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บทคัดยอ 

 การวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในอําเภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ

เสริมอาหารของผูบริโภคในอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบริโภคท่ี

ซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารในอําเภอบางสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 400 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบงาย 

(Simple Random Sampling) และใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล ประกอบดวย คารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis)  

ผลการวิเคราะห พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง มีชวงอายุ 41 –50 ป มีระดับการศึกษาปริญญา

ตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท โดยพฤติกรรมใน

การเลือกซ้ือพบวากลุมตัวอยางสวนใหญนิยมซ้ือ 3 ประเภทสูงสุด ไดแก เพ่ือบํารุงรางกาย เสริมความงาม  เพ่ือปองกัน

โรค ตามลําดับ และมีคาใชจายตอคร้ัง 501-1,000 บาท ซ่ึงจะนิยมซ้ือผลิตภัณฑจากชองทางอินเตอรเน็ท (Internet) 

ผลการวิจัยยังพบวา ระดับความคิดเห็นของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริม

อาหาร ในอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด (X̅= 4.23,SD = 

0.787) โดยมีระดับความคิดเห็นตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารแนนอน (X̅= 3.81, SD = 0.833) 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลตอการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ท่ีระดับนัยสาํคญัทางสถติิ 0.05 เพ่ือพิจารณาจากคา significant ท่ีระดับ 0.000 มีท้ังหมด 3 

ดาน ไดแก ดานผลติภัณฑ ดานบคุคล ดานกายภาพ โดยมีคา R Square เทากับ 0.205 สามารถพยากรณการตัดสินใจ

ซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร ในอําเภอบางเสาธง จังหวัดสุมทรปราการ ไดรอยละ 20.5 
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คําสําคัญ: การตดัสินใจซ้ือ, สวนประสมทางการตลาด (7P’s), ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

ABSTRACT 

 The objective of this research was to study marketing mix factors (7P’s) that affected 

customer’s decision to purchase food supplement in Bangsaothong District, Samutprakan Province 

The samples of this study were 400 consumers. Questionnaire were adopted to collect data and 

were analyzed using percentage, frequency, mean and standard deviation and multiple regression 

analysis.  

 The results showed that the majority of samples were female. They were between the ages 

of 41-50 years old, had a bachelor's degree, They worked in a private company /employment, those 

with average monthly income of 10,000 - 20,000 baht. Their behaviors revealed that they preferred 

to purchase 3 types of food supplement such as body maintenance, beauty enhancement and 

prevent disease. They spent 501-1,000 baht each time to purchase food supplement from Internet 

channel. The results showed that the level of importance of the marketing mix factors (7P’s) for the 

customer’s decision to purchase food supplement in Bangsaothong District, Samutprakan Province 

was found at the highest level. ( X̅= 4.23, SD = 0.787) This finding revealed  the certain levels of 

decision to purchase food supplement.  (X̅= 3.81, SD = 0.833) 

 The results of hypothesis testing found that marketing mix factors (7P's) affected customer’s 

decision to purchase food supplement with a statistical significance level at 0.05. When considered 

a statistical significance level at 0.000, three aspects: product, people, and physical affected to 

decision to purchase food supplement. R Square value was 0.205, which can predict customer’s  

decision to purchase food supplement in Bangsaothong district, Samutprakan Province at 20.5 

percent.  

Keywords: Decision to Purchase, Marketing Mix Factors (7P's), Food Supplement. 

 

บทนํา 

 ในปจจุบันสังคมไทย ไดมีการเปลี่ยนแปลง วิถีการดําเนินชีวิต วิธีการทํางานแบบใหม วิธีการคิดตางๆ รวมถึง

มีคานิยมในการหันมาดูแลสุขภาพ ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เปนอยางมาก มีการนําแบบอยางการใชชีวิตแบบ

วิธีคนเมือง (City Life) มากขึ้น ซ่ึงทําให ไมมีเวลาดูแลสุขภาพ ไมมีเวลาออกกําลังกาย ไมมีเวลาในการเลือกซ้ืออาหาร

ท่ีมีประโยชนครบ 5 หมูได ประกอบกับ วิถีชีวิตท่ีเรงรีบ ทํางานแขงกับเวลา เขานอน ไมเปนเวลา การทํางานท่ีเรงรีบ

ทําใหรับประทานอาหาร ไมเปนเวลา ไมมีเวลาเลือกอาหารมากนัก สงผลใหรางกายออนเพลีย ออนแอ จากการขาด

สารอาหาร และรับประทานไมถูกตองตามสัดสวนโภชนาการ และสังคมไทยยังเขาสูสังคมผูสูงวัยอีกดวย ซึ่งปจจัย

ดังกลาวมีโอกาสเกิดความเสี่ยงเปนโรคตาง ๆ ไดอยางมากมาย ดังน้ันผลิตภัณฑเสริมอาหารซ่ึงมีหลากหลายประเภท 

จึงเขามามีบทบาท และไดรับความนิยมเปนอยางมาก ผูบริโภคใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น จนทําให
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พฤติกรรมในการบริโภคเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว  เน่ืองจากผลิตภัณฑเหลาน้ีไดเขามาเติมเต็มความตองการของวิถีการ

ใชชีวิตปจจุบัน ซ่ึงมีการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆถึงสรรพคุณท่ีแตกตางกันไป ท้ังยังสามารถชวยสงเสริมสุขภาพ 

ซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ ซ่ึงคุณสมบัติเหลาน้ีสอดคลองเปนอยางมาก กับสังคมไทย ในปจจุบัน 

 จากขอมูลของปญหาดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริม

อาหารของผูบริโภคใน อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  โดยใชปจจัยสวนประสมการตลาด (Marketing Mix 

