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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษา เร่ือง “พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิด
เม็ด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่จากผลการศึกษา สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และ
ขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง และมีอายุระหวา่ง 21-30 ปี  
31-40 ปี41-50 ปีและ 51-60 ปีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท สถานภาพโสด 
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์อาหารเสริมชนิดเม็ด  

ผลการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดประเภทบ ารุงสุขภาพ
ประเภท วิตามินรวมบ ารุงสมองบ ารุงเร่ืองผิวพรรณ จุดประสงค์ของการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ชนิดเม็ดเพื่อบริโภคเองโดยมีความนิยมผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดจากแหล่งผลิตในประเทศไทย 
และมี0ความเห็นว่าผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทั้งท่ีผลิตในประเทศและต่างประเทศมีคุณภาพไม่แตกต่าง
กนั  

ส่วนใหญ่บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดแบบแค็ปซูลโดยซ้ือจากร้านขายยามีความถ่ี
ในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเม็ดมากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ังเหตุผลในการซ้ือเพื่อบริโภคเน่ืองจาก
เป็นคนรักสุขภาพอยู่แลว้ยี่ห้อผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดท่ีนิยมซ้ือ ไดแ้ก่ Blackmores, แบรนด์,  
MEGA, และแบนเนอร์โดยมีเหตุผลในการเลือกยีห่อ้ ไดแ้ก่เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานการยอมรับ 
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ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดตามบรรจุภณัฑ์โดยดูจาก
ความน่าเช่ือถือและแลดูสะอาดตาการเลือกตรายี่ห้อเลือกจากตราสินคา้เดิมท่ีตั้งใจไว ้มีการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์ทดแทนโดย ซ้ือยี่ห้อเดิมท่ีตั้ งใจไวโ้ดยหาซ้ือท่ีแหล่งอ่ืนๆก่อน ซ้ือยี่ห้ออ่ืนทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดต ่ากว่า 1,000 บาทต่อการซ้ือหน่ึงคร้ังและซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดแต่ละประเภท ในราคาต ่ากว่า 1,000 บาทการซ้ือไดรั้บค าแนะน าจาก
แพทย ์เภสัชกร 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตผู ้บริโภคส่วนใหญ่ไม่นิยมสั่งซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมชนิดเม็ดผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค แต่บางส่วนสั่งซ้ือผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต โดยให้เหตุผลว่า สะดวก ไม่ต้องเดินทางและ การหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต
สะดวกสบายเหตุผลท่ีไม่สั่งซ้ือผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เน่ืองจากไม่แน่ใจวา่จะไดสิ้นคา้ของแทห้รือไม่
และไม่แน่ใจในแหล่งท่ีจ าหน่ายสินคา้ 
 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลระดับที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารชนิดเม็ด 
 
 ผลการศึกษา พบว่า ระดบัท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมแต่ละดา้น อยู่ใน
ระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี ดา้นการจดัจ าหน่าย ค่าเฉล่ีย 3.89 ดา้นผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.87 
ดา้นราคา ค่าเฉล่ีย 3.70 และดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ีย 3.53  

 
ระดับที่มีผลต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับท่ีมีผลต่อส่วนประสม

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.87โดยระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยสูงสุด 3 
ล าดับแรก คือมีเคร่ืองหมายรับรองจากอย.ค่าเฉล่ีย 4.69(ระดับมากท่ีสุด)   มีการระบุวนัหมดอายุ
ค่าเฉล่ีย 4.63(ระดับมากท่ีสุด) และสรรพคุณ -คุณค่าของสินค้าค่าเฉล่ีย 4.52 (ระดับมากท่ีสุด) 
ตามล าดบั 
 

ระดับที่มีผลต่อปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัท่ีมีผลต่อส่วนประสมการตลาด
ดา้นราคาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.70โดยระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือมี
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพค่าเฉล่ีย 4.21(ระดบัมากท่ีสุด)มีราคาเหมาะสมกบัปริมาณค่าเฉล่ีย 4.15 
(ระดบัมาก) และมีการขายสินคา้ราคาถูกกวา่ชนิดอ่ืนค่าเฉล่ีย 3.46(ระดบัมาก) ตามล าดบั 
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ระดับที่มีผลต่อปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัท่ีมีผลต่อส่วนประสม
การตลาดด้านการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.89โดยระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัย่อย
สูงสุด 3 ล าดบัแรก คือภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์สัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือค่าเฉล่ีย 4.30(ระดบัมาก
ท่ีสุด)แหล่งซ้ือสะดวกง่ายแก่การหาซ้ือค่าเฉล่ีย 4.28(ระดบัมากท่ีสุด) และมีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย
ค่าเฉล่ีย 4.09(ระดบัมาก) ตามล าดบั 

 
ระดับที่มีผลต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัท่ีมีผลต่อส่วน

ประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.53โดยระดบัท่ีมีผลต่อ
ปัจจยัยอ่ยสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ มีการโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ ค่าเฉล่ีย 3.89(ระดับมาก) มีการ
โฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ค่าเฉล่ีย 3.70(ระดบัมาก) และมีส่วนแถมสินคา้ตามเง่ือนไข  ค่าเฉล่ีย 3.67 
(ระดบัมาก) ตามล าดบั  
 
ส่วนที ่4 ข้อมูลเกีย่วกบัปัญหาและข้อเสนอแนะ 
  

ผลการศึกษา พบว่า การซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดผูบ้ริโภคควรไดรั้บค าปรึกษาจาก
แพทย ์หรือ เภสัชกร เพื่อความปลอดภยัในการบริโภคและเพื่อให้ไดป้ระโยชน์สูงสุดต่อร่างกายโดย
การการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเส ริมทุกชนิด ผู ้บ ริโภคควรศึกษารายละเอียดจากฉลาก 
ส่วนประกอบ สรรพคุณ ขอ้บ่งช้ีทางยา และขอ้จ ากดั ตลอดจนผลขา้งเคียงจากการใช้เม่ือไม่มัน่ใจควร
ปรึกษาแพทยแ์ละเภสัชกรก่อน ในส่วนของภาครัฐควรก ากบั และตรวจสอบผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ชนิดเม็ดท่ีมีจ  าหน่ายในตลาด และสนบัสนุนให้บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดทุกชนิดจะตอ้ง
ไดรั้บการรับรองจาก คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ควรให้ความรู้ เขา้ใจแก่ผูบ้ริโภค ในการรับ
ขอ้มูลข่าวสารและเขา้ถึงผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเมด็ 
 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดจ าแนกตามเพศ อายุ และ
รายได้   

ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดจ าแนกตามเพศ 
 
ด้านการบริโภคประเภทผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายส่วนใหญ่  บริโภค

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  วิตามินรวม  บ ารุงสมอง  บ ารุงเร่ืองผิวพรรณและ
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บ ารุงกระดูก / ไขขอ้  ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงส่วนใหญ่ บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ชนิดเมด็  3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  วติามินรวม  บ ารุงเร่ืองผวิพรรณ  และบ ารุงสมอง ตามล าดบั 

 
ด้านจุดประสงค์ของการซ้ือผลิตภัณฑ์   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายส่วนใหญ่ มี

จุดประสงคข์องการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ซ้ือบริโภคเองซ้ือให้คนใน
ครอบครัวและ ซ้ือเป็นของขวญั/ของฝาก ตามล าดบั ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงส่วนใหญ่ 
มีจุดประสงคข์องการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก  ไดแ้ก่ซ้ือบริโภคเองซ้ือใหค้นใน
ครอบครัวและ ซ้ือเป็นของขวญั/ของฝากตามล าดบั  
  

ด้านสถานที่ที่ซ้ือผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก จาก ร้านขายยา  ห้างสรรพสินคา้  และตวัแทนจ าหน่าย  ตามล าดบั  ส่วน
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงส่วนใหญ่ ซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก จากร้าน
ขายยา  หา้งสรรพสินคา้  และตวัแทนจ าหน่าย  ตามล าดบั 
  

ด้านความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายส่วนใหญ่ มีความถ่ีใน
การซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  เดือนละ  1 คร้ัง   มากกว่า3 เดือนต่อคร้ัง  
และ 2 -3 เดือน ต่อคร้ัง ตามล าดบัส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการ
ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง    เดือนละ  1 คร้ัง และ 
2 -3 เดือน ต่อคร้ัง ตามล าดบั 
 

ด้านสาเหตุในการซ้ือผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายส่วนใหญ่ ซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารชนิดเม็ด โดยมีสาเหตุ  3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  เพื่อนแนะน า   สมาชิกในครอบครัวแนะน า  
และเป็นคนรักสุขภาพอยู่แล้ว  ตามล าดับ ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงส่วนใหญ่ซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด โดยมีสาเหตุ 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ เป็นคนรักสุขภาพอยูแ่ลว้  สมาชิกใน
ครอบครัวแนะน า  และส่ือโฆษณาต่างๆ ตามล าดบั 
  

ด้านเหตุผลของการซ้ือผลติภัณฑ์ผ่านทางอนิเตอร์เน็ต หรือโซเชียลเน็ตเวร์ิค         ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายส่วนใหญ่ มีเหตุผลในการซ้ือสินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียล
เน็ตเวิร์ค 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สะดวก ไม่ตอ้งเดินทาง  การหาขอ้มูลในอินเตอร์เน็ตสะดวกสบายและ
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ตอ้งการตดัสินใจเองโดยไม่ตอ้งติดต่อผูอ่ื้น ตามล าดบั ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงส่วน
ใหญ่มีเหตุผลในการซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวร์ิค3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่สะดวก ไม่
ตอ้งเดินทาง  การหาขอ้มูลในอินเตอร์เน็ตสะดวกสบาย  และตอ้งการตดัสินใจเองโดยไม่ตอ้งติดต่อ
ผูอ่ื้น  ตามล าดบั  
  

ด้านเหตุผลของการไม่ซ้ือผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค  ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายส่วนใหญ่ มีเหตุผลของการไม่ซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียล
เน็ตเวร์ิค 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ไม่แน่ใจวา่จะไดสิ้นคา้ของแทห้รือไม่  ไม่แน่ใจในแหล่งท่ีจ าหน่ายสินคา้
และ ไม่แน่ใจว่าจะได้รับสินคา้จริงตามล าดบั ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงส่วนใหญ่ มี
เหตุผลของการไม่ซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวร์ิค 3 ล าดบัแรกคือไม่แน่ใจวา่จะได้
สินคา้ของแทห้รือไม่  ไม่แน่ใจในแหล่งท่ีจ าหน่ายสินคา้  และไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บสินคา้จริงตามล าดบั 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดจ าแนกตามอายุ 
 

ด้านการบริโภคประเภทผลิตภัณฑ์ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ปี ส่วนใหญ่บริโภค
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก ประเภท วิตามินรวมบ ารุงสมอง และ บ ารุงเร่ืองผวิพรรณ 
ตามล าดบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ปี ส่วนใหญ่บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 
ล าดบัแรก ประเภทวติามินรวมบ ารุงสมอง และ บ ารุงเร่ืองผิวพรรณตามล าดบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อายุ 41-50 ปี ส่วนใหญ่บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก ประเภทวิตามินรวมบ ารุง
เร่ืองผิวพรรณและบ ารุงสมองตามล าดบั  และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51-60 ปี ส่วนใหญ่บริโภค
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก ประเภทบ ารุงสมองบ ารุงกระดูก/ไขขอ้และวิตามินรวม
ตามล าดบั 

 
ด้านจุดประสงค์ของการซ้ือผลิตภัณฑ์ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ปี ส่วนใหญ่มี

