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การตดัสินใจซ้ือคอลลาเจนของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
ปวณีา สารบาล1 และ ประภัสสร  วเิศษประภา2 

 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยั 

ดา้นแรงจูงใจ ปัจจยัส่วนผสมการตลาดออนไลน์ (Marketing Mix Theory; 6P) ต่อการตดัสินใจซ้ือ
คอลลาเจนของประชากรในกรุงเทพมหานครและศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัด้านแรงจูงใจมี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนผสมการตลาดออนไลน์ (Marketing Mix Theory; 6P) และการตดัสินใจ
ซ้ือคอลลาเจนของประชากรในกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นแนวทางให้กบัผูจ้  าหน่ายคอลลาเจนทราบ
ถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอลลาเจนของผูบ้ริโภค เป็นแนวทางให้กบันกัการตลาด
สามารถน าขอ้มูลจากงานวิจยัน้ีไปพฒันากลยุทธ์การส่ือสารตลอดจนแนวทางในการด าเนินธุรกิจ
ดา้นการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลท าการศึกษาตั้งแต่ ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563โดยใชแ้บบสอบถามและเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรทั้งเพศชายและหญิงอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือหรือ
รับประทานผลิตภณัฑ์คอลลาเจนจ านวน 400 รายโดยวิธีการคดัเลือกตวัอยา่งแบบสุ่มดว้ยสูตรของ 
คอแครน (Cochran, 1977) 

ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือ 
คอลลาเจนท่ีไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้น อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั
มีการตดัสินใจซ้ือคอลลาเจนของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัปัจจยัดา้นแรงจูงใจ 
ไดแ้ก่ ดา้นปัญหาขอ้เข่าเส่ือม ดา้นสุขภาพผิวสวยงาม เปล่งปลัง่และผิวพรรณดูอ่อนเยาวมี์อิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือคอลลาเจนของประชากรในกรุงเทพมหานครและปัจจยัส่วนผสมการตลาด
ออนไลน์ (Marketing Mix Theory; 6P) ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) 
และการรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอลลาเจนของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 
ค ำส ำคญั: ปัจจัยส่วนบุคคล, ปัจจัยด้านแรงจูงใจ, ปัจจัยปัจจัยส่วนผสมการตลาด (Marketing Mix Theory; 6P) 
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Abstract 

This research aimed to study the general condition of personal factors, factors of Online Marketing 
Mix Theory (6P) motivation for collagen purchasing decisions of the population in Bangkok and 
study of personal factors. The motivation factor was related to the online marketing mix factor 
(Marketing Mix Theory; 6P) and the collagen purchasing decision of the population of Bangkok to 
guide collagen distributors to the factors that influence the Consumers Deciding to Buy Collagen 
As a guideline for marketers to use information from this research to develop communication 
strategies as well as marketing business practices that meet consumer needs to create competitive 
advantages. This study is a quantitative research. (Quantitative Research) using survey research 
and questionnaire as a tool to collect data from December 2020  to February 2020  by using 
questionnaires and collecting data. From a population of both male and female living in Bangkok 
who used to buy or eat collagen products, 400  people by random sampling using the Cochran 
formula (Cochran, 1977). It was found that personal factors, namely different sexes, were making 
purchasing decisions. Collagen is no different. As for age factor, education level, average monthly 
income, different decision to purchase collagen among the population in Bangkok. Motivating 
factors were osteoarthritis. Healthy skin beautiful the radiance and youthful complexion influenced 
collagen purchasing decisions of the population in Bangkok and the online marketing mix factors 
(Marketing Mix Theory; 6P) were: Product (Price), Distribution channels (Place), Promotion of 
marketing (Promotion) personal service, Personalization and privacy influence the collagen 
purchasing decisions of the population in Bangkok. 
 

