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บทที ่1  
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

 
ภาวะเศรษฐกิจและวถีิชีวิตท่ีรีบเร่งของสังคมเมืองในปัจจุบนั ท าให้ผูค้นในวยัเรียน วยัท างาน 

และรวมถึงวยัเกษียณ มีความเครียดและความเร่งรีบอยูต่ลอด ไม่สามารถดูแลเอาใจใส่เร่ืองอาหารการ
กินมากเท่าท่ีควร มีแนวโน้มท่ีจะรับประทานอาหารพร้อมทานและอาหารก่ึงส าเร็จรูปเพิ่มมากข้ึน
เร่ือยๆ จากการวิจยัของบริษทัวิจยัระดบัโลก ACNielsen ในตน้ปี พ.ศ. 2551 พบว่า ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมีประชากรนิยมบริโภคอาหารพร้อมทานมากท่ีสุดในโลก (อุตสาหกรรมสาร, 2552 : ระบบ
ออนไลน์) ทั้งท่ีทราบดีวา่อาหารพร้อมทานหรืออาหารก่ึงส าเร็จรูปมีคุณประโยชน์นอ้ยกวา่อาหารสด 
และอาหารปรุงเอง รวมถึงทราบถึงผลเสียต่อร่างกายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดงันั้น ประชากรใน
ประเทศจึงหนัมาใส่ใจผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพมากข้ึนดว้ย   อีกทั้งพฤติกรรมการบริโภคผกั
ของประชาชนไทยลดลง ซ่ึงการบริโภคผกัและผลไมใ้นปริมาณท่ีเพียงพอจะส่งผลดีต่อสุขภาพ ทั้งใน
ด้านการป้องกนัหรือชะลอการเกิดโรคเร้ือรังและโรคหรือภาวะเส่ียงของร่างกาย เน่ืองจากผกัและ
ผลไมเ้ป็นแหล่งส าคญัของวิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร และพฤกษเคมี (Phytochemicals) หลากหลาย
ชนิด  องค์การอนามยัโลกระบุว่า การบริโภคผกัและผลไมท่ี้ต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐานในประเทศก าลงั
พฒันา ท าใหป้ระชากรเสียชีวิตมากกวา่ 2.5 ลา้นคนต่อปีและมีความสัมพนัธ์กบัการเกิดโรคหวัใจขาด
เลือดโรคเส้นเลือดในสมองตีบ และโรคมะเร็ง  ใน พ.ศ. 2546-2547 คนไทยอายุ 15 ปีข้ึนไป ทั้งหญิง
และชายรับประทานผกัและผลไม ้ลดลงจากร้อยละ 21.7 ใน พ.ศ. 2546 –2547 เป็นร้อยละ 17.7  ใน 
พ.ศ. 2551 – 2552 (ท่ีมา : สาระสุขภาพ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 13, 26 - 30 เมษายน 2553, ส านกันโยบายและ
ยุทธศาสตร์, ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข) การบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจึงเป็นแนวคิดท่ี
ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากในปัจจุบนั เน่ืองจากเช่ือวา่เป็นหนทางหน่ึงท่ีจะท าใหไ้ดรั้บสารอาหารท่ี
ครบถ้วนมากข้ึน โดยจากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรไทยบริโภค
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพิ่มข้ึนจากร้อยละ10.1 ใน พ.ศ. 2548 เป็นร้อยละ 16.0 ใน พ.ศ. 2552 (สาระ
สุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข, ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 13, 26 - 30 เมษายน 2553) และเป็นประเทศท่ีพบคน
รับประทานวิตามินและหรือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารมากท่ีสุดในโลก 66% (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 16 
มีนาคม พ.ศ.2552)  
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ขอ้มูลจาก Euro monitor ส ารวจพบวา่ ตลาดรวมกลุ่มผลิตภณัฑ์เสริมอาหารในปี 2553 มูลค่า
ตลาดรวมกวา่ 26,600 ลา้นบาท หากเทียบกบัปี 2552 ตลาดรวมอาหารเสริมมีมูลค่าตลาดเพียง 23,600 
ลา้นบาท และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนกวา่ ร้อยละ 5 ทุกปี  

พฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปเน่ืองดว้ยปัจจยัหลายอยา่ง เช่นเร่ืองเทคโนโลย ี
ท าให้การติดต่อส่ือสารมีการพฒันาอย่างไร้ขีดจ ากดั รูปแบบการด าเนินชีวิตเปล่ียนไปโดยมีอุปกรณ์
หลายอยา่งท่ีช่วยผลกัดนัพฤติกรรมผูบ้ริโภค เช่น ระบบอินเตอร์เน็ท เคร่ืองมือออนไลน์ สมาร์ทโฟน 
ทีวีบนโซเชียลเน็ทเวิร์ค เป็นตน้ (ดาราวรรณ, 2556) ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ข่าวสาร ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบั
สุขภาพมากข้ึนกว่าอดีตท่ีผ่านมา ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑ์เสริมอาหารและหาซ้ือไดง่้ายข้ึน
กว่าเดิม พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปท าให้มูลค่าตลาดรวมของผลิตภณัฑ์อาหารสุขภาพ
สูงข้ึนในทุกปี   

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารมีอยู่มากมายหลายชนิด สามารถแบ่งประเภทตามคุณสมบัติและ
ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ ์หรือแบ่งตามประเภทตามแหล่งท่ีมาได ้ดงัน้ีคือ  

1. อาหารบ ารุงสุขภาพ ซ่ึงมกัจะเสนอวา่มีประสิทธิภาพในการใชเ้ป็นอาหารบ ารุงร่างกาย เช่น 
รังนก ซุบไก่สกดั วติามินต่างๆ 

2. อาหารป้องกนัและรักษาโรค จะเสนอสรรพคุณวา่มีคุณสมบติัในการป้องกนัและรักษาโรค
บางชนิด เช่น สาหร่ายคลอเรลลา ท าใหล้ดความเส่ียงต่อการเป็นมะเร็ง 

3. อาหารลดความอว้น เป็นอาหารประเภทเพิ่มปริมาณเม่ือบริโภคแล้วอ่ิม แต่มีคุณค่าทาง
อาหารนอ้ยมาก ช่วยใหเ้พิ่มปริมาณกากอาหาร ท าใหท้อ้งไม่ผกู 