จุดประสงค์ในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ซ้ือบริโภคเองซ้ือให้คนใน
ครอบครัวและซ้ือเป็นของขวญั/ของฝาก ตามล าดบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ปี ส่วนใหญ่มี
จุดประสงค์ในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ซ้ือบริโภคเองซ้ือให้คนใน
ครอบครัว และซ้ือเป็นของขวญั/ของฝากตามล าดบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ปี ส่วนใหญ่มี
จุดประสงค์ในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ซ้ือบริโภคเองซ้ือให้คนใน
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ครอบครัวและซ้ือเป็นของขวญั/ของฝาก ตามล าดบั และ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51-60 ปี ส่วน
ใหญ่มีจุดประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 2 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ซ้ือบริโภคเองและซ้ือ
ใหค้นในครอบครัว ตามล าดบั 

 
ด้านสถานทีท่ีซ้ื่อผลติภัณฑ์ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21-30 ปี ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑเ์สริม

อาหารชนิดเม็ด3 ล าดบัแรก จากร้านขายยาห้างสรรพสินคา้และตวัแทนจ าหน่ายตามล าดับผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ปี ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก จากร้านขาย
ยาห้างสรรพสินคา้  และตวัแทนจ าหน่ายตามล าดบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ปี ส่วนใหญ่ซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก จากร้านขายยาตวัแทนจ าหน่าย และ ห้างสรรพสินคา้ 
ตามล าดบั  และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51-60ปี ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด3 
ล าดบัแรก จากร้านขายยาหา้งสรรพสินคา้ และ ตวัแทนจ าหน่าย ตามล าดบั  

ด้านความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ปี ส่วนใหญ่ มีความถ่ีใน
การซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มากกว่า 3 เดือนต่อคร้ัง2 -3 เดือน ต่อคร้ัง
และ เดือนละ  1 คร้ังตามล าดบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ปี ส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่มากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ังเดือนละ  1และ  2 -3 เดือน 
ต่อคร้ังตามล าดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ปี ส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่เดือนละ  1 คร้ังมากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ังและ  2 -3 เดือน ต่อคร้ังตามล าดบั 
และ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51-60 ปี ส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิด
เมด็ 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่เดือนละ  1 คร้ังมากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง และ  2 -3 เดือน ต่อคร้ังตามล าดบั 

 
ด้านสาเหตุในการซ้ือผลิตภัณฑ์ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ปี ส่วนใหญ่ ซ้ือผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารชนิดเมด็ โดยมีสาเหตุ  3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  เป็นคนรักสุขภาพอยูแ่ลว้เพื่อนแนะน า และ ส่ือ
โฆษณาต่างๆ ตามล าดบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40  ปี ส่วนใหญ่ ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ชนิดเม็ด โดยมีสาเหตุ  3 ล าดับแรก ได้แก่เป็นคนรักสุขภาพอยู่แล้วเพื่อนแนะน า และ สมาชิกใน
ครอบครัวแนะน า ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50  ปี ส่วนใหญ่ ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด โดยมี
สาเหตุ  3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่เป็นคนรักสุขภาพอยู่แลว้สมาชิกในครอบครัวแนะน าและ เพื่อนแนะน า 
ตามล าดบั  และ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51-60  ปี ส่วนใหญ่ ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด
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โดยมีสาเหตุ  3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  สมาชิกในครอบครัวแนะน าเพื่อนแนะน า และ เป็นคนรักสุขภาพอยู่
แลว้ ตามล าดบั  

 
ด้านเหตุผลของการซ้ือผลิตภัณฑ์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์คผู้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ปี ส่วนใหญ่ มีเหตุผลในการซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียล
เน็ตเวิร์ค 3 ล าดับแรกได้แก่สะดวก ไม่ตอ้งเดินทางการหาขอ้มูลในอินเตอร์เน็ตสะดวกสบายและ
ตอ้งการตดัสินใจเองโดยไม่ตอ้งติดต่อผูอ่ื้น  ตามล าดบั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31-40 ปี ส่วนใหญ่ 
มีเหตุผลในการซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวร์ิค 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่สะดวก ไม่ตอ้ง
เดินทางตอ้งการตดัสินใจเองโดยไม่ตอ้งติดต่อผูอ่ื้นและ การหาขอ้มูลในอินเตอร์เน็ตสะดวกสบาย
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41-50 ปี ส่วนใหญ่ มีเหตุผลในการซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต
หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค 3 ล าดับแรกได้แก่สะดวก ไม่ต้องเดินทางการหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต
สะดวกสบายและตอ้งการตดัสินใจเองโดยไม่ตอ้งติดต่อผูอ่ื้น ตามล าดบั และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อายุ 51-60 ปี ส่วนใหญ่ มีเหตุผลในการซ้ือสินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้แก่
สะดวก ไม่ตอ้งเดินทาง 

 
ด้านเหตุผลของการไม่ซ้ือผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค ผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ปี ส่วนใหญ่มีเหตุผลของการไม่ซ้ือสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือ
โซเชียลเน็ตเวร์ิค 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ไม่แน่ใจวา่จะไดสิ้นคา้ของแทห้รือไม่ไม่แน่ใจในแหล่งท่ีจ าหน่าย
สินคา้ และไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บสินคา้จริง ตามล าดบั  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31-40 ปี ส่วนใหญ่ มี
เหตุผลของการไม่ซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวร์ิค 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ไม่แน่ใจวา่จะ
ได้สินค้าของแท้หรือไม่ไม่แน่ใจในแหล่งท่ีจ าหน่ายสินค้า และ ไม่แน่ใจว่าจะได้รับสินค้าจริง
ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ปี ส่วนใหญ่มีเหตุผลของการไม่ซ้ือสินค้าผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ไม่แน่ใจวา่จะไดสิ้นคา้ของแทห้รือไม่ไม่แน่ใจวา่
จะไดรั้บสินคา้จริงและไม่แน่ใจในแหล่งท่ีจ าหน่ายสินคา้ตามล าดบั และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ
51-60 ปี ส่วนใหญ่มีเหตุผลของการไม่ซ้ือสินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ไม่แน่ใจวา่จะไดสิ้นคา้ของแทห้รือไม่ไม่เขา้ใจระบบการสั่งซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตและ
ไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บสินคา้จริงตามล าดบั  
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ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดจ าแนกตามรายได้ 
 
ด้านการบริโภคประเภทผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 15,000 บาท ส่วน

ใหญ่บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก ประเภท วิตามินรวม   บ ารุงเร่ืองผิวพรรณ 
บ ารุงสมอง และ บ ารุงกระดูก/ไขขอ้ ตามล าดบั  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,000 – 30,000 บาท 
ส่วนใหญ่บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเมด็ 3 ล าดบัแรก ประเภทวิตามิน  บ ารุงสมอง และ บ ารุง
เร่ืองผิวพรรณ ตามล าดับ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30,001-45,000 บาท ส่วนใหญ่บริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดับแรก ประเภท วิตามินรวม  บ ารุงสมอง และ บ ารุงเร่ือง
ผิวพรรณ ตามล าดบั  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้45,000 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่บริโภคผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดับแรก ประเภทวิตามินรวม  บ ารุงสมอง และ บ ารุงเร่ืองผิวพรรณ 
ตามล าดบั 

 
 ด้านจุดประสงค์ของการซ้ือผลิตภัณฑ์   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 15,000 บาท 
ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ซ้ือบริโภคเอง   
ซ้ือให้คนใน และ ซ้ือเป็นของขวญั/ของฝาก ตามล าดับ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 15,000 – 
30,000 บาท ส่วนใหญ่มีจุดประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ซ้ือ
บริโภคเอง ซ้ือใหค้นในครอบครัว และซ้ือเป็นของขวญั/ของฝาก ตามล าดบั   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายได ้30,001-45,000 บาท ส่วนใหญ่มีจุดประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบั
แรก ได้แก่ซ้ือบริโภคเอง  ซ้ือให้คนในครอบครัว และซ้ือเป็นของขวญั/ของฝาก ตามล าดบั  ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได้ 45,000 บาทข้ึนไปท่ีมีอายุ 51-60 ปี ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ซ้ือบริโภคเอง  ซ้ือให้คนในครอบครัว และ ซ้ือเป็น
ของขวญั/ของฝาก  ตามล าดบั 

 
 ด้านสถานทีท่ีซ้ื่อผลติภัณฑ์   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาท  ส่วนใหญ่ซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก จากร้านขายยา  ห้างสรรพสินคา้ และ ร้านสะดวกซ้ือ 
ตามล าดบั   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,000 – 30,000 บาท ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ชนิดเม็ด 3 ล าดับแรก จากร้านขายยา  ห้างสรรพสินค้า และ ตัวแทนจ าหน่าย ตามล าดับ  ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001-45,000 บาท ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก 
จากร้านขายยา ตวัแทนจ าหน่าย และห้างสรรพสินค้า ตามล าดับ  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้
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45,000 บาทข้ึนไปส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดับแรก จากร้านขายยา 
หา้งสรรพสินคา้ และตวัแทนจ าหน่าย ตามล าดบั 

 
 ด้านความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 15,000 บาท ส่วน
ใหญ่ มีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่มากกว่า 3 เดือนต่อคร้ัง      
2 -3 เดือน ต่อคร้ัง และเดือนละ  1 คร้ัง ตามล าดบั  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 15,000 – 30,000 
บาท ส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่เดือนละ  1 คร้ัง  
มากกว่า 3 เดือนต่อคร้ัง   และ 2 -3 เดือน ต่อคร้ัง ตามล าดบั  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001-
45,000 บาทส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่มากกวา่ 3 
เดือนต่อคร้ัง   เดือนละ  1 คร้ัง  และ 2 -3 เดือน ต่อคร้ัง ตามล าดับ  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้
45,000 บาทข้ึนไปส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่
มากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง   2 -3 เดือน ต่อคร้ัง และเดือนละ  1 คร้ัง ตามล าดบั 

 
ด้านสาเหตุในการซ้ือผลิตภัณฑ์   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 15,000 บาท  ส่วน

ใหญ่ ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด โดยมีสาเหตุ  3 ล าดับแรก ได้แก่  สมาชิกในครอบครัว
แนะน า   เป็นคนรักสุขภาพอยู่แลว้ และส่ือโฆษณาต่างๆ ตามล าดบั  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้
15,000 – 30,000 บาท ส่วนใหญ่ ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด โดยมีสาเหตุ  3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่
เพื่อนแนะน า   เป็นคนรักสุขภาพอยู่แล้ว และ สมาชิกในครอบครัวแนะน า  ตามล าดับ    ผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30,001-45,000 บาทส่วนใหญ่ ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด โดยมี
สาเหตุ  3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่เป็นคนรักสุขภาพอยู่แลว้ เพื่อนแนะน า และ สมาชิกในครอบครัวแนะน า 
ตามล าดบั  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้45,000 บาทข้ึนไปส่วนใหญ่ ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิด
เม็ด โดยมีสาเหตุ  3 ล าดับแรก ได้แก่  เป็นคนรักสุขภาพอยู่แล้ว  เพื่อนแนะน า และ สมาชิกใน
ครอบครัวแนะน า ตามล าดบั 

 
ด้านเหตุผลของการซ้ือผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค   ผู ้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาท ส่วนใหญ่ มีเหตุผลในการซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต
หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค 3 ล าดบัแรกได้แก่สะดวก ไม่ต้องเดินทาง  ตอ้งการตดัสินใจเองโดยไม่ตอ้ง
ติดต่อผูอ่ื้น  และการหาขอ้มูลในอินเตอร์เน็ตสะดวกสบาย ตามล าดบั  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้
15,000 – 30,000 บาท ส่วนใหญ่ มีเหตุผลในการซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวร์ิค 3 
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ล าดบัแรกได้แก่สะดวก ไม่ตอ้งเดินทาง   การหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตสะดวกสบาย  และต้องการ
ตดัสินใจเองโดยไม่ตอ้งติดต่อผูอ่ื้น ตามล าดบั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001-45,000 บาทส่วน
ใหญ่ มีเหตุผลในการซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวร์ิค 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่สะดวก ไม่
ตอ้งเดินทาง   การหาขอ้มูลในอินเตอร์เน็ตสะดวกสบาย  และ ตอ้งการตดัสินใจเองโดยไม่ตอ้งติดต่อ
ผูอ่ื้น ตามล าดบั  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้45,000 บาทข้ึนไปส่วนใหญ่ มีเหตุผลในการซ้ือสินคา้
ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่สะดวก ไม่ตอ้งเดินทาง  การหาขอ้มูลใน
อินเตอร์เน็ตสะดวกสบาย และตอ้งการตดัสินใจเองโดยไม่ตอ้งติดต่อผูอ่ื้น ตามล าดบั 