Keywords: Personal Factor, Motivational Factor, Marketing Mix Theory (6P). 
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1. บทน า 
 คอลลาเจน คือ โปรตีนชนิดหน่ึงซ่ึงเป็นส่วนประกอบหลกัของเน้ือเยื่อเก่ียวพนั

และผิวหนงัชั้นหนงัแท ้คุณสมบติัของคอลลาเจนท าให้ผิวหนงัเป็นเสมือนปราการปกป้องร่างกาย
จากอนัตรายอนัจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่ออวยัวะในชั้นลึกได้ คอลลาเจน เป็นส่ิงที่ร่างกาย
สามารถสร้างข้ึนเองได้และได้รับจากอาหารหลายประเภทแต่ในคนท่ีมีอายุมากข้ึนโดยเฉพาะ
คนที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ข้ึนไปพบว่าการสังเคราะห์คอลลาเจนจะลดลงหรือในผูที้่มีปัจจยั
บางอย่างท าให้คอลลาเจนเส่ือมสภาพหรือถูกท าลายได้ง่าย ปัจจยัท่ีท าให้ร่างกายได้รับคอลลา
เจนไม่เพียงพอ เช่น ในผูสู้งอายุ เพราะจะมีความสามารถในการสร้างคอลลาเจนได้น้อยกว่า
คนวยัอื่น, การได้รับรังสี UV จากแสงแดด, ความเครียด , การพกัผ่อนไม่เพียงพอ, การสูบ
บุหร่ี, การรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้ร่างกายขาดคลอลาเจน
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายอาจท าให้เกิดร้ิวรอยบนผิวหนัง, ผิวหนังเห่ียวย่น หย่อนคล้อย, 
กระดูกอ่อนเส่ือมสภาพท าให้มีอาการปวดข้อเข่า ตลอดจนอาจเกิดโรคข้อเข่าเส่ือมได้  

ตามค าแนะน าขององค์การอาหารและยาแนะน าว่าผูที้่ต ้องการกินคอลลาเจนเสริม 

สามารถกินเป็นอาหารเสริมได้ 5,000-7,000 มิลลิกรัม/วนั แต่ไม่ควรเกิน 10,000 มิลลิกรัม/

วนั  เพราะจะท าให้เกิดอนัตรายได ้ ควรเลือกกินที่เ ป็นคอลลาเจนสายสั้ น (Hydrolyzed 

collagen) เพราะจะท าให้ร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าคอลลาเจนสายยาว โดยสังเกตที่ขา้งกล่อง

ผลิตภณัฑ์ตอนซ้ือและควรรับประทานตอนทอ้งว่างแล้วด่ืมน ้ าตามมาก ๆ หรือกินควบคู่ก ับ

วิตามินซี เพื่อการดูดซึมท่ีดี 

ปัจจุบนัจะพบว่าในทอ้งตลาดมีผลิตภณัฑ์คอลลาเจนชนิดรับประทานจดัจ าหน่ายจ านวน
มากทั้งการจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์และช่องทางหนา้ร้าน ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นท่ีมาของการศึกษา
และวิจัยในคร้ังน้ีเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอลลาเจนส าหรับประชากรใน
กรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ 
(Marketing Mix Theory; 6P) เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับผูท่ี้สนใจในการท าธุรกิจวา่ส่ิงใดเป็นตวักระตุน้
ให้ผูบ้ริโภคเกิดการยอมรับและตดัสินใจในการซ้ือสินคา้ และส่ิงใดท่ีธุรกิจไม่ควรมองขา้ม เพื่อ
น าไปวางแผนและเป็นแนวทางในการท าการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพ 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. ศึกษาสภาพทัว่ไปของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามทั้งหมดท่ีใชใ้น 
การศึกษา เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านแรงจูงใจ  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ 
(Marketing Mix Theory; 6P) และการตดัสินใจซ้ือคอลลาเจนของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
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2. ศึกษาตวัแปรอิสระทั้งหมดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความตวัแปรตาม เช่น ปัจจยั 
ส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ (Marketing 
Mix Theory; 6P) และการตดัสินใจซ้ือคอลลาเจนของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคลลท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือคอลลาเจนของประชากรใน 
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอลลาเจนของประชากรใน 
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์  
โดยกลุ่มประชากรท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี คือ กลุ่มประชากรท่ีเคยซ้ือหรือรับประทาน

ผลิตภณัฑค์อลลาเจนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร  
2. ขอบเขตด้านเนือ้หา ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ปัจจยัส่วนผสม 