เพ่ือใหผูประกอบการหรือผูท่ีประกอบธุรกิจทางดานผลิตภัณฑเสริมอาหารไดทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคใน อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนากลยุทธทาง

การตลาด รวมถึงการบริหารงานตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายใหไดมากท่ีสุด 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของ

ผูบริโภคในอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย ท่ีแสดงใหเห็นถึง

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารของ ผูบริโภคในอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดของกรอบ

แนวคิดการวิจัย ดังน้ี 

  ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานของงานวจิัย 

 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7P’s มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหา รของผูบริโภค 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดมุงศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของ

ผูบริโภค มีขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 

  

 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 7P’s 

- ดานผลิตภัณฑ 

- ดานราคา 

 - ดานชองทางการจัดจําหนาย 

- ดานสงเสรมิการตลาด 

- ดานบุคคล 

- ดานกระบวนการ 

- ดานกายภาพ 

การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ 

เสริมอาหาร 
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 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร อําเภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ  

  กลุมตัวอยางเนื่องจากทราบจํานวนประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริโภคในอําเภอบางเสาธง 

จังหวัดสมุทรปราการ (สํานักทะเบียนกลาง กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร,2563)  ทั้งหมดจํานวน 

80,168 คน จึงกําหนดขนาดตวัอยาง โดยใชสูตรคํานวณขนาดตัวอยางของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane ไดจํานวน  

398.02 คน อยางนอยใช 398.02  คน แตเพื่อปองกันการเก็บขอมูลที่ไมสมบูรณจากแบบสอบถาม จึงเพิ่มขนาด

ตัวอยางเปนจํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชวิธีสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) 

 ขอบเขตดานเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา 

 ตัวแปรอิสระ  

  ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7P’s ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกายภาพ ดานกระบวนการ   

ตัวแปรตาม 

  การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภค 

 ขอบเขตพ้ืนที:่ อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

 ขอบเขตระยะเวลา: ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย ตัง้แตเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ถงึ เดือน มกราคม

พ.ศ. 2564 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เพื่อทําใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมของผูบริโภคใน

อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  

 2. เพ่ือทําใหสามารถใชขอมูลไปกําหนดแนวทางประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ เพ่ือตอสูคูแขงขันในตลาด

ตอไป 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาบทความวิชาการ เอกสารงานวิจัย ทฤษฎีตางๆ รวมถงึงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดย

สามารถจําแนกการทบทวนวรรณกรรมออกเปนหัวขอไดดังตอไปน้ี 

 1 แนวคิดและทฤษฎดีานสวนประสมทางการตลาด (7P’s  

 Kotler and Keller,(2016  ; Armstrong and Kotler,(2014) อางถึงใน ฤทธ์ิเจตน รินแกวกาญจน (2561  

ไดใหความหมาย ของ 7P’s ดังน้ี 

  1. ผลิตภัณฑ (Product หมายถงึ สินคาและบริการอันประกอบดวยผลิตภัณฑหลักและผลิตภัณฑ

เสริม ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงผลประโยชนท่ีลูกคาตองการ เพ่ือการสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน  ท่ีตอบสนองความพึง

พอใจของลูกคา  และผูใชบริการ  

2. ราคา (Price หมายถึง คาใชจายไมวาจะในรูปของเงินและเวลา ร วมไปถึงความพยายามท่ีเกิดขึน้

ในการซ้ือและการใชบริการ  
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  3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place หมายถึง เปนการตัดสินใจถึงการที่จะสงมอบบริการใหกับ

ลูกคาเม่ือไหร และตองใชเวลาในการท่ีจะสงมอบบริการเทาไหร และเกิดขึ้นสถานท่ีไหนและสงมอบกันอยางไร ซ่ึงก็คือ

ชองทางการจัดจําหนายทางดานกายภาคหรืออิเล็กทรอนิคส 

  4. การสงเสริมการตลาด (Promotion หมายถึง เปนกิจกรรมดานการออกแบบสิ่งจูงใจและการ

สื่อสารดานการตลาดเพ่ือสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นกับลูกคาสําหรับการธุรกิจการใหบริการประเภทใดประเภทหน่ึง  

  5. บุคลากร (People หมายถึง ปจจัยทางดานบุคลากรทั้งหมดที่ไดมีสวนรวมกันในการกิจกรรม

การสงมอบบริการ โดยจะมีผลกระทบตอการรับรูคุณภาพบริการของลูกคาดวย ซึ่งในที่นี้ บุคลากรจะนับรวมไม

เพียงแตบุคลากรของธุรกิจน้ัน แตยังรวมไปถึงผูมาใชบริการและลูกคารายอ่ืน ๆ  ท่ีรวมกันอยูในสถานท่ีใหบริการน้ันอีก

ดวย ธุรกิจใหบริการท่ีสามารถจะประสบความสําเร็จจะตองใชความพยายามในการวางแผนท้ังดานกําลังคน การสรร

หา การคัดเลือกบุคลากรและการฝกอบรมพัฒนา รวมถึงยังตองสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานท่ีเก่ียวของท้ังหมด   

  6.  หล ักฐานทางกายภาค (Physical Evidence  หมายถ ึงสถานที ่และสิ ่ งแวดล อมรวมถึง

องคประกอบตาง ๆท่ีสามารถจับตองไดและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีใหความสะดวกตอผูปฎิบัติงานและลูกคาท่ีมาใช