 
ด้านเหตุผลของการไม่ซ้ือผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค  ผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีรายได้ต ่ ากว่า 15,000 บาท ส่วนใหญ่มีเหตุผลของการไม่ ซ้ือสินค้าผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ไม่เขา้ใจระบบการสั่งซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต 
ไม่แน่ใจว่าจะได้สินค้าของแท้หรือไม่ และไม่แน่ใจในแหล่งท่ีจ าหน่ายสินค้า ตามล าดับ  ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได้ 15,000 – 30,000 บาท ส่วนใหญ่ มีเหตุผลของการไม่ซ้ือสินค้าผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ไม่แน่ใจวา่จะไดสิ้นคา้ของแทห้รือไม่ ไม่แน่ใจ
ในแหล่งท่ีจ าหน่ายสินคา้  และไม่แน่ใจว่าจะได้รับสินค้าจริง ตามล าดบั  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายได ้30,001-45,000 บาทส่วนใหญ่มีเหตุผลของการไม่ซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียล
เน็ตเวร์ิค 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ไม่แน่ใจวา่จะไดสิ้นคา้ของแทห้รือไม่   ไม่แน่ใจในแหล่งท่ีจ าหน่ายสินคา้ 
และไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บสินคา้จริง ตามล าดบั  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้45,000 บาทข้ึนไปส่วน
ใหญ่มีเหตุผลของการไม่ซ้ือสินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค 3 ล าดบัแรกได้แก่ไม่
แน่ใจวา่จะไดสิ้นคา้ของแทห้รือไม่  ไม่แน่ใจในแหล่งท่ีจ าหน่ายสินคา้ และไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บสินคา้
จริง/ช่องทางการจ่ายเงินไม่ปลอดภยั  เท่ากนั ตามล าดบั 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดจ าแนกตามความถี่ในการซ้ือ

ผลติภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 
 
ด้านการบริโภคประเภทผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ 

มากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง ส่วนใหญ่บริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเมด็ 3 ล าดบัแรก ประเภท วิตามิน
รวม บ ารุงสมอง และบ ารุงเร่ืองผิวพรรณ ตามล าดับ  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ฯ 2-3 เดือนต่อคร้ัง ส่วนใหญ่บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก ประเภท 
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วติามินรวม  บ ารุงสมอง และบ ารุงเร่ืองผิวพรรณ ตามล าดบั  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ฯเดือนละ 1 คร้ัง ส่วนใหญ่บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก ประเภท
วิตามินรวม  บ ารุงสมอง  บ ารุงเร่ืองผิวพรรณ ตามล าดบั  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ฯ สัปดาห์ละคร้ัง ส่วนใหญ่บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก ประเภท
วติามินรวม  บ ารุงสมอง และบ ารุงเร่ืองผวิพรรณ ตามล าดบั 

 
ด้านจุดประสงค์ของการซ้ือผลติภัณฑ์   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ 

มากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง ส่วนใหญ่มีจุดประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเมด็ 3 ล าดบัแรก 
ได้แก่ซ้ือบริโภคเอง  ซ้ือให้คนในครอบครัว  และซ้ือเป็นของขวญั/ของฝาก ตามล าดับ  ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ2-3 เดือนต่อคร้ัง ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ซ้ือบริโภคเอง  ซ้ือให้คนในครอบครัว และซ้ือเป็น
ของขวญั/ของฝาก ตามล าดบั  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑเ์ดือนละ 1 คร้ัง ส่วน
ใหญ่มีจุดประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ซ้ือบริโภคเอง  ซ้ือให้
คนในครอบครัว และซ้ือเป็นของขวญั/ของฝาก ตามล าดบั   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ฯ  สัปดาห์ละคร้ัง  ส่วนใหญ่มีจุดประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด3 ล าดบั
แรก ไดแ้ก่ ซ้ือบริโภคเอง  ซ้ือใหค้นในครอบครัว  และซ้ือเป็นของขวญั/ของฝากร้อยละ ตามล าดบั 

 
ด้านสถานที่ทีซ้ื่อผลิตภัณฑ์   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ มากกวา่ 3 

เดือน ต่อค ร้ัง   ส่ วนใหญ่ ซ้ือผลิตภัณฑ์ เส ริมอาหารชนิด เม็ด  3 ล าดับแรก จาก ร้านขายยา 
ห้างสรรพสินค้า  ตัวแทนจ าหน่าย และฝากบุคคลอ่ืนซ้ือจากต่างประเทศ  ตามล าดับ   ผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ 2-3 เดือนต่อคร้ัง  ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ชนิดเม็ด 3 ล าดับแรก จากร้านขายยา   ห้างสรรพสินค้า  และตวัแทนจ าหน่าย  ตามล าดับ  ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์  เดือนละ 1 คร้ัง  ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ชนิดเม็ด 3 ล าดับแรก จากร้านขายยา   ตัวแทนจ าหน่าย  และห้างสรรพสินค้า ตามล าดับ  ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ  สัปดาห์ละคร้ัง  ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ชนิดเมด็ 3 ล าดบัแรก จากร้านขายยา   หา้งสรรพสินคา้  ตวัแทนจ าหน่ายและธุรกิจขายตรง ตามล าดบั 

 
ด้านสาเหตุในการซ้ือผลิตภัณฑ์   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑ์ฯ 

มากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง ส่วนใหญ่ ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเมด็ โดยมีสาเหตุ  3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  
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สมาชิกในครอบครัวแนะน า  เพื่อนแนะน า  ส่ือโฆษณาต่างๆ และ เป็นคนรักสุขภาพอยูแ่ลว้ ตามล าดบั
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ส่วนใหญ่2-3 เดือนต่อคร้ัง  ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารชนิดเม็ด โดยมีสาเหตุ  3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่เป็นคนรักสุขภาพอยูแ่ลว้  เพื่อนแนะน า  และสมาชิก
ในครอบครัวแนะน า ตามล าดบั  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ เดือนละ 1 คร้ัง  
ส่วนใหญ่ ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด โดยมีสาเหตุ  3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่เป็นคนรักสุขภาพอยู่
แลว้  เพื่อนแนะน า และสมาชิกในครอบครัวแนะน า ตามล าดบั  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการ
ซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ สัปดาห์ละคร้ัง  ส่วนใหญ่ ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด โดยมีสาเหตุ  3 ล าดบั
แรก ไดแ้ก่  ส่ือโฆษณาต่างๆ  เพื่อนแนะน า  และเป็นคนรักสุขภาพอยูแ่ลว้ ตามล าดบั 

 
ด้านเหตุผลของการซ้ือผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค   ผู ้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ มากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง ส่วนใหญ่ มีเหตุผลในการซ้ือ
สินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่สะดวก ไม่ตอ้งเดินทาง ตอ้งการ
ตดัสินใจเองโดยไม่ตอ้งติดต่อผูอ่ื้น และการหาขอ้มูลในอินเตอร์เน็ตสะดวกสบาย ตามล าดบั ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ ส่วนใหญ่ 2-3 เดือนต่อคร้ัง มีเหตุผลในการซ้ือสินคา้
ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวร์ิค 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่สะดวก ไม่ตอ้งเดินทาง  การหาขอ้มูลใน
อินเตอร์เน็ตสะดวกสบาย  และต้องการตัดสินใจเองโดยไม่ต้องติดต่อผู ้อ่ืน ตามล าดับ   ผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ เดือนละ 1 คร้ัง  ส่วนใหญ่ มีเหตุผลในการซ้ือสินคา้
ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่สะดวก ไม่ตอ้งเดินทาง   การหาขอ้มูลใน
อินเตอร์เน็ตสะดวกสบาย   และต้องการตัดสินใจเองโดยไม่ต้องติดต่อผู ้อ่ืน ตามล าดับ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ สัปดาห์ละคร้ัง  ส่วนใหญ่ มีเหตุผลในการซ้ือสินคา้
ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ตอ้งการตดัสินใจเองโดยไม่ตอ้งติดต่อ
ผูอ่ื้น สะดวกไม่ตอ้งเดินทาง และการหาขอ้มูลในอินเตอร์เน็ตสะดวกสบาย ตามล าดบั 
 

ด้านเหตุผลของการไม่ซ้ือผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค  ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ  มากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง ส่วนใหญ่มีเหตุผลของการไม่
ซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ไม่แน่ใจวา่จะไดสิ้นคา้ของแท้
หรือไม่   ไม่แน่ใจในแหล่งท่ีจ าหน่ายสินค้า  ไม่แน่ใจว่าจะได้รับสินค้าจริง ตามล าดับ   ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ 2-3 เดือนต่อคร้ัง  ส่วนใหญ่มีเหตุผลของการไม่ซ้ือ
สินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค 3 ล าดบัแรกได้แก่ไม่แน่ใจว่าจะได้สินคา้ของแท้
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หรือไม่   ไม่แน่ใจในแหล่งท่ีจ าหน่ายสินค้า และไม่เขา้ใจระบบการสั่งซ้ือสินค้าทางอินเตอร์เน็ต 
ตามล าดบั  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ เดือนละ 1 คร้ัง  ส่วนใหญ่ มีเหตุผล
ของการไม่ซ้ือสินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค 3 ล าดบัแรกได้แก่ไม่แน่ใจว่าจะได้
สินค้าของแท้หรือไม่   ไม่แน่ใจว่าจะได้รับสินค้าจริง และไม่แน่ใจในแหล่งท่ีจ าหน่ายสินค้า  
ตามล าดบั  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ สัปดาห์ละคร้ัง  ส่วนใหญ่มีเหตุผล
ของการไม่ซ้ือสินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค 3 ล าดบัแรกได้แก่ไม่แน่ใจว่าจะได้
สินค้าของแท้หรือไม่   ช่องทางการจ่ายเงินไม่ปลอดภัย   ไม่เข้าใจระบบการสั่งซ้ือสินค้าทาง
อินเตอร์เน็ตและไม่อยากรอสินคา้หลายวนั ตามล าดบั 
 
ส่วนที่ 6 ข้อมูลระดับที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารชนิดเม็ดเม็ดจ าแนกตาม เพศ อายุ รายได้ และ ความถี่ในการซ้ือ 
 

ข้อมูลระดับที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารชนิดเม็ดจ าแนกตาม เพศ 

 
ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.82  (ระดบัมาก) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลสูงสุด 3 
ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย.ค่าเฉล่ีย 4.64 (ระดบัมากท่ีสุด) มีการระบุวนัหมดอายุ
ค่าเฉล่ีย 4.57  (ระดับมากท่ีสุด) และสรรพคุณ-คุณค่าของสินค้าค่าเฉล่ีย  4.48 (ระดับมากท่ีสุด) 
ตามล าดบั ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.91 (ระดบัมาก) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ มีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย.ค่าเฉล่ีย 4.73 (ระดบัมากท่ีสุด) มีการระบุวนัหมดอายุค่าเฉล่ีย 4.67 
(ระดบัมากท่ีสุด) และสรรพคุณ-คุณค่าของสินคา้ค่าเฉล่ีย 4.54  (ระดบัมากท่ีสุด) ตามล าดบั 

 
ด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นราคามีค่าเฉล่ียอยู่

ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.74  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ มีราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพค่าเฉล่ีย 4.25 (ระดบัมากท่ีสุด) มีราคาเหมาะสมกบัปริมาณค่าเฉล่ีย 4.15 (ระดบั
มาก)และ มีการขายสินค้าราคาถูกกว่าชนิดอ่ืนค่าเฉล่ีย 3.61 (ระดับมาก) ตามล าดับ ส่วนผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นราคามีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.67  
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โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพค่าเฉล่ีย 
4.19 (ระดบัมาก) มีราคาเหมาะสมกบัปริมาณค่าเฉล่ีย 4.15 (ระดบัมาก) และราคามีความสัมพนัธ์กบั
ส่ือโฆษณาค่าเฉล่ีย  3.44 (ระดบัมาก)  ตามล าดบั 
  