การตลาดออนไลน์ (Marketing Mix Theory; 6P) และการตดัสินใจซ้ือคอลลาเจนของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผูว้ิจยัก าหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ ธนัวาคม พ.ศ.  
2563 - กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ประโยชน์เชิงวชิาการ 

ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษาและเพื่อพฒันา
รูปแบบการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคต่อการซ้ือคอลลาเจนมารับประทาน 
ผลจากการวิจัยคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กับผูท่ี้เก่ียวข้องในการศึกษาเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาด ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป 

ประโยชน์เชิงนโยบาย 
1. เป็นแนวทางใหก้บัผูจ้  าหน่ายคอลลาเจนทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

คอลลาเจนของผูบ้ริโภค 
2. เป็นแนวทางใหก้บันกัการตลาด สามารถน าขอ้มูลจากงานวจิยัน้ีไปพฒันากลยทุธ์การ 

ส่ือสารและแนวทางในการด าเนินธุรกิจดา้นการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อ
สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 
 

 

   

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

 ปรียาพร คงพนัธ์ุวิจิตร (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา
ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารคอลลาเจน ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ 
เพศ สถานภาพ อาย ุอาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารคอลลาเจนโดยรวมไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีผูบ้ริโภค
ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนโดยรวม
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

กิตติพิชญ ์เพช็รปาน (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการ 
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยูใ่นช่วง 21 – 30 ปี มีการศึกษาอยูท่ี่ระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังาน
เอกชน และรายได้อยู่ระหว่าง 40,001 – 60,000 บาท โดยเหตุผลท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือ

ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ 
- ดา้นปัญหาขอ้เข่าเส่ือม  
- ดา้นสุขภาพผวิสวยงาม เปล่งปลัง่ 
- ผวิพรรณดูอ่อนเยาว ์

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์  
(Marketing Mix Theory; 6P) 

- ผลิตภณัฑ ์(Product)  
- ราคา (Price)  
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place)  
- การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
- การใหบ้ริการส่วนบุคคล(Personalization) 
- การรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) 

 

 
การตดัสินใจซ้ือ
คอลลาเจนของ
ประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนบุคคล; เพศ, อาย,ุ รายได,้ การศึกษา 
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ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนมากท่ีสุด คือ คุณประโยชน์มาเป็นแรก เน่ืองจากการบริโภค
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน เป็นการเพิ่มสารคอลลาเจนให้ร่างกายโดยตรงแลว้ร่างกายยงันา
ไปใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ช่วยฟ้ืนฟู ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหลอในจุดต่าง ๆ ของร่างกาย 
ความหมายของการตดัสินใจ 
ทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ 

 การศึกษาแนวคิดดา้นกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Kotler & Keller, 2014)(อา้ง
ถึงใน ภทัรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี (2559)) มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 การรับรู้ถึงปัญหา (Problem 
Recognition) ขั้นท่ี 2 การค้นหาข้อมูล (Information Search) ขั้นท่ี 3 การประเมินผลทางเลือก 
(Evaluation of Alternatives) ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ขั้นท่ี 5 พฤติกรรมหลงั
การซ้ือ (Post Purchase Behavior)  
 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้จิยัจึงสรุปไดว้า่ การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ ผูบ้ริโภค
จะมีการเลือกและเปรียบเทียบส่ิงท่ีตอ้งการจากทางเลือกมากมายโดยน ามาพิจารณาดว้ยเหตุผล เพื่อ
ตดัสินใจใหไ้ดส่ิ้งท่ีจะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
3. วธีิการศึกษา 
 ใช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แนวทางการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research) และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 การสุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดตวัอยา่ง (sample size) ใหมี้ความ
เหมาะสมกบัระดบัความเช่ือมัน่ในทางสถิติท่ีระดบั .05 ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และใชสู้ตรคอแค
รน ( Cochran,1977 ) ในการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

𝑛 =
P(1 − P)𝑍2

𝐸2
 

ซ่ึงในท่ีน้ี n  คือ ขนาดตวัอยา่งท่ีควรสุ่ม 
  P คือ สัดส่วนประชากรท่ีผูว้ิจยัก าลงัสุ่ม (0.05) 
  Z คือ  ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยัก าหนด 
    มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
  E คือ     ค่าความคลาดเคล่ือน 