บริการ รวมถึงชวยสื่อสารการบริการน้ันใหลูกคารับรูคุณภาพการบริการอยางเปนรูปธรรมดวย   

  7. กระบวนการ (Process หมายถึง ขั้นตอนกระบวนการที่จําเปนในการทํางานและใหบริการแก

ลูกคา รวมถึงวิธีในการทํางานสรางและสงมอบผลิตภณัฑ โดยตองอาศัยการออกแบบและปฎบิัติใหไดตามกระบวนการ

ท่ีมีประสิทธิผลโดยมีความเก่ียวของกับดานการผลิตและเสนอบริการน้ันๆใหกับผูมาใชบริการ 

 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 

  ณัฏฐสุดา นิลดา (2560 ใหความหมายวา การตัดสินใจ หมายถึง ผลสรุปของการพิจารณาเลอืก 

ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งนํามาปฏิบัติจากทางเลือกหลายๆทางเลือกที่มีอยู ซึ่งการเลือกตองใชกระบวนการ ทาง

ความคิดอยางเปนระบบ โดยทางเลือกท่ีถูกเลือกตองเปนทางเลือกท่ีเหมาะสมตามสถานการณ ตรงตามเปาหมายและ 

ใหประโยชนสูงสุดสงผลเสียนอยท่ีสุดมี 5 ขั้นตอน คือ การรับรู การคนหาขอมูล การประเมิน ทางเลือก การตัดสินใจ

ซ้ือ และพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

 3 แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร  

  ลักษณะทางดานประชากรศาสตร ถือเปนความหลากหลายและแตกตางเกี่ยวกับบุคคล เชน เพศ 

อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสรางของรางกาย ความอาวุโสในการทํางาน เปนตน โดยจะแสดงถึงความเปนมาของแต

ละบุคคลจากอดีตถึงปจจุบัน ซึ่งความแตกตางและหลากหลายของบุคคล นี้ สามารถบงชี้ลักษณะพฤติกรรมการ

แสดงออกท่ีแตกตางกัน การตัดสินใจท่ีแตกตางกันท่ีมีสาเหตุมา จากความแตกตางทางดานประชากรศาสตรหรือความ

เปนมาของบุคคลน่ันเอง (วชิรวัชร งามละมอม, 2558)   

 4 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร  

  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 293 (พ.ศ. 2548 เรื่องผลิตภัณฑเสริมอาหาร ใหคํา

จํากัดความของ “ผลิตภัณฑเสริมอาหาร “ วาคือ “ผลิตภัณฑท่ีใชรับประทาน นอกเหนือจากการรับประทานอาหาร

หลักตามปกติ” ซึ่งบรรจุอยูในรูปแบบ เม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลักษณะอื่น ซึ่งไมใชรูปแบบอาหาร

ตามปกติ ในแตละประเทศก็จะมีชื่อรียกหรือนิยามความหมายของผลิตภัณฑเสริมอาหารแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ
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นโยบายการควบคุมกํากับดแูลของประเทศนั้น ๆ  (ดารณี หมูขจรพันธ, 2551 เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ใชคําวา 

“Dietary Supplements” ประเทศแคนาดา ใชคําวา “Natural Health Products” ประเทศออสเตรเลีย ใชคําวา 

“Complementary Medicines” ประเทศในสหภาพยุโรปและองคการอนามัยโลก ใชคําวา “Food Supplements” 

ซ่ึงหมายถึง วิตามิน แรธาตุ และเกลือแรเทาน้ัน สวนประเทศจีนใชคําวา “Health Food Products” เปนตน สําหรับ

ประเทศไทยการควบคุมกํากับดูแลผลิตภัณฑเสริมอาหาร เปนดังนี้ ผลิตภัณฑเสริมอาหารจัดเปนอาหารที่กําหนด

คุณภาพ หรือตองมีมาตรฐานตามกฎหมาย และการแสดงฉลากจะตองขออนุญาตและไดรับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย. กอนนําไปใช ดังนั้นผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑเสริมอาหารจะตองมายื่นคําขอ

อนุญาตตามกฎหมายใหถูกตอง เม่ือผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑเสริมอาหารไดรับเลขสารบบอาหารเรียบรอยแลวจึง

สามารถจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหารได ซ่ึงรวมถึงการขออนุญาตโฆษณาดวย หลังจากวางจําหนายผลิตภัณฑเสริม

อาหารตามทองตลาดแลวสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะติดตาม ตรวจสอบและเฝาระวังผลิตภัณฑเสริม

อาหารเหลาน้ันวามีคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไปตามท่ีไดขออนุญาตไว พรอมท้ังมีการเฝาระวังการโฆษณาเพ่ือไมให

หลอกลวงผูบริโภค หรือโออวดคุณภาพสรรพคุณเกินจริง หากฝาฝนขอกฎหมายก็จะถูกดําเนินคดีตามแตกรณีน้ันๆ 

 5 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

  ในอดีตทองท่ีของอําเภอบางเสาธงเปนพ้ืนท่ีน้ําทะเลทวมถึงมากอน เปนท่ีอยูอาศัยของจระเขน้ําเค็ม

จํานวนมาก ทําใหขุดพบโครงกระดูกและสวนหัวอยูเปนเนืองนิตย จึงมีเรียกการคลองท่ีมีจระเขชุกชุมวา "คลองจรเข" 

ภายหลังจึงไดเปนชื่อของตําบลคือ ตําบลจรเข แลวมาแยกเปนตําบลศีรษะจรเขนอย และตําบลศีรษะจรเขใหญ สวน

คําวา "บางเสาธง" น้ันมีท่ีมาจากการทําเกษตรกรรม ในอดีตน้ันจะใชธงเปนการบอกเวลาพักและยังใชเปนแนวของลํา

น้ําในการสัญจรอีกดวย 

 6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  ขวัญชนก พจนานุสรณ (2562  ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริม

อาหารตราสินคาอมาโดทางชองทางออนไลน วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริม

อาหารตราสินคาอมาโดทางชองทางออนไลน กลุมตัวอยางท่ีใชคือกลุมผูบริโภคและซ้ือผลิตภณัฑเสริมอาหารตราสนิคา

อมาโดทางชองทางออนไลนจํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิจัย คือสถิติ

เชิงพรรณา คาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนใหญ เปน

เพศหญิง อายุ 21-30 ป อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได 15,001-25,000 

บาท สําหรับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในภาพรวมท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร ตราสินคาอมา

โดทางชองทาง ออนไลน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป

นอย คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย  รองลงมา คือ ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา และดานผลิตภัณฑ 

ตามลําดับ สวนขอมูลการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร ตราสินคาอมาโดทางชองทาง ออนไลน สรุปไดดังน้ี การ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารตราอมาโดในคร้ังตอไป พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญตัดสินใจซ้ือ หากมีโอกาสในการ

กลับมาซื้อซํ้าจะเลือกซื้อผลิตภัณฑใดของอมาโด พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อผลิตภัณฑ Amado Fiber 

รองลงมา คือ Amado S, Amado Shireru และ Amado Skin ตามลําดับ  ถาไดมีโอกาสแนะนาผลิตภัณฑอมาโดจะ
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แนะนําตอหรือไม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจะแนะนํา และ  บุคคลท่ีจะแนะนําตอ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจะ

แนะนํา เพ่ือน รองลงมา ครอบครัว, คนรัก และคนรูจัก ตามลําดับ 

ณมน โชติฐิตพร (2562  ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร

กลุมความงามทางอินเทอรเน็ตของพยาบาลวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือ

ความงามของพยาบาลวิชาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบคคุล พฤติกรรม

สุขภาพ ความรู ทัศนคติและปจจัยการตลาด กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อความงามของพยาบาล

วิชาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร รูปแบบการวิจัยการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจในครั้งนี้ ใชเครื่องมือเปนแบบสอบถาม 

จํานวน 400 ชุดกลุมประชากรและกลุมตัวอยางคือ พยาบาลวิชาชีพในกรุงเทพมหานคร   

  ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่ซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนเพศหญิง รอยละ 96.6 จากผูท่ี

ตัดสินใจซ้ือ ท้ังสิ้น 267 ราย สถานภาพโสด และ การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี และมีรายไดมากกวา 25,000 บาท

ตอเดือน ดานพฤติกรรมสุขภาพของกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพในระดับปานกลาง มีความเครียด

นอย การทดสอบความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมอาหารฯ สวนใหญอยูในระดับดี มีทัศนคติตอการซื้อผลิตภัณฑเสริม

อาหารในระดับปานกลางการซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารของกลุมตัวอยางน้ีแบงเปนกลุมท่ีซ้ือเปนประจํา รอยละ 25.5 

และซ้ือไมเปนประจํารอยละ 74.5 ในกลุมท่ีซ้ือเปนประจํามีระยะเวลาท่ีรับประทานตอเน่ืองสวนใหญ1-2 ป (รอยละ 

30.8 ในกลุมท่ีเคยซ้ือ หรือยังรับประทานอยูเปนประจํา พบวารอยละ 54.3 มักซ้ือผลิตภัณฑเสริ มอาหารกลุมความ

งามยี่หอเดิมเพ่ือรับประทาน แหลงขอมูลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารกลุมความงาม พบวา มาจากการบอก

ตอของผูท่ีมีประสบการณในการใช รอยละ 86.9จากการคนขอมูลในอินเทอรเน็ต รอยละ 75.7 จากแผนพับผลิตภัณฑ 

รอยละ 20.2 จากพนักงานขายรอยละ 19.6 และจากโฆษณาทางโทรทัศน/วิทยุรอยละ 19.1 รอยละ 56.2 เคยซ้ือผาน

อินเทอรเน็ต 1-3 ครั้ง ในปที่ผานมา ชองทางในการซื้อ ไดแก Facebook Line Lazada และเว็บไซตของผลิตภัณฑ

ตามลําดับ การซื้อแตละครั้งจายเงินมากกวา 1,000 บาท ชนิดของผลิตภัณฑเสริมอาหารฯ ที่ซ้ือ ไดแก วิตามินซี 

คอลลาเจนและผลไมตระกูลเบอรี่ ตามลําดับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ แบงออกเปนปจจัยสวนบุคคล ปจจัย

พฤติกรรมสุขภาพ ปจจัยความรู ปจจัยทัศนคติเก่ียวกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร และปจจัยทางการตลาด  

วิธดีําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในอําเภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ ใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative 

Research และผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire  

 สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  1. สถติิเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics  

   1.1 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอมูลสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถามโดยใชคาความถี ่

(Frequency  และรอยละ (Percentage  

   1.2 วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s ที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ คาเฉลี่ย (Mean และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.  
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  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics ใชในการวิเคราะหขอมูลปจจัย ที่มีผลตอการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการโดยใชการวิเคราะหสมการถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis, MRA  

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามการวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารของ

ผูบริโภค ในอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

สวนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปดานประชากรศาสตรพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง 

คิดเปนรอยละ 71.3 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 28.7 ซ่ึงกลุมตัวอยางสวนใหญจะอยูในชวงอายุ 41 –50 ป คิดเปน

รอยละ 34.5 กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 64.8 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญ

ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง คิดเปนรอยละ 47.8 และในสวนของรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกลุม

ตัวอยางสวนใหญ พบวา จะอยูในชวง 10,000 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.8 

สวนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร  

ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของกลุมตัวอยางในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

นิยมซ้ือเพ่ือบํารุงรางกาย เปนอันดับ 1 คิดเปนรอยละ 68 รองลงมาคือเสริมความงาม รอยละ 17.8 เพ่ือปองกันโรค 

รอยละ 7.5 รักษาโรค 3.8 และลดความอวน รอยละ 3 ตามลําดับ ในสวนของคาใชจายตอครั้งในการซ้ือผลติภณัฑ

เสริมอาหาร พบวา มีคาใชจาย 501-1,000 บาท คิดเปนรอยละ 43.5 กลุมตัวอยางสวนใหญจะนิยมซ้ือผลิตภัณฑจาก

ชองทาง Internet  คิดเปนรอยละ 32.5  

สวนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดและระดับการตัดสินใจ

ซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร  

ผลการวิเคราะห พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความคิดเห็นในปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร โดยรวมอยูในระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด (X̅= 4.23,SD = 0.787) เม่ือพิจารณาราย

ดาน พบวา ปจจัยดานกระบวนการ อยูในระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด (X̅ = 4.36, S.D. = 0.705 รองลงมา คือ ปจจัย

ดานบุคคล อยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด (X̅ = 4.30, S.D. = 0.773 ปจจัยดานผลิตภัณฑ อยูในระดับความ

คิดเห็นมากที่สุด (X̅ = 4.29, S.D. = .765 ปจจัยดานราคาอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด (X̅ = 4.29, S.D. = 

0.796 ปจจัยดานกายภาพ  อยูในระดับความคิดเห็นมาก  (X̅ = 4.18, S.D. = 0.786  ปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนาย กายภาพ อยูในระดับความคิดเห็นมาก  (X̅ = 4.10, S.D. = 0.823  และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด อยู

ในระดับความคิดเห็นมาก  (X̅ = 4.10, S.D. = 0.864  ตามลําดับ  

ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นการตัดสินใจผลิตภัณฑเสริมอาหารพบวา ผูบริโภคมีการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อยูในระดับตัดสินใจซื้อแนนอน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.833 

สวนที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตดัสินใจซ้ือผลติภณัฑ

เสริมอาหาร  

ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7P’s มีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยตัวแปรอิสระท้ังหมดอธิบายการผันแปรของตัว
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แปรตาม ไดรอยละ 20.5 (R2 = 0.205 และในบรรดาตัวแปรรายดานท้ังหมด มี ตัวแปรอิสระท่ีมีผลตอตัวแปรตาม คือ 

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารอยางมีนัยสําคญัทางสถิตมีิ จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานบุคคล และ

ดานกายภาพ  

 

ตารางที่ 1.  

ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน และการวิเคราะหสมการถดถอยพหคุูณ 

 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์

ถดถอย (b  

Bata t Sig. 

1.ดานผลติภัณฑ  0.243 0.180 3.704 0.018* 

2.ดานราคา  -0.070 -0.057 2.386 0.498 

3.ดานชองทางการจัดจําหนาย  0.150 0.116 -.678 0.133 

4.ดานการสงเสริมการตลาด  0.121 0.106 1.506 0.181 

5.ดานบคุคล  0.210 -0.177 1.340 0.038* 

6.ดานกระบวนการ  -0.154 0.119 -2.080 0.214 

7.ดานกายภาพ  0.265 0.204 1.246 0.025* 

รวม(คาคงท่ี  0.765  7.424 0.000* 

 

R = 0.453, R2 = 0.205, SEE = 0.749, F = 14.469, Sig. = 0.000 * = P < 0.05 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาจากคา Significant ที่ระดับ 0.000 

และจากการวิเคราะหรายดาน พบวา มีท้ังหมด 3 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Beta = 0.243 ดานบุคคล (Beta = -

0.177 และดานกายภาพ ( Beta = 0.256 มีผลตอการตัดสินใจผลิตภัณฑเสริมอาหาร  

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร ในอําเภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ สามารถอภปิรายผลการศึกษาไดดังน้ี 

  ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของ

ผูบริโภคในอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานบุคคลและ ดานกายภาพ 

สามารถอธิบายเพ่ิมเติมไดดังน้ี 

  ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร

โดย สามารถตอบสนองความตองการ ผลิตภัณฑรับประทานงาย รูปแบบสะดวกตอการใชงาน มีรสชาติดี ตรา

ผลิตภัณฑเปนที่รู จัก เชื่อถือได ผลิตภัณฑมีการรับรองมาตรฐานการผลิต จากหนวยงานของรัฐ รวมถึงการมีบรรจุ

ภัณฑมีความสวยงามทันสมัย มีหลายขนาด และแสดงคุณสมบัติ ราคา สวนประสมสรรพคุณ วิธีการใช วันหมดอายุ 

ผูผลิต ครบถวน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญชนก พจนานุสรณ  ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการ
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ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารตราสินคาอมาโดทางชองทางออนไลน (2562  ผลการวิจัยพบวาสําหรับปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ปจจัย

สวนประสมทางการตลาดขางตนสงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารตราสินคาอมาโดทางชองทางออนไลน

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เนื่องจากผลิตภัณฑเสริมอาหารที่จําหนายอยูในตลาดปจจุบันมี

หลากหลายตราสินคา ทั้งยังมีระดับราคาที่แตกตางกันใหผูบริโภคสามารถเลือกซื้อไดตามความเหมาะสมกับความ

ตองการ และชองทางการจัดจําหนายในปจจุบันมีหลากหลายชองทางท้ังการขายผานตลาดออนไลน โซเชียลเน็ตเวิรค 