ด้านการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.89  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบั
แรก ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์สัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือค่าเฉล่ีย 4.30 (ระดบัมากท่ีสุด) แหล่ง
ซ้ือสะดวก ง่ายแก่การหาซ้ือค่าเฉล่ีย 4.27 (ระดบัมากท่ีสุด) และมีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย  ค่าเฉล่ีย 
4.11(ระดบัมาก) ตามล าดบั ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการ
จดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.89  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 
ล าดบัแรก ได้แก่ แหล่งซ้ือสะดวก ง่ายแก่การหาซ้ือค่าเฉล่ีย 4.29 (ระดบัมากท่ีสุด) ภาพลกัษณ์ของ
ผลิตภณัฑ์สัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือค่าเฉล่ีย 4.29 (ระดบัมากท่ีสุด) และมีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย
ค่าเฉล่ีย  4.07 (ระดบัมาก) ตามล าดบั 
  

ด้านการส่งเสริมการตลาดผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.52  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 
3 ล าดบัแรก ได้แก่ มีการโฆษณาผ่านทางโทรทศัน์ค่าเฉล่ีย 3.97 (ระดบัมาก) มีการโฆษณาผ่านส่ือ
ส่ิงพิมพค์่าเฉล่ีย 3.72 (ระดบัมาก) และมีการแสดงความคิดเห็นท่ีดีในอินเตอร์เน็ตค่าเฉล่ีย 3.60 (ระดบั
มาก)ตามล าดบั ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาดมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.54  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบั
แรก ไดแ้ก่ มีการโฆษณาผ่านทางโทรทศัน์ค่าเฉล่ีย 3.84 (ระดบัมาก) มีส่วนแถมสินคา้ตามเง่ือนไข
ค่าเฉล่ีย 3.75 (ระดบัมาก) และมีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพค์่าเฉล่ีย 3.69  (ระดบัมาก) ตามล าดบั 

 
ข้อมูลระดับที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารชนิดเม็ดเม็ดจ าแนกตาม อายุ 
 
ด้านผลติภัณฑ์ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21-30 ปี ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มี

ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.84  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
มีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย.ค่าเฉล่ีย 4.70 (ระดบัมากท่ีสุด) สรรพคุณ-คุณค่าของสินคา้ค่าเฉล่ีย 4.67 
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(ระดับมากท่ีสุด) และมีการระบุวนัหมดอายุค่าเฉล่ีย 4.61  (ระดับมากท่ีสุด) ตามล าดับผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ปี ให้ระดับท่ีมีผลต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.80  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีเคร่ืองหมายรับรอง
จาก อย.ค่าเฉล่ีย 4.67  (ระดบัมากท่ีสุด) สรรพคุณ-คุณค่าของสินคา้ ค่าเฉล่ีย 4.63 (ระดบัมากท่ีสุด)  
และ มีการระบุวนัหมดอายคุ่าเฉล่ีย 4.57 (ระดบัมากท่ีสุด)  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.96  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีเคร่ืองหมาย
รับรองจาก อย.ค่าเฉล่ีย 4.76  (ระดบัมากท่ีสุด) มีการระบุวนัหมดอายุ ค่าเฉล่ีย 4.73 (ระดบัมากท่ีสุด)  
และ ตราสินค้าท่ีมีช่ือเสียงและน่าเช่ือถือค่าเฉล่ีย 4.44 (ระดับมากท่ีสุด) ตามล าดับ และ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 51-60 ปี ให้ระดับท่ีมีผลต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.89  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีเคร่ืองหมายรับรอง
จาก อย.ค่าเฉล่ีย 4.64 (ระดบัมากท่ีสุด) มีการระบุวนัหมดอายุค่าเฉล่ีย 4.61(ระดับมากท่ีสุด) และ 
สรรพคุณ-คุณค่าของสินคา้ค่าเฉล่ีย 4.36  (ระดบัมากท่ีสุด)  ตามล าดบั 
 
 ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.69  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพค่าเฉล่ีย 4.29 (ระดบัมากท่ีสุด) มีราคาเหมาะสมกบัปริมาณค่าเฉล่ีย 4.20 (ระดบั
มาก) และราคามีความสัมพัน ธ์กับ ส่ือโฆษณาค่าเฉ ล่ีย 3.44  (ระดับมาก) ตามล าดับผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 
3.58  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ
ค่าเฉล่ีย 4.26 (ระดับมากท่ีสุด) มีราคาเหมาะสมกับปริมาณค่าเฉล่ีย 4.03  (ระดบัมาก) และราคามี
ความสัมพนัธ์กบัส่ือโฆษณาค่าเฉล่ีย 3.33 (ระดบัปานกลาง) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ปี ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก ค่าเฉล่ีย 3.73  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีราคาเหมาะสม
กบัปริมาณค่าเฉล่ีย 4.20 (ระดบัมาก) มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพค่าเฉล่ีย 4.10 (ระดบัมาก) และมีการ
ขายสินคา้ราคาถูกกวา่ชนิดอ่ืนค่าเฉล่ีย 3.56 (ระดบัมาก) ตามล าดบั และ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ
51-60 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.79  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพค่าเฉล่ีย 4.21 (ระดบัมาก



 

127 
 

ท่ีสุด)มีราคาเหมาะสมกบัปริมาณค่าเฉล่ีย 4.17 (ระดบัมาก) และมีการขายสินคา้ราคาถูกกว่าชนิดอ่ืน
ค่าเฉล่ีย 3.61 (ระดบัมาก) ตามล าดบั 

 
ด้านการจัดจ าหน่ายผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21-30 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการจดั

จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.82  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบั
แรก ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์สัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือค่าเฉล่ีย 4.24 (ระดบัมากท่ีสุด) แหล่ง
ซ้ือสะดวก ง่ายแก่การหาซ้ือค่าเฉล่ีย 4.11 (ระดบัมาก)และมีสินคา้ให้เลือกหลากหลายค่าเฉล่ีย 3.89  
(ระดับมาก)ตามล าดับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ปี ให้ระดับท่ีมีผลต่อปัจจยัด้านการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.66  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบั
แรก ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์สัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือค่าเฉล่ีย 4.11  (ระดบัมาก) แหล่งซ้ือ
สะดวก ง่ายแก่การหาซ้ือค่าเฉล่ีย 3.97  (ระดบัมาก) และมีสินค้าให้เลือกหลากหลายค่าเฉล่ีย 3.84  
(ระดบัมาก) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.07  โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์สัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือค่าเฉล่ีย 4.50 (ระดบัมากท่ีสุด)แหล่งซ้ือสะดวก 
ง่ายแก่การหาซ้ือค่าเฉล่ีย 4.39 (ระดบัมากท่ีสุด) และมีสินคา้ให้เลือกหลากหลายค่าเฉล่ีย 4.29 (ระดบั
มากท่ีสุด)ตามล าดบั  และ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51-60 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.02  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบั
แรก ได้แก่ แหล่งซ้ือสะดวก ง่ายแก่การหาซ้ือค่าเฉล่ีย 4.66  (ระดับมากท่ีสุด) มีสินค้าให้เลือก
หลากหลายค่าเฉล่ีย 4.33 (ระดบัมากท่ีสุด) และภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์สัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือ
ค่าเฉล่ีย 4.33 (ระดบัมากท่ีสุด) ตามล าดบั 

 
 ด้านการส่งเสริมการตลาดผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.50  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผล
สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ มีการแสดงความคิดเห็นท่ีดีในอินเตอร์เน็ตค่าเฉล่ีย 3.80 (ระดับมาก)มี
ส่วนลดราคาตามเง่ือนไขค่าเฉล่ีย 3.79  (ระดบัมาก)มีส่วนแถมสินคา้ตามเง่ือนไขค่าเฉล่ีย 3.76  (ระดบั
มาก)ตามล าดับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ปี ให้ระดับท่ีมีผลต่อปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.27  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 
3 ล าดบัแรก ได้แก่ มีส่วนแถมสินคา้ตามเง่ือนไขค่าเฉล่ีย 3.59 (ระดบัมาก) มีการโฆษณาผ่านทาง
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โทรทัศน์ค่าเฉล่ีย 3.53 (ระดับมาก) และมีการแสดงความคิดเห็นท่ีดีในอินเตอร์เน็ตค่าเฉล่ีย 3.49  
(ระดบัมาก) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.63  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
มีการโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพค์่าเฉล่ีย 3.87 (ระดบัมาก)มีการโฆษณาผ่านทางโทรทศัน์ค่าเฉล่ีย 3.87 
(ระดบัมาก) และมีพนกังานแนะน าสินคา้ค่าเฉล่ีย 3.69(ระดบัมาก)ตามล าดบั และ ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีอาย ุ51-60 ปี ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 
3.74  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีการโฆษณาผา่นทางโทรทศัน์
ค่าเฉล่ีย 4.50  (ระดับมากท่ีสุด)มีการโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ค่าเฉล่ีย 4.09  (ระดบัมาก) และมีการ
โฆษณาผา่นวทิยคุ่าเฉล่ีย 3.99 (ระดบัมาก) ตามล าดบั 
 

ข้อมูลระดับที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารชนิดเม็ดเม็ดจ าแนกตาม รายได้ 
 

ด้านผลิตภัณฑ์ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 15,000 บาท ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.82  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 
ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย.ค่าเฉล่ีย 4.63  (ระดบัมากท่ีสุด)   มีการระบุวนัหมดอายุ
ค่าเฉล่ีย  4.46 (ระดับมากท่ีสุด) และสรรพคุณ-คุณค่าของสินค้าค่าเฉล่ีย 4.39 (ระดับมากท่ีสุด) 
ตามล าดบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,000-30,000 บาท ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย  3.86  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ มีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย.ค่าเฉล่ีย 4.71 (ระดบัมากท่ีสุด)มีการระบุวนัหมดอายุค่าเฉล่ีย 4.67 
(ระดบัมากท่ีสุด) และสรรพคุณ-คุณค่าของสินคา้ค่าเฉล่ีย 4.54  (ระดบัมากท่ีสุด)  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001-45,000 บาท ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย  3.89  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
มีการระบุวนัหมดอายุค่าเฉล่ีย 4.72 (ระดบัมากท่ีสุด)มีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย.ค่าเฉล่ีย 4.70  (ระดบั
มากท่ีสุด) และสรรพคุณ-คุณค่าของสินค้าค่าเฉล่ีย 4.56 (ระดับมากท่ีสุด)  ตามล าดับ และ ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได ้45,001 บาทข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.96  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีเคร่ืองหมาย
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รับรองจาก อย.ค่าเฉล่ีย 4.74  (ระดบัมากท่ีสุด) มีการระบุวนัหมดอายุค่าเฉล่ีย 4.64  (ระดบัมากท่ีสุด)
และ สรรพคุณ-คุณค่าของสินคา้ค่าเฉล่ีย 4.57 (ระดบัมากท่ีสุด)  ตามล าดบั 
 