แทนค่า  𝑛 =
0.5 (1−0.5)(1.96)2

(0.05)2  

  𝑛  = 384.16  
ผูว้ิจยัจึงมีการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยก าหนดให้ขนาดประชากรมีค่าเท่ากบั 17,594,551 คน และ
ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 ซ่ึงสามารถสรุปเป็นขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้400 ตวัอยา่งและเลือก
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กลุ่มตัวอย่างจากประชากรเป้าหมาย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) คือ กลุ่มคนท่ีเคยใช้หรือซ้ือสินคา้ออนไลน์ ท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการใช้
แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บขอ้มูล 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยการใช้ค  าถามปลายปิด ซ่ึงลักษณะการตั้ งข้อค าถามเป็น 
การเลือกตอบแบบประเมินค่า (Likert’s scale) โดยแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง น้อย และ น้อยท่ีสุด ตามล าดบั และแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บแบบสอบถามโดยมีการทบทวนวรรณกรรม 
ศึกษาจากหนงัสือ เอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุขในการท างานของบุคลากร 
โดยสร้างแบบสอบถาม ตามวตัถุประสงค์การศึกษา การตั้ งค  าถามแบบปลายปิดและวิธีการ
เรียงล าดบัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) และน าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) จ านวน 3 ท่าน จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุง
แกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช ้(try-out) กบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 คน เพื่อ
น ามาวเิคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (Corrected item-total correlation)  และหาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) โดยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวธีิของ Cronbach แลว้น า
แบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแลว้จ านวน 400 ชุด ออกเก็บขอ้มูล จากนั้นน าแบบสอบถาม
ทั้งหมดมาท าการตรวจสอบการตอบค าถามในแบบสอบถาม แลว้น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดย
ใชโ้ปรแกรมค านวณส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) โดยผูว้ิจยัได้แบ่งข้อมูล
การศึกษาออกเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี  

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด 
โดยผูว้ิจยัได้ท าการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลออนไลน์ผ่าน Google Form โดย
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้น
ต่อไป 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ 
วารสารวิชาการ ผลงานวิจยัท่ีท าการศึกษามาก่อนแลว้ และการคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อ
น ามาใช้ประกอบการศึกษา เพื่อก าหนดกรอบแนวความคิดในงานวิจยั และใช้อา้งอิงในการเขียน
รายงานผลการวจิยัไดแ้ละการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
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 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ประกอบดว้ย  การแจก
แจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอ้มูลแต่ละส่วน 
 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics Analysis) ใช้สถิติน้ีเพื่อทดสอบ
สมมติฐานท่ีมีระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 โดยใช้การทดสอบ t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของตวั
แปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม และ ANOVA, F-test เพื่อทดสอบความแตกต่างค่า mean ของระดบั
ความส าคัญ และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ  (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบ
อิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 
2. อาย ุผูต้อบแบบสอบท่ีมีอายุระหวา่ง 31-40 ปี มีจ  านวนมากท่ีสุด  

รองลงมาคืออาย ุ21-30 ปี อายรุะหวา่ง 41-50 ปี อายไุม่เกิน 20 ปี และช่วงอายท่ีุตอบแบบสอบถาม
นอ้ยสุดคือช่วงอายมุากกวา่ 51 ปีข้ึนไป ตามล าดบั 

3. ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่น 
ระดบัปริญญาตรี รองลงมาคือมีการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสูงกวา่ และล าดบัสุดทา้ยคือระดบั
การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ตามล าดบั 

4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
20,001- 30,000 บาท รองลงมาคือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ไม่เกิน 20,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป และล าดบัสุดทา้ยคือ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท  

5. การซ้ือผลิตภณัฑค์อลลาเจนใหใ้ครรับประทาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วน 
ใหญ่ซ้ือคอลลาเจนเพื่อรับประทานเอง รองลงมาคือซ้ือคอลลาเจนเพื่อรับประทานเองและให้ผูอ่ื้น 
และนอ้ยสุดคือซ้ือคอลลาเจนเพื่อใหผู้อ่ื้นรับประทาน  

6. ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑค์อลลาเจน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ี 
ในการซ้ือผลิตภณัฑ์คอลลาเจนมากท่ีสุด 1 คร้ัง / เดือน รองลงมาคือมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์
คอลลาเจน 2 คร้ัง / เดือน ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์คอลลาเจน 4คร้ัง / เดือนข้ึนไป และล าดบั
สุดทา้ยคือ ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑค์อลลาเจน 3 คร้ัง / เดือน  

7. ในดา้นของงบประมาณในการซ้ือผลิตภณัฑค์อลลาเจนในแต่ละคร้ัง ผูต้อบ 
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แบบสอบถามส่วนใหญ่มีงบประมาณในการซ้ือผลิตภณัฑ์คอลลาเจนคร้ังละ 401 – 600 บาท 
รองลงมาคือมีงบประมาณในการซ้ือผลิตภณัฑ์คอลลาเจนคร้ังละ 601 – 800 บาท มีงบประมาณใน
การซ้ือผลิตภณัฑค์อลลาเจนคร้ังละ 801 – 1,000 บาท มีงบประมาณในการซ้ือผลิตภณัฑค์อลลาเจน
คร้ังละต ่ากวา่ 400 บาท และล าดบัสุดทา้ยคือ มีงบประมาณในการซ้ือผลิตภณัฑ์คอลลาเจนคร้ังละ
สูงกวา่ 1,000 บาทข้ึนไป  

8. การรับขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑค์อลลาเจน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการ 
รับข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์คอลลาเจนผ่านช่องทาง Social media ; FB, IG, Twitter, Youtube, 
Tiktok รองลงมาคือมีการรับขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์คอลลาเจนผา่นช่องทางเพื่อนหรือญาติ มีการ
รับขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์คอลลาเจนผา่นช่องทางพนกังานขาย / เภสัชกร มีการรับขอ้มูลเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์คอลลาเจนผ่านช่องทางป้ายโฆษณา Billboard มีการรับขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์คอลลา
เจนผา่นช่องทางส่ือโทรทศัน์และวทิย ุมีการรับขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑค์อลลาเจนผา่นช่องทางงาน
อีเวน้ต์ต่างๆ และน้อยสุดมีการรับข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์คอลลาเจนผ่านช่องทางนิตยสาร/
วารสาร/หนงัสือพิมพ ์
ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านแรงจูงใจและปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ (Marketing 
Mix Theory; 6P) ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   
โดยพบวา่ แรงจูงใจดา้นคอลลาเจนมีส่วนช่วยดา้นสุขภาพผวิสวยงาม เปล่งปลัง่ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
และใหค้วามส าคญัระดบัมาก รองลงมาคือแรงจูงใจดา้นคอลลาเจนมีส่วนช่วยใหผ้ิวพรรณดูอ่อน
เยาว ์แรงจูงใจดา้นความรวดเร็วในการสั่งซ้ือการช าระค่าสินคา้และการจดัส่งสินคา้ แรงจูงใจดา้น
คอลลาเจนมีส่วนช่วยสุขภาพดา้นปัญหาขอ้เข่าเส่ือม และ แรงจูงใจดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
บนช่องทางออนไลน์ท่ีพบเห็นเป็นประจ าใหค้วามส าคญัระดบัมาก 

2. ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
โดยพบว่า สินค้าเป็นสินค้าท่ีถูกต้องตามลิขสิทธ์ิและตราสินค้า มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดและให้
ความส าคญัระดบัมาก รองลงมาคือสินคา้มีความแตกต่างจากสินคา้ทัว่ไปหรือคู่แข่ง ผลิตภณัฑ์
คอลลาเจนท่ีสั่งซ้ือตรงตามท่ีมีการระบุหรือโฆษณาไว ้ สินคา้มีคุณภาพได้มาตรฐาน น่าเช่ือถือ 
ผลิตภณัฑ์คอลลาเจนมีคุณสมบติัโดดเด่น สามารถดูดซึมดี และ สินคา้มีการรับประกนั/คืนเงิน/
เปล่ียนสินคา้ไดใ้หค้วามส าคญัระดบัมาก 

3. ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย 
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พบวา่ สามารถเปรียบเทียบราคากบัเวบ็ไซต์อ่ืน ๆ ได ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดและให้ความส าคญัระดบั
มาก รองลงมาคือราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ และ ราคาถูกกวา่ร้านคา้ทัว่ไปใหค้วามส าคญั
ระดบัมาก 

4. ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายโดยรวมอยูใ่น 
ระดบัมาก โดยพบว่า การคน้หาร้านคา้ในช่องทางออนไลน์ท าไดง่้าย มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดและให้
ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือการจดัส่งสินคา้รวดเร็ว และถูกตอ้งแม่นย  า การสั่งสินคา้มี
ความสะดวกรวดเร็ว ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ค่าจดัส่งสินคา้มีราคาเหมาะสมหรือมีบริการส่งสินคา้ฟรี
และมีช่องทางการจ าหน่ายทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ใหค้วามส าคญัระดบัมาก 

5. ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายโดยรวมอยูใ่น 
ระดบัมาก โดยพบวา่ มีการลดราคาสินคา้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดและใหค้วามส าคญัระดบัมาก รองลงมา
คือมีการแถมสินค้า/ของสมมนาคุณ  มีบริการเก็บเงินปลายทาง และ มีการลุ้นรางวลัต่างๆ ให้
ความส าคญัระดบัมาก  

6. ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคลโดยรวมอยู ่

ในระดบัมาก โดยพบว่า มีการตอบค าถามหรือขอ้สงสัยกบัลูกคา้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

และให้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือการให้ขอ้มูลแก่ลูกคา้ตรงกบัความตอ้งการ ถูกตอ้ง 

และเขา้ใจง่ายใหค้วามส าคญัระดบัมากท่ีสุด มีการส่งข่าวสารและขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ให้แก่ลูกคา้

อยา่งสม ่าเสมอ และ มีส่วนลดพิเศษเฉพาะสมาชิกท่ีซ้ือสินคา้เป็นประจ าใหค้วามส าคญัระดบัมาก 

7. ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัโดย 
รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยพบวา่ ทางเวบ็ไซตไ์ม่น าขอ้มูลของลูกคา้ไปใชป้ระโยชน์ในทางท่ีผิด เช่น 
น าขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ไปจ าหน่ายหรือเปิดเผยแก่องคก์รหรือหน่วยงานอ่ืน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
และให้ความส าคญัระดับมาก รองลงมาคือมีระบบป้องกันการโจรกรรมข้อมูลของลูกค้าท่ีได้
มาตรฐาน มีการก าหนดการเข้าถึงข้อมูลและมาตรการในการดูแลข้อมูลของลูกค้า และ มีการ
ประกาศนโยบายการปกป้องขอ้มูลความลบัของลูกคา้อยา่งชดัเจนใหค้วามส าคญัระดบัมาก  
ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์การตัดสินใจซ้ือคอลลาเจนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัการตดัสินใจซ้ือคอลลาเจนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยพบว่า ก่อนซ้ือผลิตภณัฑ์คอลลาเจนจะมีการค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
นิตยสาร มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดและให้ความส าคญัระดบัมาก รองลงมาคือ มีความสนใจและมีความ
ตั้งใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑค์อลลาเจนเพื่อสุขภาพเท่านั้น ก่อนซ้ือผลิตภณัฑ์คอลลาเจนท่านสอบถามถึง
ประสิทธิภาพจากผูท่ี้เคยบริโภคมาแลว้ จะแนะน าใหญ้าติหรือเพื่อนใหซ้ื้อผลิตภณัฑ์คอลลาเจนตรา
สินคา้ท่ีซ้ือ จะกลบัไปซ้ือผลิตภณัฑ์คอลลาเจนเพื่อสุขภาพมารับประทานอย่างต่อเน่ือง เพื่อนเคย
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รับประทานผลิตภณัฑ์คอลลาเจนเพื่อสุขภาพมาก่อนจึงแนะน าให้ซ้ือ และ มีความพึงพอใจใน
สุขภาพร่างกาย หลงัจากรับประทานผลิตภณัฑค์อลลาเจนใหค้วามส าคญัระดบัมาก  
ส่วนที ่4 ผลการวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย 
ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือคอลลาเจนของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

