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บทคดัย่อ 
 
 การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการ

บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง และมีอายุระหว่าง 21-60 ปีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีอาชีพ พนักงาน
บริษทัเอกชนรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท สถานภาพโสด 

 เม่ือศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่   ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดแบบแค็ปซูล ประเภท วิตามิน
รวม จุดประสงคข์องการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเม็ดเพื่อบริโภคเองมีความถ่ีมากกวา่ 3 เดือนต่อ
คร้ังโดยซ้ือจากร้านขายยา มีความนิยมผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดจากแหล่งผลิตในประเทศไทย 
และมีความเห็นวา่ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทั้งท่ีผลิตในประเทศและต่างประเทศมีคุณภาพไม่แตกต่างกนั    
เหตุผลในการซ้ือเพื่อบริโภคเน่ืองจากเป็นคนรักสุขภาพอยู่แล้ว  ตราสินค้าท่ีนิยมซ้ือ ได้แก่ 
Blackmores, แบรนด์,  MEGA, และแบนเนอร์ โดยมีเหตุผลในการเลือกตราสินคา้คือเป็นผลิตภณัฑ์ท่ี
ไดม้าตรฐานการยอมรับ   ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดตามบรรจุ
ภณัฑ์โดยดูจากความน่าเช่ือถือและแลดูสะอาดตา  การเลือกตราสินคา้เลือกจากตราสินคา้เดิมท่ีตั้งใจ
ไว ้ มีการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทดแทนโดย โดยหาซ้ือท่ีแหล่งอ่ืนๆก่อนซ้ือตราสินคา้อ่ืนทดแทน  
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดต ่ากว่า 1,000 บาทต่อการซ้ือหน่ึงคร้ัง จะซ้ือเม่ือ
ไดรั้บค าแนะน าจากแพทย ์เภสัชกร   ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายผา่นระบบอินเตอร์เน็ตผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ยงัไม่นิยมสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค เน่ืองจากไม่แน่ใจวา่จะได้
สินคา้ของแทห้รือไม่ และไม่แน่ใจในแหล่งท่ีจ าหน่ายสินคา้ 
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 ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิด
เมด็ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่   ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้นอยู่
ในระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัสูงสุด ดา้นผลิตภณัฑ์คือมีเคร่ืองหมาย
รับรองจากอย.  ด้านราคาคือมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพค่าเฉล่ีย  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ
ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์สัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือ   ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือมีการโฆษณา
ผา่นทางโทรทศัน์  
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ABSTRACT 
 

 This independent study aimed to investigate consumer behavior in buying tablet dietary 
supplement products in Mueang Chiang Mai district.  Samples were specified to 280 adult 
consumers in the age of 21-60 years old, who purchased the tablet dietary supplement products in 
Mueang Chiang Mai district.  Data was collected in according to the convenient sampling method 
with predetermined quota for age. The findings presented that most respondents were female in the 
age of 21-60 years old with Bachelor’s degree. They worked as private company employee whose 
average monthly income was ranked at the amount of 15,000-30,000 Baht and were single.  
 Based upon the study on behavior of consumers in buying tablet dietary supplement 
products in Mueang Chiang Mai district, the results revealed that the majority of respondents 
consumed multi-vitamin and bought it for self-consumption. They preferred the products produced 
in Thailand and believed that the qualities of domestic and imported products were indifferent.  
Most of them consumed it in a form of capsule and bought it from drugstores with the frequency of 
once in over than 3 months. Reason in consuming this product was referred to their health-
concerned habit.  The most favorite brands of tablet dietary supplement products included 
Blackmores, Brand, MEGA, and Banner. The chose these brands due to its accepted standard 
quality. A criterion in selecting the product was mentioned to its reliable and neat package.   They 
intentionally bought and decided to replace the finished product with the same product brand.  They 
would buy a different brand after making attempt to find the needed one at different shops. In each 
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time of purchase, the expense for tablet dietary supplement products was found at lower than 1,000 
Baht. They also spent lower than 1,000 Baht for each type of tablet dietary supplement products.  
They bought it in according to the recommendation made by doctors and pharmacists. Online 
distribution channel via Internet or Social Network had not yet been popular among these 
consumers since the majority did not preferred buying it on the Internet. However, a little number of 
them did online-purchase as they felt convenient to do so. They did not have to arrange any 
transportation for their purchase and also felt easy to search for product information through the 
Internet.  For those who denied buying the product via online channel, they revealed that they were 
not sure if the product was genuine and suspicious on the place of product distribution. 
 Regarding the study on marketing mix factors affecting the decision of consumers towards 
buying tablet dietary supplement products in Mueang Chiang Mai district, the results presented that 
the consumers paid high level of importance on 4 marketing mix factors as follows. 1) Product 
factor affected their buying decision at high level and the highest level of importance was given to 
having the certified stamp from Food and Drug Administration. 2) Price factor affected their buying 
decision at high level and the highest level of importance was given to the reasonable price 
comparing to product’s mean quality. 3) Place factor affected their buying decision at high level and 
the highest level of importance was given to the image of product related to its reliability. 4) 
Promotion factor affected their buying decision at high level and the highest level of importance 
was given to the television advertisement. 
 For problems and suggestions as obtained by interviewing with the respondents, the results 
suggested that most of them felt that for safe consumption, the purchase of tablet dietary supplement 
products should be done under the advises of doctors or pharmacists. For the highest benefits, the 
consumers should get to know the products by reading through its label to learn about ingredients, 
benefits, indications for a certain product and its limitations, as well as possible side-effects. They 
also agreed that if they were not sure of taking the product, they should consult with doctors and 
pharmacists.  The government sectors should also keep control and examine all tablet dietary 
supplement products in the market, encourage consumers to consume the products with the certified 
stamp of Food and Drug Administration, and provide accessible news and information on tablet 
dietary supplement products to better the understanding of consumers. 