ด้านราคาผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาท ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นราคา 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.84  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ มีราคาเหมาะสมกบัปริมาณค่าเฉล่ีย 4.17  (ระดบัมาก) มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพค่าเฉล่ีย 4.15 
(ระดบัมาก)  และมีการขายสินคา้ราคาถูกกว่าชนิดอ่ืนค่าเฉล่ีย 3.68  (ระดบัมาก)  ตามล าดบัผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,000-30,000 บาท ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก ค่าเฉล่ีย 3.73  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพค่าเฉล่ีย 4.29 (ระดบัมากท่ีสุด) มีราคาเหมาะสมกบัปริมาณค่าเฉล่ีย 4.21 (ระดบัมากท่ีสุด)
และ มีการขายสินคา้ราคาถูกกวา่ชนิดอ่ืนค่าเฉล่ีย 3.48 (ระดบัมาก)  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30,001-45,000 บาท ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัด้านราคา  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.52  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพค่าเฉล่ีย 4.22 (ระดบัมากท่ีสุด) มีราคาเหมาะสมกบัปริมาณค่าเฉล่ีย 4.10 
(ระดบัมาก) และมีการขายสินคา้ราคาถูกกว่าชนิดอ่ืนค่าเฉล่ีย 3.34 (ระดบัปานกลาง)ตามล าดบั และ 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้45,001 บาทข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.60  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ มีราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพค่าเฉล่ีย 4.05  (ระดบัมาก) มีราคาเหมาะสมกบัปริมาณค่าเฉล่ีย 4.00 (ระดบัมาก)
และ ราคามีความสัมพนัธ์กบัส่ือโฆษณาค่าเฉล่ีย 3.38 (ระดบัปานกลาง) ตามล าดบั 
 

ด้านการจัดจ าหน่ายผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 15,000 บาท ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ
ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.83  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ แหล่งซ้ือสะดวก ง่ายแก่การหาซ้ือค่าเฉล่ีย 4.39 (ระดับมากท่ีสุด) 
ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์สัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือค่าเฉล่ีย 4.19 (ระดบัมาก) และมีสินคา้ให้เลือก
หลากหลายค่าเฉล่ีย 4.07 (ระดบัมาก) ตามล าดบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,000-30,000 บาท 
ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย   มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.94  โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์สัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือ
ค่าเฉล่ีย 4.35 (ระดบัมากท่ีสุด) แหล่งซ้ือสะดวก ง่ายแก่การหาซ้ือค่าเฉล่ีย 4.27 (ระดบัมากท่ีสุด) และ 
มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายค่าเฉล่ีย 4.15 (ระดบัมาก) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30,001-45,000 บาท ให้ระดับท่ีมีผลต่อปัจจยัด้านการจดั
จ าหน่าย   มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.85  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 
ล าดบัแรก ได้แก่ แหล่งซ้ือสะดวก ง่ายแก่การหาซ้ือค่าเฉล่ีย 4.32 (ระดบัมากท่ีสุด) ภาพลกัษณ์ของ
ผลิตภณัฑ์สัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือค่าเฉล่ีย 4.32  (ระดบัมากท่ีสุด) และมีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย
ค่าเฉล่ีย 4.06 (ระดบัมาก) ตามล าดบั และ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้45,001 บาทข้ึนไป ให้ระดบั
ท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย   มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.90  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์สัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือค่าเฉล่ีย 
4.26 (ระดบัมากท่ีสุด) แหล่งซ้ือสะดวก ง่ายแก่การหาซ้ือค่าเฉล่ีย 4.12 (ระดบัมาก) และ มีสินคา้ให้
เลือกหลากหลายค่าเฉล่ีย 3.95 (ระดบัมาก) ตามล าดบั 

ด้านการส่งเสริมการตลาดผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาท ให้ระดบัท่ีมีผล
ต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.74  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีการโฆษณาผา่นทางโทรทศัน์ค่าเฉล่ีย 4.27 (ระดบัมากท่ีสุด) มี
การโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพค์่าเฉล่ีย 4.07 (ระดบัมาก) และมีส่วนแถมสินคา้ตามเง่ือนไขค่าเฉล่ีย 3.86 
(ระดบัมาก) ตามล าดบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,000-30,000 บาท ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด    มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.51 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ี
มีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีการโฆษณาผา่นทางโทรทศัน์ค่าเฉล่ีย 3.91  (ระดบัมาก) มีการแสดง
ความคิดเห็นท่ีดีในอินเตอร์เน็ตค่าเฉล่ีย 3.71  (ระดบัมาก) และมีส่วนแถมสินคา้ตามเง่ือนไขค่าเฉล่ีย 
3.62  (ระดบัมาก) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001-45,000 บาท ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด    มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.39  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 
3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีพนกังานแนะน าสินคา้ค่าเฉล่ีย 3.70 (ระดบัมาก) มีส่วนแถมสินคา้ตามเง่ือนไข
ค่าเฉล่ีย 3.60 (ระดบัมาก)และมีการโฆษณาผ่านทางโทรทศัน์ค่าเฉล่ีย 3.58  (ระดบัมาก) ตามล าดบั 
และ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 45,001 บาทข้ึนไป ให้ระดับท่ีมีผลต่อปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด    มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.48  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 
ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีพนกังานแนะน าสินคา้ค่าเฉล่ีย 3.79 (ระดบัมาก) มีส่วนลดราคาตามเง่ือนไขค่าเฉล่ีย 
3.69 (ระดบัมาก) และมีการโฆษณาผา่นทางโทรทศัน์ค่าเฉล่ีย 3.68 (ระดบัมาก) ตามล าดบั 
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ข้อมูลระดับที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารชนิดเม็ดเม็ดจ าแนกตามความถี่ในการซ้ือ 

 
ด้านผลติภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือมากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง ให้ระดบัท่ีมี

ผลต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.85  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ี
มีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย.ค่าเฉล่ีย 4.71 (ระดบัมากท่ีสุด) มีการระบุ
วนัหมดอายุค่าเฉล่ีย 4.62 (ระดบัมากท่ีสุด) และสรรพคุณ-คุณค่าของสินคา้ค่าเฉล่ีย 4.55 (ระดบัมาก
ท่ีสุด)   ตามล าดบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือ2-3 เดือนต่อคร้ังให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.84  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผล
สูงสุด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ มีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย.ค่าเฉล่ีย 4.69 (ระดับมากท่ีสุด) สรรพคุณ-
คุณค่าของสินคา้ค่าเฉล่ีย 4.56 (ระดบัมากท่ีสุด) และมีการระบุวนัหมดอายุค่าเฉล่ีย 4.54 (ระดบัมาก
ท่ีสุด)ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือเดือนละ 1 คร้ังให้ระดับท่ีมีผลต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์    มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.92 โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 
ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย.ค่าเฉล่ีย 4.71  (ระดบัมากท่ีสุด) มีการระบุวนัหมดอายุ
ค่าเฉล่ีย 4.70  (ระดบัมากท่ีสุด) และตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและน่าเช่ือถือค่าเฉล่ีย 4.50 (ระดบัมากท่ีสุด)
ตามล าดบั และ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือสัปดาห์ละคร้ัง ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.85  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 
ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีการระบุวนัหมดอายุค่าเฉล่ีย 4.67  (ระดบัมากท่ีสุด) สรรพคุณ-คุณค่าของสินคา้
ค่าเฉล่ีย 4.44 (ระดับมากท่ีสุด) และมีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย.ค่าเฉล่ีย 4.33  (ระดับมากท่ีสุด)
ตามล าดบั 
 
 ด้านราคาผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือมากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ
ปัจจยัดา้นราคา   มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.60  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 
3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพค่าเฉล่ีย 4.18 (ระดบัมาก) มีราคาเหมาะสมกบัปริมาณ
ค่าเฉล่ีย 4.14  (ระดบัมาก) และมีการขายสินคา้ราคาถูกกว่าชนิดอ่ืนค่าเฉล่ีย 3.36 (ระดบัปานกลาง)
ตามล าดบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือ2-3 เดือนต่อคร้ังให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นราคา  
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.74 โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดับแรก 
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ไดแ้ก่ มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพค่าเฉล่ีย 4.26 (ระดบัมากท่ีสุด)  มีราคาเหมาะสมกบัปริมาณค่าเฉล่ีย 
4.13 (ระดบัมาก) และราคามีความสัมพนัธ์กบัส่ือโฆษณาค่าเฉล่ีย 3.53 (ระดบัมาก) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือเดือนละ 1 คร้ังใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นราคา   มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.76 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพค่าเฉล่ีย 4.20 (ระดบัมาก) มีราคาเหมาะสมกบัปริมาณค่าเฉล่ีย 4.17 (ระดบั
มาก) และมีการขายสินค้าราคาถูกกว่าชนิดอ่ืนค่าเฉล่ีย 3.59 (ระดับมาก)  ตามล าดับ และ ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือสัปดาห์ละคร้ัง ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.82  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ มีราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพค่าเฉล่ีย 4.33 (ระดบัมากท่ีสุด) มีราคาเหมาะสมกบัปริมาณค่าเฉล่ีย 4.22 (ระดบั
มากท่ีสุด)และมีการขายสินคา้ราคาถูกกวา่ชนิดอ่ืนค่าเฉล่ีย 3.78  (ระดบัมาก) ตามล าดบั 
 ด้านการจัดจ าหน่าย  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือมากกว่า 3 เดือนต่อคร้ัง ให้
ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.79  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ แหล่งซ้ือสะดวก ง่ายแก่การหาซ้ือค่าเฉล่ีย 4.22 (ระดบั
มากท่ีสุด)ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์สัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือค่าเฉล่ีย 4.19 (ระดบัมาก) และมีสินคา้
ให้เลือกหลากหลายค่าเฉล่ีย 4.00 (ระดบัมาก) ตามล าดบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือ2-3 
เดือนต่อคร้ังให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.89 โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์สัมพนัธ์กับ
ความน่าเช่ือถือค่าเฉล่ีย 4.34  (ระดบัมากท่ีสุด) แหล่งซ้ือสะดวก ง่ายแก่การหาซ้ือค่าเฉล่ีย 4.22 (ระดบั
มากท่ีสุด) และมีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายค่าเฉล่ีย 4.10 (ระดบัมาก) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือเดือนละ 1 คร้ังให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการจดั
จ าหน่าย  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.03 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบั
แรก ไดแ้ก่ แหล่งซ้ือสะดวก ง่ายแก่การหาซ้ือค่าเฉล่ีย 4.46 (ระดบัมากท่ีสุด) ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์
สัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือค่าเฉล่ีย 4.43  (ระดบัมากท่ีสุด) และมีสินคา้ให้เลือกหลากหลายค่าเฉล่ีย 
4.19 (ระดบัมาก) ตามล าดบั  และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือสัปดาห์ละคร้ัง ให้ระดบัท่ีมี
ผลต่อปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.69  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดับท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ มีสินค้าให้เลือกหลากหลายค่าเฉล่ีย 3.89  (ระดับมาก)
ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์สัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือค่าเฉล่ีย 3.89 (ระดบัมาก) และแหล่งซ้ือสะดวก 
ง่ายแก่การหาซ้ือค่าเฉล่ีย 3.67  (ระดบัมาก) ตามล าดบั 
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ด้านการส่งเสริมการตลาดผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือมากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง 
ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.46  โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีการโฆษณาผ่านทางโทรทศัน์ค่าเฉล่ีย 3.72  
(ระดบัมาก)มีส่วนแถมสินคา้ตามเง่ือนไขค่าเฉล่ีย 3.72  (ระดบัมาก) และมีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ์
ค่าเฉล่ีย  3.70 (ระดบัมาก) ตามล าดบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือ2-3 เดือนต่อคร้ังให้
ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.59 โดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีการโฆษณาผา่นทางโทรทศัน์ค่าเฉล่ีย 3.85 (ระดบั
มาก)มีพนกังานแนะน าสินคา้ค่าเฉล่ีย 3.81 (ระดบัมาก) และมีส่วนลดราคาตามเง่ือนไขค่าเฉล่ีย 3.79  
(ระดบัมาก) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือเดือนละ 1 คร้ังให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.54 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลสูงสุด 
3 ล าดบัแรก ได้แก่ มีการโฆษณาผ่านทางโทรทศัน์ค่าเฉล่ีย 4.10 (ระดบัมาก) มีการโฆษณาผ่านส่ือ
ส่ิงพิมพค์่าเฉล่ีย 3.74  (ระดบัมาก) และมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมค่าเฉล่ีย 3.65  (ระดบัมาก)ตามล าดบั 
และ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือสัปดาห์ละคร้ัง ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.95  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลสูงสุด 3 
ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีการโฆษณาผา่นทางโทรทศัน์ค่าเฉล่ีย 4.13 (ระดบัมาก) มีผูน้ าเสนอสินคา้เป็นดารา 
นักร้องค่าเฉล่ีย 4.11  (ระดับมาก) และมีส่วนแถมสินค้าตามเง่ือนไขค่าเฉล่ีย 4.11 (ระดับมาก)
ตามล าดบั 
 
