวิเคราะห์วิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้ความตอ้งการและคุณภาพสินคา้ ท่ีมี

ต่อการตดัสินใจในการเลือกเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน สรุปไดว้า่ การรับรู้ความตอ้งการและคุณภาพสินคา้มี

อิทธิพลต่อต่อการตดัสินใจในการเลือกเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน อยา่งมีระดบันยัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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การอภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาท่ีพบวา่การรับรู้ต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืม

ผสมคอลลาเจนของบุคคลวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พลวฒัน์ เศรษฐ

นุรักษ ์(2556) ซ่ึงไดศึ้กษาท านองเดียวกนั อธิบายวา่ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพราะ

ตอ้งการบ ารุงสุขภาพมากท่ีสุด ร้อยละ 39 และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อุบลรัตน์ ชมรัตน์ (2558)  

อธิบายวา่การรับรู้ถึงความตอ้งการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั ธญัชนกภรณ์ โตชมบุญ 

(2558) ไดศึ้กษาในท านองเดียวกนัพบวา่ปัจจยัดา้นแรงจูงใจดา้นพื้นฐานและส่ิงจูงใจเลือกซ้ือส่งผลต่อ

กระบวนการการตดัสินใจซ้ือทุกดา้น ไดแ้ก่ การแสวงหาขอ้มูล การประเมินขอ้มูลแต่ละทางเลือก การตดัสินใจ

ซ้ือ และการประเมินผลสินคา้และบริการหลงัการซ้ือ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ภทัรา รอดด ารงค ์

และสุจิตรา รอดสมบุญ (2559) จากการสารวจพบวา่ ระดบัความส าคญัทางดา้นแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้

ประกอบดว้ย ดา้นอารมณ์ ซ่ึงส าคญัมากและยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศิธร สุภวรรณ (2553) ไดท้ าการ

วิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมเพื่อความงาม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มี

แรงจูงใจดา้นอารมณ์ และเหตุผล ต่อการซ้ือ ความสอดคลอ้งดงักล่าวสามารถอธิบายไดใ้นการศึกษาคร้ังน้ีวา่

การรับรู้ต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนของบุคคลวยั

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ผลการศึกษาท่ีพบวา่คุณภาพสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนของบุคคลวยั

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นางสาวปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ซ่ึงได้

ศึกษาในท านองเดียวกนั ไดอ้ธิบายไวว้า่ส่ิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางสังคมออนไลน์มากท่ีสุด 

ซ่ึงในท่ีน้ีจะหมายถึงผูข้ายมีความน่าเช่ือถือ ผูข้ายอธัยาศยัดี มีความเป็นมิตรกบัผูซ้ื้อ ผูข้ายสามารถตอบค าถาม

และแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ มีการแสดงรูปสินคา้ชดัเจน สินคา้มีคุณภาพ มีราคาท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของกิตติวฒัน์ จิตรวตัร (2559)  พบวา่ แรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ออนไลน์  คือคุณภาพและการ

บริการในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ คุณภาพเวบ็ไซต ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในเวบ็ไซตล์าซาดา้ของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของภทัรา รอดด ารงค ์และสุจิตรา รอดสมบุญ 

(2559) พบวา่ระดบัความส าคญัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดบนเฟชบุ๊คซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัทางดา้น

ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงหมายถึงคุณภาพของสินคา้ ท่ีอยูใ่นระดบัความส าคญัมากท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริม
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ความงามผสมคอลลาเจน ความสอดคลอ้งดงักล่าวสามารถอธิบายไดใ้นการศึกษาคร้ังน้ีวา่ คุณภาพสินคา้ส่งผล

ต่อการตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนของบุคคลวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้ 

ผู้ประกอบการธุรกิจ 

1. ผลการศึกษาท่ีพบวา่การรับรู้ความตอ้งการต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนของบุคคลวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สามรถถูกน าไปใชไ้ดว้า่ผูบ้ริโภค

วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีจะตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน จะค านึงถึงความปลอดภยัต่อ

ร่างกาย รสชาติ ราคาคณุภาพของคอลลาเจน และช่องทางการสั่งซ้ือ ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถน าปัจจยัต่างๆ

เหล่าน้ีไปใชเ้ป็นส่วนในการท าการตลาด หรือพฒันาผลิตภณัฑต่์อไป 

2.  ผลการศึกษาท่ีพบวา่คุณภาพสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนของบุคคลวยั

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน าไปคิดต่อยอดในการออกผลิตภณัฑใ์หม่ โดยค านึงถึงความสามารถ

ในการดูดซึมเขา้สู่ร่างกาย และมีส่วนผสมของคอลลาเจนในปริมาณท่ีดูดซึมไดดี้ โดยมีราคาและคุณภาพท่ี

เหมาะสม มีการรับรองและค าแนะน าในการด่ืมตามแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ บรรจุภณัฑส์ามารถรักษาคุณประโยชน์

ของคอลลาเจนได ้และมีการระบุวนัผลิตและวนัหมดอายชุดัเจน 

3. การท่ีจะใหผู้บ้ริโภควยัท างานตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนไดบ้า้ง ธุรกิจควรจะให้ความส าคญั

คือดา้นคุณภาพสินคา้ ตามดว้ยการรับรู้ต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน 

นักวิชาการทางด้านคอลลาเจน 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นพื้นฐานในการศึกษาหรือการวิจยัคร้ังต่อไป และยงัสามารถน าไปใชเ้ป็น

แหล่งอา้งอิงในการเขียนผลงานทางวิชาการใหมี้องคค์วามรู้ทางดา้นเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของคอลลาเจนใน

เชิงลึกไดม้ากขึ้น 

บุคคลทั่วไปในฐานะผู้บริโภค 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลท่ีสามรถน าไปใชใ้นการปรับทศันคติการรับรู้รวมถึงการปรับ

พฤติกรรมในการบริโภค และพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจน เพื่อมิใหเ้สีย

ผลประโยชน์กบัตนเองแต่จะเป็นการเพิ่มคุณค่าใหก้บัตนเองภายหลงัการซ้ือ หรือการกลบัมาซ้ือในคร้ังต่อไป 

และไดรั้บความพึงพอใจในระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
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