ตัวแทนจําหนาย รานสะดวกซ้ือ รานขายยาเปนตน รวมท้ังการสงเสริมการขายตางๆ ท้ังการใชพรีเซ็นเตอรท่ีมีชื่อเสียง 

การรีวิวสินคาของผูมีอิทธิพลทางการตัดสินใจ เชน Net Idol ฯ ซึ่งแตละตราสินคาตางมีการใชกลยุทธการตลาดท่ี

หลากหลายเพ่ือดึงดูดใหผูบริโภคมาซ้ือสินคาของตน   

  ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7P’s ดานบุคคล มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริม

อาหาร ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เม่ือพนักงานมีกิริยาท่ีสุภาพ เรียบรอยและมนุษยสัมพันธท่ีดี มีบุคลิกดี แตงกายสะอาด

และเหมาะสม มีความกระตือรือรน และพรอมใหบริการเปนอยางดี พนักงานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ

เปนอยางดี อีกท้ังพนักงานใหบริการผูบริโภคดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน ปจจัยท่ีกลาวมาขางตนลวนสงผลตอการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม ของผูบริโภคในอําเภอบางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการทั้งสิ้น ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ศิริวรรณ สรวงศิริ (2562  ซ่ึงทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดืม่กาแฟของรานคา

เฟ อเมซอน จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ดานบุคคล มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

เครื่องดื่มกาแฟของ รานคาเฟ อเมซอน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เมื่อพนักงานผูใหบริการภายในรานกาแฟมีความ

กระตือรือรน และมีความพรอมในการใหบริการผูบริโภคดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ อีกท้ัง

หาก พนักงานผูใหบริการแตงกายสะอาดและมีบุคลิกภาพท่ีด ีใชคําพูดสุภาพ มีมารยาทและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี รวมถึง

เปนพนักงานท่ีมีความรูความเขาใจในตัวสินคาหรือผลิตภัณฑเปนอยางดี ลวนสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ กาแฟของราน

คาเฟ อเมซอน 

  ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7P’s ดานกายภา พ มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริม

อาหารของผูบริโภคในอําเภอบางเสาธง  ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ในปจจุบันผูบริโภค ใหความสําคัญปจจัยดานกายภาพ

เพ่ิมมากขึ้น จากองคประกอบหลาย ๆ ดาน ประกอบไปดวย บรรยากาศโดยรวมและการตกแตงชั้นวางสินคา สวยงาม 

มีความดึงดูดความสนใจ การท่ีผลิตภัณฑอาหารเสริมมีบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม ทันสมัย นาซ้ือ และพนักงานมีความเอา

ใจใสในการใหบริการ เมื่อลูกคาเขารับบริการ รวมถึงมีบริการหลังการขายที่ดี  อีกทั้งการมี Call Center ใหขอมูล

ผลิตภัณฑ  ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ กันตกนก ชัยผดุง (2560 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดท้ัง 

4 ดาน ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการโฆษณา และปจจัยดานการตลาดทางตรง วามี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร ซึ่งงานวิจัยไมสอดคลองกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เกิดจากปจจัย

หลาย ๆ ดาน เชน เศรษฐกิจในปจจุบัน พ้ืนท่ีแตงตางกัน ยุคสมัย ท่ีเปลี่ยนแปลง ทําใหผูบริโภคใหความสําคญัทางดาน

กายภาพมากขึ้น 

 ผลการวิจัยยังพบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีไมมีผลตอการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร มีท้ังหมด 4 ดาน ไดแก ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และ 

ดานกระบวนการ โดยสามารถอธิบายเพ่ิมเติมไดดงัน้ี 
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 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7P’s ดานราคา  ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริม

อาหาร ผูวิจัยมีความเห็นวา เนื่องจากผลิตภัณฑเสริมอาหาร เปนสินคาประเภทบํารุงรางกาย ซึ่งผูบริโภค ที่เลือก

บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร มองวา สุขภาพเปนเร่ืองสําคัญท่ีสุด ดังน้ันในการตัดสินใจซ้ือ จึงคํานึงถึงคุณประโยชน

ทางดานโภชณาการ และความปลอดภัยมากกวา รวมถึงยี่หอท่ีผูบริโภค มีความเชื่อม่ัน อยูแลว  ปจจัยดานราคาจึงไม

มีผลกับการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงไมสอดคลองกับ งานวิจัยของ ปุญญาภา นาคสินธุ (2559 ไดทําการศึกษาเร่ือ งปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด 7P’s ท่ีมีความสําคัญ ตอการเลือกใชบริการธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน สาขาทาเรือแหลม

ฉบัง จากการวิจัยพบวา ดานราคา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s ที่มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการ

ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน สาขาทาเรือแหลมฉบัง จังห วัดชลบุรี โดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก โดย

เห็นวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s ทั้งนี้อาจเนื่องจากธนาคารมีความเหมาะสมของอัตราผลตอบแทนและ

คาธรรมเนียม อัตราคาปรับ อัตราคาธรรมเนียม การใหบริการผลตอบแทนไดรับเหมาะสมกับอัตราเงินฝากสงตองวด  

  ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7P’s ดานชองทางการจัดจําหนาย  ไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารในอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เก่ียวเน่ืองกับปจจัยดานสถานท่ี การเขาถึงสินคาในแง

ของแหลงจําหนาย เน่ืองจากผูบริโภคในอําเภอบางเสาธง อยูใกลแหลงศูนยการคาขนาดใหญ มีคอมมูนิตี้มอลล หลาย

แหง รานสะดวกซื้อ รานคาปลีก ตาง ๆ ซึ่งมีผลิตภัณฑเสริมอาหารกระจายอยูในแหลงดังกลาว ทําใหผูบริโภคมี

ชองทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารยี ่หอตาง ๆ   ในเรื่องของเวลา เนื่องจาก อําเภอ บางเสาธง อยูใน

ปริมณฑล เขตเมือง เปนพื้นที่ติดตอกับกรุงเทพ ผูบริโภคสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจาง ทําใหมี

กําหนดเวลาเลิกงานเปนเวลา ซ่ึงสอดรับกับแหลงกระจายสินคา ซ่ึงผูบริโภคสามารถใชเวลาหลังเลิกงาน หรือกอนเขา

งาน เพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร ปจจัยดานเวลาจึงไมมีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร นอกจากน้ี

ความหลากหลายของชองทางการเขาถึงสินคา ระบบขนสงท่ีรวดเร็วทันสมัย ทําใหผูบริโภคใชบริการสั่งซ้ือ และจัดสง

ในระบบออนไลน ไดอยางกวางขวาง คลอบคลุมทุกพื ้นที ่ ซึ ่งไมสอดคลองกับ ปุญญาภา นาคสินธุ (2559 ได

ทําการศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีความสําคัญ ตอการเลือกใชบริการธนาคารกรุงไทยจํากัด 

(มหาชน สาขาทาเรือแหลมฉบัง  จากการวิจัยพบวา  ดานสถานที่/การจัดจําหนาย พบวา ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 7Ps ท่ีมีความสําคัญตอการเลือกใชบริการธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน สาขาทาเรือแหลมฉบัง จังหวัด

ชลบุรี โดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากธนาคารมีทําเลท่ีตั้งของสาขาสะดวกติดตองาย มี

ปายบงบอกแบงแยกจุดการใหบริการอยางชดัเจน มีการจัดท่ีน่ังไวบริการลูกคาอยางเพียงพอ และท่ีจอดรถเพียงพอตอ

ผูมาใชบริการ 

 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7P’s ดานสงเสริมการตลาด ไมมีผลตอการตัดสินซ้ือ

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ผูวิจัยมีความเห็นวา สาเหตุที่ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภค 

อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เน่ืองจาก ผูบริโภคท่ีอยูในพ้ืนท่ี อําเภอบางเสาธง เปนกลุมผูใชแรงงาน หรือ

พนักงานเอกชน/ลูกจาง ซึ่งมีรายไดแนนอน มีเงินออกตามกําหนดเวลาแนนอน ปจจัยสงเสริมการขายทีเ่กี่ยวของ

โดยตรงกับระบบการชําระเงิน การผอนจาย การมีสวนลด การรวมรายการกับสนิคาประเภทอื่น ซึ่งผูบริโภคที่อยูใน

ระบบการจายเงิน ในระบบธนาคาร หรือระบบออนไลน จะใชบริการตรงสวนน้ีอยูแลว ปจจัยการสงเสริมดานน้ีจึงไมได

กระตุนผูบริโภคเพิ่มขึน้ ซึ่งตางกันกับกลุมผูบริโภคที่เปนเกษตรกร ที่มีรูปแบบการจายเงินเปนเงินสด ที่ไมไดอยูใน

ระบบออนไลน ซ่ึงจะไดเปรียบจากการสงเสริมออนไลนมากกวา ในสวนของการแจกผลิตภัณฑตัวอยางไมมีสวนกับการ

ตัดสินใจ เพราะผูบริโภคสวนใหญมีความเชื่อมั่นในยี่หอ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพที่ใชดีอยูแลว สวนการใหความรู
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เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือการสาธิตการใช จากผลวิจัยผูบริโภคสวนใหญอยูระดับการศึกษาชั้นปริญญาตรี ซึ่งมีความรู 

ความสามารถ ท่ีจะศึกษาคนควารายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีเหมาะสมกับความตองการของตนเองได

เปนอยางดี สําหรับปจจัยดานกิจกรรม การรวมสนุกหรือชิงโชค ไมสงผลเพราะผูบริโภคมีตารางการทํางานท่ีแนนอน 

จึงไมคอยมีเวลาเขารวมกิจกรรมดังกลาว การจัดกิจกรรมมักเหมาะสมกับผูบริโภคท่ีมีรายได แตไมตองทํางานมากกวา 

ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ฤทธ์ิเจตน รินแกวกาญจน (2561) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

7P’s และปจจัยดานการใหบริการที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการรคลินิกการแพทยแผนจีนหัวเฉียว

กรุงเทพมหานครจากผลการทดสอบ ได พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s นั้นมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ

ของผูใชบริการคลินิกการแพทยแผนจีนหัวเฉียว จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวาองคประกอบของ ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด 7Ps ที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอความพึงพอใจของผูใชบริการคลินิกการแพทยแผนจีนหัวเฉียว จังหวัด

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ ไดแกดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานหลักฐาน

ทางกายภาคและดานกระบวนการ ยกเวนเพียงดานชองทางการจัดจําหนายท่ีไมสงผลตอเชิงบวกตอความพึงพอใจของ

ผูใชบริการคลินิกการแพทยแผนจีนหัวเฉียว โดยปจจัยดานบุคลากร มีอิทธิพลเชิงบวกสูงสุดรองลงมา ดานผลิตภัณฑ 

ดานกระบวนการ ดานการสงเสริมการตลาด และดานหลักฐานทางกายภาค และดานราคา ตามลําดับ โดยผลทดสอบ

แสดงใหเห็นวาในภาพรวม ปจจัยสวนประสมการตลาด7P’s สงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจของผูใชบริการคลินิก

การแพทยแผนจีนหัวเฉียวจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทํานายไดรอยละ 48.5 

  ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7P’s ดานกระบวนการไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เนื่องจาก ผลิตภัณฑเสริมอาหารสวนใหญ ที่มีจําหนาย มีการใหบริการ ท่ี

คลายคลึงกัน ท้ังในดานของความถูกตอง รวดเร็วในการใหบริการ เชน การรับคําสั่งซ้ือ การจัดสินคา การชําระเงิน มี

การจัดเตรียมสินคาและสงมอบสินคาที ่ถูกตอง มีความชัดเจนในการใหคําแนะนําเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ รวมถึง

กระบวนการสั่งซ้ือไมซับซอน  และมีระยะเวลาในการใหบริการท่ีเหมาะสม ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ

ตลอดเวลา เปน ซ่ึงสอดคลอง กับงานวิจัยของของ ศิริวรรณ สรวงศิริ .(2562.  ซ่ึงทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มกาแฟ ของรานคาเฟอเมซอน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเน่ืองจากรานกาแฟระดับพรีเมียมสวน

ใหญ ลวนมีกระบวนการในการใหบริการตาง ๆ  ที่คลายคลงึกัน ทั้งความรวดเร็วของระยะเวลาในการใหบริการ เชน 

การรับคําสั่งซ้ือ การชําระเงิน การผลิตเคร่ืองดื่ม เปนตน รวมถึงการไดรับเคร่ืองดื่มถูกตองตามท่ีสั่งเสมอ 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช  

จากผลการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร ทําใหผูวิจัยทราบถงึปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื ้อของผูบริโภค ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานบุคคล และดาน

กายภาพ โดยผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี  

1. ดานผลิตภัณฑ ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร ดังนั้น นักการตลาดหรือ ผูประกอบการ ควรใหความสําคัญกับในเรื่องของความ

ปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ โดยใหความสําคัญในเร่ืองการมีการรับรองมาตรฐานการผลิต จากหนวยงานของรัฐ 

เปนอันดับตน ควรมีการตลาดดานประชาสัมพันธตราผลิตภัณฑเปนท่ีรูจัก เชื่อถือได พัตนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑให

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได  มีการออกแบบผลิตภัณฑท่ีทําใหรับประทานไดงาย รูปแบบสะดวกตอ

การใชงาน  และมีรสชาติที่ดี รวมถึงบรรจุภัณฑมีความสวยงาม ทันสมัย มีหลายขนาด ใหเลือกซื้อ และตองแสดง 

คุณสมบัติ ราคา สวนประสม สรรพคุณ วิธีการใช วันหมดอายุ ผูผลิต แสดงใหชัดเจน ครบถวน  
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2. ดานบุคคล ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคคล มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ดังน้ัน นักการตลาดหรือผูประกอบการผลิตภัณฑเสริมอาหาร ควรมีการจัดอบรมพนักงานอยาง

สมํ่าเสมอ และจัดใหมีการประเมินผลการทํางานอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพื่อใหพนักงานมีใจรักในงานบริการ เต็มใจ

บริการลูกคาดวยกิริยาที ่สุภาพ เรียบรอย และ มีมนุษยสัมพันธที ่ดี  มีความกระตือรือรน และพรอมใหบริการ 

คําแนะนําตาง ๆ  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑเปนอยางดี มีบุคลิกดี การแตงการที่สะอาด และเหมาะสม 

ปรากฏเปนภาพลักษณอยูเสมอ และตองใหบริการผูบริโภคดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ และไม

วาลูกคาจะทําการซ้ือสินคาในคร้ังน้ีหรือไมก็ตาม  

3. ดานกายภาพ ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกายภาพ มีผลตอการ

ตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร ดังนั ้น นักการตลาดหรือผู ประกอบการดานผลิตภัณฑเสริมอาหาร ควรให

ความสําคัญในการจัดบรรยากาศโดยรวมและการตกแตงชั้นวางสินคา ใหมีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ ทําให

ผลิตภัณฑเสริมอาหารโดดเดนขึ้นมา และพัฒนาทางดานบรรจุภัณฑสวยงาม ดูทันสมัย โดยเฉพาะอยางยิ่งพนกังาน

ตองมีความเอาใจใสในการใหบรกิารลูกคา รวมถึงการมีบริการหลังการขายที่ดี และ การมี Call Center ที่คอยดูแล

ตอบขอซักถาม ใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวผลิตภัณฑในทุกๆดาน หรือการบริการหลังการขายดานอื่น ๆ เชนรับเรื่อง

รองเรียนอาการแพ หรือการเปลี่ยนสินคา แนะนําชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหาร รวมถึงโปรโมชั่นตาง 

ๆ ใหกับลูกคา ซ่ึงปจจัยท่ีกลาวขางตนจะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคอยางแนนอน  

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวจิัยครั้งตอไป  

1. ควรเพิ ่มปจจัยความภักดีในตราสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารทางชองทาง

ออนไลนในการศึกษาคร้ังตอไป เพ่ือนํามาสรางกลยุทธในการรักษา ความภักดีในตราสินคาของผูบริโภค  

2. ควรทําการศึกษาการตัดสินใจซ้ือและพฤติกรรมดานความตั้งใจซ้ือซ้ําของผลิตภณัฑเสริมอาหารในพ้ืนท่ีอ่ืน 

ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือขยายขอบเขตของกลุมตัวอยาง และเพ่ือรองรับความตองการซ้ือของผูบริโภคในอนาคต  

3. ควรทําการศึกษาที ่เกี ่ยวของกับผลิตภัณฑเสริมอาหารทุกประเภทเพิ ่มเติม เพื ่อใหไดผลการวิจัยท่ี

ครอบคลุมมากขึ้น และสามารถนําผลท่ีไดไปประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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