5.2 อภิปรายผล 

การศึกษา เร่ือง “พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิด
เมด็ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลการศึกษากบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ไดด้งัน้ี  
 ดา้นพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดประเภท วิตามินรวม  บ ารุงสมอง 
และ บ ารุงเร่ืองผิวพรรณ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภาวิณี  ตนัติผาติ (2555)  ไดศึ้กษา การตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้
ความส าคญักบัปัจจยัเพื่อบ ารุงสมองมากท่ีสุด ตามมาดว้ยปัจจยัเพื่อให้ร่างกายไดส้ารอาหารครบถว้น
และ อาหารเสริมท่ีเลือกซ้ือมารับประทานบ่อยท่ีสุดพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมประเภทวติามินประเภทต่างๆ มารับประทานบ่อยท่ีสุด ตามมาดว้ยนิยมเลือกซ้ือ
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ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมและสอดคล้องกับ พันทิพย์  สิทธิปัญญา  (2553)  ได้ศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ีพบว่ามีเหตุผลในการซ้ือเพื่อเสริมความงาม และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ศศิวรรณ  เดชคุณากร (2551) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของ
กลุ่มวยัท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ผูบ้ริโภคท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมประเภทบ ารุง  
 ดา้นจุดประสงคข์องการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อการบริโภคเอง สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ พนัทิพย ์ สิทธิปัญญา  (2553) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือใหต้นเอง และ ตนเองคือผู ้
มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศิวรรณ เดชคุณากร (2551) พบวา่ มีการ
ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง เช่นเดียวกนั 

ดา้นสถานท่ีซ้ือโดยส่วนใหญ่นิยมซ้ือท่ีร้านขายยา ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศศิวรรณ  เดช
คุณากร (2551) ท่ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้ือจากพนักงานขายตรง ด้านเหตุผลในการซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร เน่ืองจากเป็นคนรักสุขภาพอยูแ่ลว้และ ดา้นยี่หอ้ผลิตภณัผฑเ์สริมอาหารยีห่้อท่ี
นิยมซ้ือ ไดแ้ก่ Blackmoresแบรนด์  MEGA  และแบนเนอร์โดยมีเหตุผลในการเลือกยี่ห้อ ไดแ้ก่เป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีไดม้าตรฐานการยอมรับใน 2 ประเด็นดงักล่าว สอดคลอ้งกบังานของวิจยัของ ศศิวรรณ  
เดชคุณากร (2551) ท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือเพื่อดูแลสุขภาพสม ่าเสมอ 
และ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑย์ีห่อ้แบรนด ์

ด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ระดับท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดใน
ภาพรวมแต่ละดา้น อยู่ในระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
ด้านราคา  และ ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของศศิวรรณ  เดชคุณากร 
(2551)ท่ีพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดเรียงตามระดับ ได้แก่   ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการส่งเสริม
การตลาด และด้านราคา ส่วนด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และไม่สอดคล้องกับงานของ ศรากุล         
สุโคตรพรหมมี และคณะ (2550) ไดท้  าการศึกษา พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของ
คนวยัท างานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภคจะให้ความส าคญักบัปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 

เพื่อสุขภาพ และผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัดา้นการจดัจ าหน่ายนอ้ยท่ีสุด 
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5.3 ข้อค้นพบ 
การศึกษา เร่ือง “พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดในอ าเภอเมือง

เชียงใหม”่ ผูศึ้กษามีขอ้คน้พบ ดงัน้ี 
- พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเมด็ จ าแนกตามเพศ  อาย ุและรายได ้  
- ระดบัท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารชนิดเมด็ จ  าแนกตามเพศ อาย ุรายได ้และ ความถ่ีในการซ้ือ 

 
ตารางที่ 5.1 สรุปค่าร้อยละสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารชนิดเมด็จ าแนกตามเพศ 
 

พฤตกิรรม 
เพศ 

ชาย 
(ร้อยละ) 

หญิง 
(ร้อยละ) 

ประเภทผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเมด็ท่ีบริโภค วติามินรวม(52.90) วติามินรวม(58.20) 

จุดประสงคข์องการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเมด็ 
ซ้ือบริโภคเอง

(90.90) 
ซ้ือบริโภคเอง

(88.80) 

สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเมด็ 
ร้านขายยา 
(79.10) 

ร้านขายยา 
(75.30) 

ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเมด็ 
เดือนละ 1 คร้ัง 

(38.20) 

มากกวา่ 3 เดือนต่อ
คร้ัง 

(40.60) 

สาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเมด็ 
เพื่อนแนะน า 

(55.50) 
เป็นคนรักสุขภาพ
อยูแ่ลว้(48.80) 

เหตผุลของการซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวร์ิค 
สะดวก ไม่ตอ้ง

เดินทาง 
(63.60) 

สะดวก ไม่ตอ้ง
เดินทาง 
(94.60) 

เหตผุลของการไม่ซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียล
เน็ตเวร์ิค 

ไม่แน่ใจวา่จะได้
สินคา้ของแท้

หรือไม่ 
(61.40) 

ไม่แน่ใจวา่จะได้
สินคา้ของแท้

หรือไม่ 
(69.20) 
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จากตารางท่ี 5.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงบริโภคผลิตภณัฑเ์สริม
อาหารประเภทวิตามิน โดยมีจุดประสงค์ของการซ้ือเพื่อบริโภคเอง และซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ชนิดเมด็จากร้านขายยา โดยผูต้อบแบบสอบถามบางส่วนทั้งชายและหญิง ใหเ้หตุผลของการซ้ือสินคา้
ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค ไดแ้ก่ สะดวก ไม่ตอ้งเดินทาง แต่บางส่วนทั้งเพศชายและ
เพศหญิงให้เหตุผลของการไม่ซ้ือสินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค ไดแ้ก่ ไม่แน่ใจว่า
จะไดสิ้นคา้ของแทห้รือไม่ 

ดา้นความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด พบวา่ เพศชาย ซ้ือ เดือนละ 1 คร้ังส่วน
เพศหญิง ซ้ือมากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ังและดา้นสาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเมด็ ของเพศ
ชายไดแ้ก่ เพื่อนแนะน า ส่วนเพศหญิง ไดแ้ก่ เป็นคนรักสุขภาพอยูแ่ลว้ 
 
ตารางที่ 5.2 สรุปค่าร้อยละสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารชนิดเมด็จ าแนกตามอาย ุ

พฤติกรรม 
อายุ(ปี) 

20-30 
(ร้อยละ) 

31-40 
(ร้อยละ) 

41-50 
(ร้อยละ) 

51-60 
(ร้อยละ) 

ประเภทผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเมด็ท่ี
บริโภค 

วติามิน
รวม 

(75.70) 

วติามิน
รวม 

(67.10) 

วติามิน
รวม 

(50.00) 

บ ารุง
สมอง 

(35.70) 

จุดประสงคข์องการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
ชนิดเมด็ 

ซ้ือ
บริโภค
เอง 

(91.40) 

ซ้ือ
บริโภค
เอง 

(90.00) 

ซ้ือ
บริโภค
เอง 

(92.90) 

ซ้ือ
บริโภค
เอง 

(84.30) 

สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเม็ด 
ร้านขาย
ยา 

(82.90) 

ร้านขาย
ยา 

(74.30) 

ร้านขาย
ยา 

(74.30) 

ร้านขาย
ยา 

(75.70) 

ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิด
เมด็ 

มากกวา่ 3 
เดือนต่อ
คร้ัง 

(45.70) 

มากกวา่ 3 
เดือนต่อ
คร้ัง 

(51.40) 

เดือนละ  
1 คร้ัง 

(47.10) 

เดือนละ  
1 คร้ัง 

(48.60) 
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ) สรุปค่าร้อยละสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารชนิดเมด็จ าแนกตามอาย ุ
 

พฤติกรรม 
อายุ(ปี) 

20-30 
(ร้อยละ) 

31-40 
(ร้อยละ) 

41-50 
(ร้อยละ) 

51-60 
(ร้อยละ) 

สาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิด
เมด็ 

เป็นคนรัก
สุขภาพ
อยูแ่ลว้ 

(45.70) 

เป็นคนรัก
สุขภาพ
อยูแ่ลว้ 

(44.30) 

เป็นคนรัก
สุขภาพ
อยูแ่ลว้ 

(48.60) 

สมาชิกใน
ครอบครัว
แนะน า 

(40.00) 

เหตุผลของการซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต
หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค 

สะดวก 
ไม่ตอ้ง
เดินทาง 

(85.70 ) 

สะดวก 
ไม่ตอ้ง
เดินทาง 

(68.80) 

สะดวก 
ไม่ตอ้ง
เดินทาง 

(89.50) 

สะดวก 
ไม่ตอ้ง
เดินทาง 

(100.00) 

เหตุผลของการไมซ้ื่อสินคา้ผา่นทาง
อินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวร์ิค 

ไม่แน่ใจ
วา่จะได้
สินคา้ของ

แท้
หรือไม่ 
(71.40) 

ไม่แน่ใจ
วา่จะได้
สินคา้ของ

แท้
หรือไม่ 
(77.80) 

ไม่แน่ใจ
วา่จะได้
สินคา้ของ

แท้
หรือไม่ 
(52.90) 

ไม่แน่ใจ
วา่จะได้
สินคา้ของ

แท้
หรือไม่ 
(62.70) 

 
 จากตารางท่ี 5.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี และ  51-60 ปี 

มีจุดประสงค์ของการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด เพื่อซ้ือบริโภคเอง  โดยซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม

อาหารชนิดเม็ดจากร้านขายยา และบางส่วนของทุกกลุ่มอายุให้เหตุผลของการซ้ือสินค้าผ่านทาง

อินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์คว่าสะดวกไม่ตอ้งเดินทาง บางส่วนของทุกกลุ่มอายุให้เหตุผลของ

การไม่ซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ควา่ไม่แน่ใจวา่จะไดสิ้นคา้ของแทห้รือไม่ 

 ดา้นประเภทผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเม็ดท่ีบริโภคพบวา่ อายุ 21-30 ปี 31-40 ปี และ 41-50 
ปี นิยมบริโภค วติามินรวม ส่วนอาย5ุ1-60 ปี นิยมบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภท บ ารุงสมอง   
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 ดา้นความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด พบว่า อายุ 21-30 ปี และ 31-40 ปี   มี
ความถ่ีในการซ้ือ มากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ังส่วนอายุ 41-50 ปี และ 51-60 ปี มีความถ่ีในการซ้ือ เดือนละ 
1 คร้ัง  

ดา้นสาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร พบวา่  20-30 ปี 31-40 ปี และ 41-50 ปี ใหเ้หตุผล
วา่ เป็นคนรักสุขภาพอยูแ่ลว้ ส่วน อาย ุ51-60 ปี ใหเ้หตุผลวา่ สมาชิกในครอบครัวแนะน า 

 
ตารางที่ 5.3 สรุปค่าร้อยละสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารชนิดเมด็จ าแนกตามรายได ้

 

พฤติกรรม 

รายได้ (บาท) 

ต า่กว่า 15,000 
(n=59 ) 
(ร้อยละ) 

15,000-
30,000 
(n=129 ) 
(ร้อยละ) 

30,001-
45,000 
(n= 50) 
(ร้อยละ) 

ตั้งแต่ 45,000 
ขึน้ไป 
(n=42 ) 
(ร้อยละ) 

ประเภทผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเมด็
ท่ีบริโภค 

วติามินรวม 

(35.60) 
วติามินรวม 

(58.90) 
วติามินรวม 

(54.00) 
บ ารุงสมอง 

(71.40) 