1. เพศ ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้งชายและหญิงมีการตดัสินใจซ้ือคอลลาเจน 
ไม่แตกต่างกนั 

2. อาย ุผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัอายแุตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือ 
คอลลาเจนท่ีแตกต่างกนั โดยพบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุน้อยกว่า 21 ปี มีการตดัสินใจซ้ือคอลลาเจนมากกว่าช่วงอายุ 
21-30 ปี และ ช่วงอายมุากกวา่ 51 ปี อยา่งมีนยัส าคญั  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ปี มีการตัดสินใจซ้ือคอลลาเจนน้อยกว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามช่วงอายุนอ้ยกวา่ 21 ปี ช่วงอายุ 31-40 ปี ช่วงอายุ 41-50 ปี และ แต่มีการตดัสินใจซ้ือ
คอลลาเจนมากกวา่ช่วงอายมุากกวา่ 51 ปี อยา่งมีนยัส าคญั  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายชุ่วง 31-40 ปี มีการตดัสินใจซ้ือคอลลาเจนมากกวา่ช่วงอาย ุ21-
30 ปี และ ช่วงอายมุากกวา่ 51 ปี อยา่งมีนยัส าคญั  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายชุ่วง 41-50 ปี มีการตดัสินใจซ้ือคอลลาเจนมากกวา่ช่วงอาย ุ21-
30 ปี และ ช่วงอายมุากกวา่ 51 ปี อยา่งมีนยัส าคญั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกว่า 51 ปี ปี มีการตดัสินใจซ้ือคอลลาเจนน้อยกว่าผูต้อบ
แบบสอบถามช่วงอายนุอ้ยกวา่ 21 ปี ช่วงอาย ุ21-30 ปี ช่วงอาย ุ31-40 ปี และ ช่วงอาย ุ41-50 ปี อยา่ง
มีนยัส าคญั  

3. รายไดผ้ลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือ 
คอลลาเจนท่ีแตกต่างกนั โดยพบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท มีการตดัสินใจซ้ือคอลลา
เจนมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
40,001-50,000 บาท และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญั  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีการตดัสินใจซ้ือคอลลา
เจนน้อยกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
30,001-40,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญั  
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน30,001-40,000 บาท มีการตดัสินใจซ้ือคอลลา
เจนมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
40,001-50,000 บาท และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญั  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001-50,000 บาท มีการตดัสินใจซ้ือคอลลา
เจนน้อยกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาทและ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 30,001-40,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญั  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป มีการตดัสินใจซ้ือ
คอลลาเจนนอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาทและ รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญั  

4. ระดบัการศึกษา ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีการ 
ตดัสินใจซ้ือคอลลาเจนไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ โดยพบว่าปัจจยัแรงจูงใจดา้นปัญหาขอ้เข่าเส่ือมมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอลลาเจนของประชากรในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ดา้นผวิพรรณดูอ่อนเยาว ์  

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ (Marketing Mix Theory; 6P) โดย
พบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดออนไลน์ (Marketing Mix Theory; 6P) ด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอลลาเจนของประชากรในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด
รองลงมาคือ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยัราคา (Price) การรักษาความเป็นส่วนตวั 
(Privacy) การใหบ้ริการส่วนบุคคล(Personalization) และปัจจยัช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) นอ้ย
ท่ีสุดตามล าดบั 
อภิปรายผลการวจัิย 

ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือคอลลาเจนท่ีไม่แตกต่างกนั 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรียาพร คงพนัธ์ุวจิิตร (2556) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารคอลลาเจนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยพบวา่ปัจจยัดา้นเพศท่ีต่างกนัไม่มี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