4. อาหารเสริมนักกีฬา อาหารเสริมกลุ่มน้ี มักเป็นอาหารประเภทให้พลังงานเร็ว เช่น 
เคร่ืองด่ืมกลูโคส ฟรุคโตส นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ชนิดต่าง ๆ ดว้ย 
(ท่ีมา: มหาวิทยาลยัเกษตรศาตร์,2547, อาหารเสริมสุขภาพ, E-magazine, กรุงเทพมหานคร: ระบบ
ออนไลน์) 
 แนวโน้มของการพฒันาอาหารของโลกในปัจจุบันและอนาคตมีทิศทางไปยงัการพฒันา
นวตักรรมอาหาร ในกลุ่มอาหารเสริมสุขภาพในรูปของอาหารฟังก์ชัน่และ ผลิตภณัฑ์       นิวตราซูติ
คอล (functional food and nutraceutical) เป็นหลกั ซ่ึงตลาดผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพของโลก
โดยรวมภายในปี พ.ศ. 2553 มีมูลค่าประมาณ 167,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยมีญ่ีปุ่นและประเทศ
ต่างๆในสหภาพยุโรปเป็นตลาดหลกัของผลิตภณัฑ์เสริมสุขภาพ นอกจากน้ี การศึกษาถึงผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์ ประชากร และการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค คาดการณ์
ว่าผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพท่ีมีแนวโน้มเติบโตในระยะ 5 ปีขา้งหน้า (ดร.  สุรอรรถ  ศุภจตุัรัส  
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ผูจ้ ัดการฝ่าย ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ,  2554,  Innovation Trend, กรุงเทพมหานคร : ระบบ
ออนไลน์) 
 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 293 (พ.ศ. 2548) เร่ืองผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ไดมี้
การนิยามความหมายของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารวา่ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใชรั้บประทานนอกเหนือจากการ
รับประทานอาหารตามปกติ ซ่ึงมีสารอาหาร หรือสารอ่ืนเป็นองคป์ระกอบ อยูใ่นรูปแบบ เม็ด แคปซูล 
ผง เกล็ด ของเหลว หรือลกัษณะอ่ืน ซ่ึงมิใช่รูปแบบอาหารตามปกติ  ดงันั้นแมรู้ปแบบของผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารมีหลากหลาย แต่ท่ีนิยมในทอ้งตลาดจะอยูใ่นรูปแบบน ้ า หรือของเหลว และรูปแบบชนิด
เม็ดหรือแคปซูล  จากการสัมภาษณ์ นางสาวสิระพร  ปรีดานนท ์เภสัชกร และเจา้ของกิจการร้านขาย
ยาฟาร์มาแคร์ มีจ  านวน 3 สาขา ไดแ้ก่สาขาหางดง สาขาข่วงสิงห์ และสาขาห้างสรรพสินคา้โพรเมนา
ดา อ.เมืองเชียงใหม่ เปิดกิจการมาแล้ว 3 ปี กล่าวว่า ปัจจุบนัแนวโน้มการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารชนิดเม็ดมีมากข้ึนทุกปี โดยผลิตภณัฑเ์สริมอาหารภายในร้านขายยามีจ านวนเกือบ 200 รายการ 
ร้อยละ 95 เป็นผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด  มียอดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดเป็นร้อย
ละ 90 ของยอดผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทั้งหมดท่ีจ าหน่ายได ้  และส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
เพื่อบ ารุงสุขภาพ เช่น วติามิน เกลือแร่ แร่ธาตุต่างๆ เป็นตน้ 
 จากการสอบถามเภสัชกรและพนกังานขายยาในร้านฟาร์มาแคร์ทราบว่า เหตุผลท่ีผูบ้ริโภค
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด เน่ืองจากสะดวกแก่รูปแบบในการด าเนินชีวิตประจ าวนั ง่าย
ในการพกพา และง่ายในการเก็บรักษา อีกทั้งผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดท่ีมีอยู่ในทอ้งตลาด ก็มี
หลากหลายตราสินคา้ให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือไดส้ะดวกตามความตอ้งการ และอีกตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ัด
เก่ียวกบัความนิยมของผูบ้ริโภคต่อการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเมด็คือ  ตราสินคา้ “แบรนด์” 
จ าหน่ายซุปไก่สกดั เดิมบริษทัแบรนด์ ผลิตเพียงซุปไก่สกดั เป็นผลิตภณัฑ์เสริมอาหารบ ารุงสุขภาพ
ชนิดน ้า แต่ปัจจุบนับริษทัแบรนด ์เล็งเห็นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีนิยมบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
ชนิดเมด็ จึงไดผ้ลิต ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารบ ารุงสุขภาพชนิดเมด็ จ  านวนหลายรายการออกสู่ตลาด เช่น 
แบรนด์ซุปไก่สกัดผสมวิตามินบีคอมเพล็กซ์และร่าตุ  แบรนด์ซุปไก่สกัดผสมสารสกัดจากใบ
แป๊ะก๊วยและโสม แบรนด์สารสกดัจากแบล็กเคอร์แรนท์และลูทีน ซ่ึงถือเป็นผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ชนิดเมด็ประเภทบ ารุงสุขภาพ เป็นตน้ (แบรนด์, 2556, ระบบออนไลน์)  