จุดประสงคข์องการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริม
อาหารชนิดเม็ด 

ซ้ือบริโภค
เอง 

(93.20) 

ซ้ือบริโภค
เอง 

(89.10) 

ซ้ือบริโภค
เอง 

(86.00) 

ซ้ือบริโภค
เอง 

(90.50) 
สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
ชนิดเมด็ 

ร้านขายยา 

(79.70) 
ร้านขายยา 

(82.90) 
ร้านขายยา 

(60.00) 
ร้านขายยา 

(73.80) 

ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ชนิดเมด็ 

มากกวา่ 3 
เดือนต่อคร้ัง 

(45.80) 

เดือนละ 1
คร้ัง 

(42.60) 

มากกวา่ 3 
เดือนต่อคร้ัง 

 (50.00) 

มากกวา่ 3 
เดือนต่อคร้ัง 

 (45.20) 

สาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
ชนิดเมด็ 

สมาชิกใน
ครอบครัว
แนะน า 
(39.00) 

เพื่อนแนะน า 
(41.90) 

เป็นคนรัก
สุขภาพอยู่

แลว้ 

(54.00) 

เป็นคนรัก
สุขภาพอยู่

แลว้ 

 (52.40) 
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ) สรุปค่าร้อยละสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารชนิดเมด็จ าแนกตามรายได ้
 

พฤติกรรม 

รายได้ (บาท) 

ต า่กว่า 15,000 
(n=59 ) 
(ร้อยละ) 

15,000-
30,000 
(n=129 ) 
(ร้อยละ) 

30,001-
45,000 
(n= 50) 
(ร้อยละ) 

ตั้งแต่ 45,000 
ขึน้ไป 
(n=42 ) 
(ร้อยละ) 

เหตุผลของการซ้ือสินคา้ผา่นทาง
อินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวร์ิค 

สะดวก ไม่
ตอ้งเดินทาง 

(15.30) 

สะดวก ไม่
ตอ้งเดินทาง 

(19.40) 

สะดวก ไม่
ตอ้งเดินทาง 

(14.00) 

สะดวก ไม่
ตอ้งเดินทาง 

(19.00) 

เหตุผลของการไมซ้ื่อสินคา้ผา่นทาง
อินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวร์ิค 

ไม่เขา้ใจ
ระบบการ
สัง่ซ้ือสินคา้

(44.10) 

ไม่แน่ใจวา่
จะไดสิ้นคา้
ของแท้
หรือไม่ 
(60.50) 

ไม่แน่ใจวา่
จะไดสิ้นคา้
ของแท้
หรือไม่ 
(58.00) 

ไม่แน่ใจวา่
จะไดสิ้นคา้
ของแท้
หรือไม่ 
(47.60) 

 
จากตารางท่ี 5.3 พบว่า ผูมี้รายไดต้  ่ากว่า 15,000 บาท  รายได ้15,000 – 30,000 บาท  รายได ้

30,001-45,000 บาท  และรายได้ 45,000 บาทข้ึนไป  ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด 
ประเภทวติามินรวม  มีจุดประสงคข์องการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด เพื่อซ้ือบริโภคเอง  โดย
ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดจากร้านขายยา และบางส่วนของทุกกลุ่มอายุให้เหตุผลของการซ้ือ
สินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์คว่าสะดวกไม่ตอ้งเดินทาง  บางส่วนของทุกกลุ่มอายุ
ใหเ้หตุผลของการไม่ซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวร์ิควา่ไม่แน่ใจวา่จะไดสิ้นคา้ของ
แทห้รือไม ่แต่ช่วงรายยไดต้ ่ากวา่ 15,000 บาท  ไม่เขา้ใจในระบบการสั่งซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต
หรือโซเชียลเน็ตเวร์ิค 
 ดา้นความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด พบว่า ผูมี้รายได้ต ่ากว่า 15,000 บาท  
รายได ้30,001-45,000 บาท  และรายได ้45,000 บาทข้ึนไป  มีความถ่ีในการซ้ือ มากกว่า 3 เดือนต่อ
คร้ังส่วนรายได ้15,000 – 30,000 บาท  มีความถ่ีในการซ้ือ เดือนละ 1 คร้ัง  
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 ดา้นสาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร พบวา่ ผูมี้รายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาท ใหเ้หตุผลวา่
สมาชิกในครอบครัวแนะน า  ผูมี้รายได ้15,000 – 30,000 บาท  ใหเ้หตุผลวา่เพื่อนแนะน า  ผูมี้รายได ้
30,001-45,000 บาท  และรายได ้45,000 บาทข้ึนไป  ใหเ้หตุผลวา่เป็นคนรักสุขภาพอยูแ่ลว้  
 
ตารางที่ 5.4 สรุปค่าร้อยละสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารชนิดเมด็จ าแนกตามความถ่ีในการซ้ือ 

พฤตกิรรม 

ความถี ่

มากกว่า 3 
เดอืนต่อคร้ัง 

(n=109) 
(ร้อยละ) 

2-3 เดอืนต่อ
คร้ัง 

(n=68) 
(ร้อยละ) 

เดอืนละ 1 
คร้ัง 

(n=94) 
(ร้อยละ) 

สัปดาห์ละ
คร้ัง 

(n=9) 
(ร้อยละ) 

ประเภทผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเมด็ท่ี
บริโภค 

วติามินรวม 

(56.00) 
วติามินรวม 

(50.00)  
วติามินรวม 

(55.30) 
บ ารุงสมอง 
(77.80) 

จุดประสงคข์องการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
ชนิดเมด็ 

ซ้ือบริโภคเอง 
(87.20) 

ซ้ือบริโภคเอง 
(92.60)  

ซ้ือบริโภค
เอง 

(90.40) 

ซ้ือบริโภคเอง 
(88.90) 

สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเมด็ 
ร้านขายยา 
(76.10) 

ร้านขายยา 
(79.40)  

ร้านขายยา 
(77.70) 

ร้านขายยา 
(55.60) 

สาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิด
เมด็ 

สมาชิกใน
ครอบครัว
แนะน า 
(37.60) 

 เป็นคนรัก
สุขภาพอยูแ่ลว้ 

(48.50)  

เป็นคนรัก
สุขภาพอยู่

แลว้ 
(55.30) 

ส่ือโฆษณา
ต่างๆ 
 (66.70) 

เหตผุลของการซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต
หรือโซเชียลเน็ตเวร์ิค 

สะดวก ไม่
ตอ้งเดินทาง 
(11.90) 

สะดวก ไม่
ตอ้งเดินทาง 

(26.50) 

สะดวก ไม่
ตอ้งเดินทาง 

(17.00) 

ตอ้งการ
ตดัสินใจเอง
โดยไม่ตอ้ง
ติดต่อผูอ่ื้น 
(19.00) 

เหตผุลของการไม่ซ้ือสินคา้ผา่นทาง
อินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวร์ิค 

ไม่แน่ใจวา่จะ
ไดสิ้นคา้ของ
แทห้รือไม่ 

 (54.10) 

ไม่แน่ใจวา่จะ
ไดสิ้นคา้ของ
แทห้รือไม่ 

(39.70) 

ไม่แน่ใจวา่
จะไดสิ้นคา้
ของแท้
หรือไม่ 

(60.60) 

ไม่แน่ใจวา่จะ
ไดสิ้นคา้ของ
แทห้รือไม่ 

(33.30) 
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จากตารางท่ี 5.4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑฯ์  มากกวา่ 3 เดือน
ต่อคร้ัง   2-3 เดือนต่อคร้ัง  เดือนละ 1 คร้ัง  และสัปดาห์ละคร้ัง  ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ชนิดเม็ด ประเภทวติามินรวม  มีจุดประสงคข์องการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด เพื่อซ้ือบริโภค
เอง  โดยซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเมด็จากร้านขายยา  

สาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ฯ  มากกว่า 3 เดือนต่อคร้ัง คือเพื่อนแนะน า   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ฯ  2-3 เดือนต่อคร้ัง  เดือนละ 1 คร้ัง  คือเป็นคนรักสุขภาพอยูแ่ลว้  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑส์ัปดาห์ละคร้ังคิดวา่ส่ือโฆษณาต่างๆ เป็นส าคญั 

เหตุผลของการซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์คของกลุ่มความถ่ีต่างๆ คิด
ว่าสะดวกไม่ต้องเดินทาง  และให้เหตุผลของการไม่ซ้ือสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียล
เน็ตเวร์ิควา่ไม่แน่ใจวา่จะไดสิ้นคา้ของแทห้รือไม่  
   
ตารางที ่5.5 สรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทาง
การตลาด จ าแนกตามเพศ 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
เพศ 

ชาย หญงิ 

ผลติภัณฑ์ 
มีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย. 

ค่าเฉล่ีย 4.64  
(ระดบัมากท่ีสุด) 

มีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย. 
ค่าเฉล่ีย 4.73  

(ระดบัมากท่ีสุด) 

ราคา 
มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 

ค่าเฉล่ีย 4.25  
(ระดบัมากท่ีสุด) 

มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
ค่าเฉล่ีย 4.19  
(ระดบัมาก) 

การจัดจ าหน่าย 

ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์
สมัพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือ 

ค่าเฉล่ีย 4.30  
(ระดบัมากท่ีสุด) 

แหล่งซ้ือสะดวก  
ง่ายแก่การหาซ้ือ 
ค่าเฉล่ีย 4.29  

(ระดบัมากท่ีสุด) 

การส่งเสริมการตลาด 
มีการโฆษณาผา่นทางโทรทศัน ์

ค่าเฉล่ีย 3.97            
(ระดบัมาก) 

มีการโฆษณาผา่นทางโทรทศัน ์
ค่าเฉล่ีย 3.84  
(ระดบัมาก) 
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จากตารางท่ี 5.5 พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง มี
ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑสู์งสุด คือ มีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย. 
 ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง มีระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัย่อยด้าน
ราคาสูงสุด คือมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
 ดา้นการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย มีระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการจดั
จ าหน่ายสูงสุด คือ ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์สัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือ ส่วนเพศหญิง มีระดบัท่ีมีผล
ต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายสูงสุด คือแหล่งซ้ือสะดวก ง่ายแก่การหาซ้ือ 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง มีระดบัท่ีมีผลต่อ
ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดสูงสุด คือ มีการโฆษณาผา่นทางโทรทศัน์ 
 
ตารางที ่5.6 สรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทาง
การตลาด จ าแนกตามอาย ุ
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
อายุ(ปี) 

20-30 31-40 41-50 51-60 

ผลติภัณฑ์ 

มีเคร่ืองหมาย
รับรองจาก อย. 
ค่าเฉล่ีย 4.70 

(ระดบัมากท่ีสุด) 

มีเคร่ืองหมาย
รับรองจาก อย. 
ค่าเฉล่ีย 4.67  

(ระดบัมากท่ีสุด) 

มีเคร่ืองหมาย
รับรองจาก อย. 
ค่าเฉล่ีย 4.76  
(ระดบัมาก
ท่ีสุด) 

มีเคร่ืองหมาย
รับรองจาก อย. 
ค่าเฉล่ีย 4.64(
ระดบัมากท่ีสุด) 

ราคา 

มีราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพ
ค่าเฉล่ีย 4.29 

(ระดบัมากท่ีสุด) 

มีราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพ
ค่าเฉล่ีย 4.26 

(ระดบัมากท่ีสุด) 

มีราคาเหมาะสม
กบัปริมาณ
ค่าเฉล่ีย 4.20 
(ระดบัมาก) 

มีราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพ
ค่าเฉล่ีย 4.21 

(ระดบัมากท่ีสุด) 

การจัดจ าหน่าย ภาพลกัษณ์ของ
ผลิตภณัฑ์

สมัพนัธ์กบัความ
น่าเช่ือถือ 

ค่าเฉล่ีย 4.24  
(ระดบัมากท่ีสุด) 