ส่วนปัจจยัดา้นอายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือ
คอลลาเจนของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตติพิชญ์ 
เพ็ชรปาน (2561) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลา
เจนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าปัจจยัด้านอายุและระดับการศึกษาท่ีต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ เยาวภา จนัทร์พวง (2557) เร่ือง ลกัษณะ
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รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุ และการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินใน
ประเทศไทย โดยพบว่าผูสู้งอายุท่ีมีการศึกษา และรายได้แตกต่างกนัจะให้ความส าคญักบัการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวติามินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
และสอดลอ้งกบังานวจิยัของ พนิตานนัท ์เกียรติรัศมี (2559) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ของผูห้ญิงจากร้านคา้ในสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ พบวา่ 
ปัจจยัดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งในดา้นราคาเฉล่ีย
ต่อช้ินและดา้นมูลค่าเฉล่ียต่อคร้ังในการซ้ือ  

      ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นปัญหาขอ้เข่าเส่ือม ดา้นสุขภาพผวิสวยงาม เปล่ง 
ปลั่งและผิวพรรณดูอ่อนเยาว์มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอลลาเจนของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายการตดัสินใจซ้ือคอลลาเจนของประชากรใน
กรุงเทพมหานครไดว้า่ผลการศึกษาดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีตั้งไวว้า่ ปัจจยั
ดา้นแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอลลาเจนของประชากรในกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ กิตติพิชญ์ เพ็ชรปาน (2561) ท่ีได้ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าผูบ้ริโภคเลือกรับประทาน
คอลลาเจนจากคุณประโยชน์ช่วยฟ้ืนฟู ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหลอ ในจุดต่าง ๆ ของร่างกาย  

     ปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ (Marketing Mix Theory; 6P) มีอิทธิพลต่อการ 
ตดัสินใจซ้ือคอลลาเจนของประชากรในกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นทัธมน เดช
ประภสัสร (2558) ซ่ึงได้ศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทาง
อินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาง
อินเทอร์เน็ต คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการ 
ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นตราผลิตภณัฑแ์ละลกัษณะบรรจุภณัฑ์  
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 

จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัขอสรุปขอ้เสนอแนะต่อผูป้ระกอบการเพื่อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงกลยทุธ์ในดา้นธุรกิ สร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั ดงัน้ี 

1. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัแรงจูงใจท่ีท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถแกไ้ขปัญหา 
ขอ้เข่าเส่ือมของผูบ้ริโภคและช่วยให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว ์เช่น การบรรยายถึงวตัถุดิบและสรรพคุณ
ของคอลลาเจนวา่ผลิตจากวตัถุดิบท่ีสามารถช่วยเสริมสร้างและฟ้ืนฟูน ้าไขขอ้เพื่อช่วยแกปั้ญหาการ
เจ็บหวัเข่าและอาการขอ้เข่าเส่ือม ตลอดจนเป็นคอลลาเจนชนิดดูดซึมง่ายมีส่วนช่วยให้ผิวพรรณดู
อ่อนเยาวช่์วยต่อตา้นความเห่ียวยน่หยอ่ยคลอ้ยของผิวหนงั เป็นตน้ 

2. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดออนไลน์  
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(Marketing Mix Theory; 6P) ดงัน้ี 
-ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) คือ สินคา้เป็นสินคา้ท่ีถูกตอ้งตามลิขสิทธ์ิและตราสินคา้  
-การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ มีการลดราคาสินคา้ 
-ปัจจยัราคา (Price) คือ สามารถเปรียบเทียบราคากบัเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ ได ้
-การรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) คือ ทางเวบ็ไซตไ์ม่น าขอ้มูลของลูกคา้ไปใชป้ระโยชน์ในทาง
ท่ีผดิ เช่น น าขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ไปจ าหน่ายหรือเปิดเผยแก่องคก์รหรือหน่วยงานอ่ืน 
-การให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) คือ มีการตอบค าถามหรือข้อสงสัยกับลูกค้าอย่าง
รวดเร็ว 
-ปัจจยัช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) คือ การคน้หาร้านคา้ในช่องทางออนไลน์ท าไดง่้าย 
ข้อจ ากดัของการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

1. เพิ่มการวิจยัเชิงคุณภาพในการเก็บขอ้มูลเชิงลึก เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้เขา้ใจ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน ควบคู่ไปกบัการแจกแบบสอบถาม 

2. ผูว้จิยัจึงขอเสนอให้มีการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ในอนาคต เช่นปัจจยัเร่ืองรูปแบบของ
ผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต เป็นตน้ 
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