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดท่ีท าการตลาดในประเทศไทย มีหลากหลายประเภท จ าแนก
ตามผลิตภณัฑท่ี์มีส่งเสริมการตลาดอยา่งชดัเจนไดด้งัน้ี 
 1.กลุ่มผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีผลิตและน าเขา้มาจากต่างประเทศ ตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีนิยมไดแ้ก่ 
แบล็คมอร์ เซ็นทรัม ไบโอโกรว ์เป็นตน้ 
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 2.กลุ่มผลิตภณัฑ์เสริมชนิดเม็ดอาหารท่ีผลิตในประเทศ ตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีนิยม ไดแ้ก่   แบ
รนด ์(ชนิดเมด็) เป็นตน้ 
 3.กลุ่มผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด ท่ีมีการจ าหน่ายผา่นการช่องทางการตลาดแบบขายตรง 
ไดแ้ก่ แอมเวย ์ ยนิูซิต้ี  กิฟฟารีน เป็นตน้ 
 ดว้ยมูลค่าตลาดรวมของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดมีปริมาณมาก และเพิ่มข้ึนในแต่ละปี 
โดยเฉพาะประเภทท่ีบ ารุงสุขภาพ ดงันั้นจึงมีการแข่งขนัทางการตลาดในผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ีอยา่งรุนแรง 
เน่ืองจากแนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีความสนใจในผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดเพิ่มข้ึน 
และมีพฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนแปลงไปจากอดีต ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาเพื่อทราบถึงพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดเพื่อบ ารุงสุขภาพ ใน อ.เมืองเชียงใหม่  ซ่ึงผล
ของการศึกษาสามารถน าไปเป็นขอ้มูลพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินแผนการตลาดและ
พฒันากลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสม สอดคลอ้ง กบัพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดมากท่ีสุด และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจ
และผูป้ระกอบการอ่ืนๆ ท่ีจะใชผ้ลของการศึกษาเป็นประโยชน์ในอนาคตดว้ย 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม ่

 
1.3  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1.3.1 ท าให้ทราบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมชนิดเม็ด   ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

1.3.2 สามารถน าขอ้มูลไปใชส้ าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร   เพื่อ
ปรับปรุงแผนการตลาด และพฒันากลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพ ตรงกบัความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

 
1.4 นิยำมศัพท์ 
 พฤติกรรมผู้บริโภค  หมายถึง  ปฏิกิริยาการแสดงออกของบุคคลในการคน้หา การเลือกซ้ือ 
การตดัสินใจ การใช้ การประเมินผล หรือจดัการกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดวา่จะสมา
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รถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้(อรชร มณีสงฆ์,2552)โดยมีแนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค เพื่อคน้หาลกัษณะและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคคือ 6W1H ประกอบดว้ย 

1. WHO ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
2. WHAT ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร และอะไรคือส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ์ 
3. WHERE ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน หรือช่องทางท่ีผูบ้ริโภคทาการซ้ือ 
4. WHEN ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใดหรือโอกาสในการซ้ือ 
5. WHY ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
6. WHOM ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 

 7. HOW ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไรเพื่อทราบถึงขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ (operation) 
หรือกระบวนการซ้ือ (Buying process)(ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ ,2546) 

 
ผู้บริโภค หมายถึง กลุ่มคนในวยัผูใ้หญ่ อายุ 21 – 60 ปี ท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 

ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรชนิดเม็ดประเภทบ ำรุงสุขภำพ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้รับประทาน
โดยตรง นอกเหนือจากรับประทานอาหารหลกัตามปกติ ซ่ึงอยู่ในรูปลกัษณะเป็นเม็ด หรือแคปซูล 
และมีจุดมุ่งหมายส าหรับบุคคลทัว่ไปท่ีมีสุขภาพปกติ มิใช่ส าหรับผูป่้วย เฉพาะในหมวดเสริมบ ารุง
สุขภาพ 

 