ภาพลกัษณ์ของ
ผลิตภณัฑ์

สมัพนัธ์กบัความ
น่าเช่ือถือ 

ค่าเฉล่ีย 4.11   
(ระดบัมาก) 

ภาพลกัษณ์ของ
ผลิตภณัฑ์
สมัพนัธ์กบั

ความน่าเช่ือถือ 
ค่าเฉล่ีย 4.50  
(ระดบัมาก
ท่ีสุด) 

แหล่งซ้ือสะดวก 
ง่ายแก่การหาซ้ือ 
ค่าเฉล่ีย 4.66   

(ระดบัมากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 5.6 (ต่อ) สรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัย่อยส่วน
ประสมทางการตลาด จ าแนกตามอายุ 
 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 

อายุ(ปี) 

20-30 31-40 41-50 51-60 

การส่งเสริมการตลาด 

มีการแสดงความ
คิดเห็นท่ีดีใน
อินเตอร์เน็ต 
ค่าเฉล่ีย 3.80 
(ระดบัมาก) 

มีส่วนแถมสินคา้
ตามเง่ือนไข 
ค่าเฉล่ีย 3.59 
(ระดบัมาก) 

มีการโฆษณา
ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์
ค่าเฉล่ีย 3.87 
(ระดบัมาก) 

มีการโฆษณาผา่น
ทางโทรทศัน ์
ค่าเฉล่ีย 4.50  

(ระดบัมากท่ีสุด) 

 
 จากตารางท่ี 5.6 พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 
และ 51-60 ปี มีระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑสู์งสุด คือมีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย. 
 ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21-30 ปี 31-40 ปี และ 51-60 ปี มีระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยั
ยอ่ยดา้นราคาสูงสุด คือมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ส่วนอาย ุ41-50 ปี มีระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยดา้น
ราคาสูงสุด คือมีราคาเหมาะสมกบัปริมาณ 
 ดา้นการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21-30 ปี31-40 ปี และ 41-50 ปีมีระดบัท่ีมีผล
ต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายสูงสุด  คือภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์สัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือ อาย ุ
51-60มีระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายสูงสุด  คือแหล่งซ้ือสะดวก ง่ายแก่การหาซ้ือ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ปีมีระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ย
ดา้นการส่งเสริมการตลาดสูงสุดคือ มีการแสดงความคิดเห็นท่ีดีในอินเตอร์เน็ต อาย ุ31-40 ปี มีระดบัท่ี
มีผลต่อปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดสูงสุดคือมีส่วนแถมสินคา้ตามเง่ือนไข อายุ 41-50 ปี มี
ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดสูงสุดคือมีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์และ อาย ุ
51-60 ปี มีระดับท่ีมีผลต่อปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดสูงสุดคือมีการโฆษณาผ่านทาง
โทรทศัน์ 
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ตารางที ่5.7 สรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทาง
การตลาด จ าแนกตามรายได ้
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
รายได้ (บาท) 

ต า่กว่า 15,000 15,000-30,000 30,001-45,000 
45,001 

บาทขึน้ไป 

ผลติภัณฑ์ 

มีเคร่ืองหมาย
รับรองจาก อย. 
ค่าเฉล่ีย 4.63              
(ระดบัมาก
ท่ีสุด) 

มีเคร่ืองหมาย
รับรองจาก อย. 
ค่าเฉล่ีย 4.71 
(ระดบัมาก
ท่ีสุด) 

มีการระบุวนั
หมดอาย ุ

ค่าเฉล่ีย 4.72   
(ระดบัมาก
ท่ีสุด) 

มีเคร่ืองหมาย
รับรองจาก อย. 
ค่าเฉล่ีย 4.74  
(ระดบัมาก
ท่ีสุด) 

ราคา 

มีราคา
เหมาะสมกบั
ปริมาณ

ค่าเฉล่ีย 4.17  
(ระดบัมาก) 

มีราคา
เหมาะสมกบั
คุณภาพ

ค่าเฉล่ีย 4.29 
(ระดบัมาก
ท่ีสุด) 

มีราคา
เหมาะสมกบั
คุณภาพ

ค่าเฉล่ีย 4.22 
(ระดบัมาก
ท่ีสุด) 

มีราคา
เหมาะสมกบั
คุณภาพ

ค่าเฉล่ีย 4.05  
(ระดบัมาก) 

การจัดจ าหน่าย 

แหล่งซ้ือ
สะดวก ง่ายแก่
การหาซ้ือ
ค่าเฉล่ีย 4.39 
(ระดบัมาก
ท่ีสุด) 

ภาพลกัษณ์
ของผลิตภณัฑ์
สมัพนัธ์กบั

ความน่าเช่ือถือ
ค่าเฉล่ีย 4.35 
(ระดบัมาก
ท่ีสุด) 

แหล่งซ้ือ
สะดวก ง่ายแก่
การหาซ้ือ
ค่าเฉล่ีย 4.32 
(ระดบัมาก
ท่ีสุด) 

ภาพลกัษณ์
ของผลิตภณัฑ์
สมัพนัธ์กบั

ความน่าเช่ือถือ
ค่าเฉล่ีย 4.26 
(ระดบัมาก
ท่ีสุด) 

การส่งเสริมการตลาด มีการโฆษณา
ผา่นทาง
โทรทศัน์

ค่าเฉล่ีย 4.27 
(ระดบัมาก
ท่ีสุด) 

มีการโฆษณา
ผา่นทาง
โทรทศัน์

ค่าเฉล่ีย 3.91  
(ระดบัมาก) 

มีพนกังาน
แนะน าสินคา้
ค่าเฉล่ีย 3.70 
(ระดบัมาก) 

มีพนกังาน
แนะน าสินคา้
ค่าเฉล่ีย 3.79 
(ระดบัมาก) 

 
จากตารางท่ี 5.7 พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ ต ่ากว่า 15,000 บาท  

15,000-30,000 บาท และ 45,001 บาทข้ึนไป มีระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์สูงสุด คือมี
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เคร่ืองหมายรับรองจาก อย.ส่วน รายได ้30,001-45,000บาท มีระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์
สูงสุด คือมีการระบุวนัหมดอาย ุ

ดา้นราคาผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 มีระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัย่อยดา้นราคา
สูงสุด คือมีราคาเหมาะสมกบัปริมาณส่วนรายได ้15,000-30,000บาท 30,001-45,000บาท และ 45,001
บาทข้ึนไป มีระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคาสูงสุด คือมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 

ดา้นการจดัจ าหน่ายผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 15,000 บาท และ 30,001-45,000 
บาท มีระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายสูงสุด คือ แหล่งซ้ือสะดวก ง่ายแก่การหาซ้ือส่วน 
15,000-30,000บาท และ 45,001บาทข้ึนไป มีระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายสูงสุด คือ
ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑส์ัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือ 

ดา้นส่งเสริมการตลาดผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาท และ15,000-30,000 
บาท มีระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยดา้นส่งเสริมการตลาดสูงสุด คือ มีการโฆษณาผา่นทางโทรทศัน์ส่วน
รายได ้30,001-45,000บาท และ 45,001บาทข้ึนไป มีระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยดา้นส่งเสริมการตลาด
สูงสุด คือมีพนกังานแนะน าสินคา้ 

 

ตารางที ่5.8 สรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทาง

การตลาด จ าแนกตามความถ่ีในการซ้ือ 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ความถี่ในการซ้ือ 

มากกว่า 3 เดอืน
ต่อคร้ัง 

2-3 เดอืนต่อคร้ัง เดอืนละ 1 คร้ัง สัปดาห์ละคร้ัง 

ผลติภัณฑ์ 

มีเคร่ืองหมาย
รับรองจาก อย. 
ค่าเฉล่ีย 4.71 
(ระดบัมาก
ท่ีสุด) 

มีเคร่ืองหมาย
รับรองจาก อย. 
ค่าเฉล่ีย 4.69 
(ระดบัมาก
ท่ีสุด) 

มีเคร่ืองหมาย
รับรองจาก อย. 
ค่าเฉล่ีย 4.71  
(ระดบัมาก
ท่ีสุด) 

มีการระบุวนั
หมดอาย ุ

ค่าเฉล่ีย 4.67  
(ระดบัมาก
ท่ีสุด) 

ราคา 

มีราคา
เหมาะสมกบั
คุณภาพ

ค่าเฉล่ีย 4.18 
(ระดบัมาก) 

มีราคา
เหมาะสมกบั
คุณภาพ

ค่าเฉล่ีย 4.26 
(ระดบัมาก
ท่ีสุด) 

มีราคา
เหมาะสมกบั
คุณภาพ

ค่าเฉล่ีย 4.20 
(ระดบัมาก) 

มีราคา
เหมาะสมกบั
คุณภาพ

ค่าเฉล่ีย 4.33 
(ระดบัมาก
ท่ีสุด) 
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ตารางที่ 5.8 (ต่อ) สรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัย่อยส่วน

ประสมทางการตลาด จ าแนกตามความถ่ีในการซ้ือ 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ความถี่ในการซ้ือ 

มากกว่า 3 เดอืน
ต่อคร้ัง 

2-3 เดอืนต่อคร้ัง เดอืนละ 1 คร้ัง สัปดาห์ละคร้ัง 

การจัดจ าหน่าย 

แหล่งซ้ือ
สะดวก ง่ายแก่
การหาซ้ือ
ค่าเฉล่ีย 4.22 
(ระดบัมาก
ท่ีสุด) 

ภาพลกัษณ์
ของผลิตภณัฑ์
สมัพนัธ์กบั

ความน่าเช่ือถือ
ค่าเฉล่ีย 4.34  
(ระดบัมาก
ท่ีสุด) 

แหล่งซ้ือ
สะดวก ง่ายแก่
การหาซ้ือ
ค่าเฉล่ีย 4.46 
(ระดบัมาก
ท่ีสุด) 

มีสินคา้ให้
เลือก

หลากหลาย
ค่าเฉล่ีย 3.89  
(ระดบัมาก) 

การส่งเสริมการตลาด 

มีการโฆษณา
ผา่นทาง
โทรทศัน์

ค่าเฉล่ีย 3.72  
(ระดบัมาก) 

มีการโฆษณา
ผา่นทาง
โทรทศัน์

ค่าเฉล่ีย 3.85 
(ระดบัมาก) 

มีการโฆษณา
ผา่นทาง
โทรทศัน์

ค่าเฉล่ีย 4.10 
(ระดบัมาก) 

มีการโฆษณา
ผา่นทาง
โทรทศัน์

ค่าเฉล่ีย 4.13 
(ระดบัมาก) 

 

 จากตารางท่ี 5.8 พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์
มากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง2-3 เดือนต่อคร้ังและ เดือนละ 1 คร้ังมีระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์
สูงสุด คือมีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย. ส่วน สัปดาห์ละคร้ังมีระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์
สูงสุด คือมีการระบุวนัหมดอายุ 
 ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์มากกว่า 3 เดือนต่อคร้ัง2-3 
เดือนต่อคร้ังเดือนละ 1 คร้ังและ สัปดาห์ละคร้ังมีระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคาสูงสุด คือมีราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ 
 ดา้นการจดัจ าหน่ายผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑม์ากกวา่ 3 เดือนต่อ
คร้ังและเดือนละ 1 คร้ังมีระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายสูงสุด คือมีราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพความถ่ีในการซ้ือ 2-3 เดือนต่อคร้ังมีระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายสูงสุด คือ   
ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑส์ัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือและ ความถ่ีในการซ้ือ สัปดาห์ละคร้ังมีระดบัท่ีมี
ผลต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายสูงสุด คือมีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย 
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 ดา้นส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑม์ากกวา่ 3 เดือน
ต่อคร้ัง2-3 เดือนต่อคร้ังเดือนละ 1 คร้ังและ สัปดาห์ละคร้ังมีระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยดา้นส่งเสริม
การตลาด คือมีการโฆษณาผา่นทางโทรทศัน์ 
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ตารางที ่5.9 สรุปพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเม็ดจ าแนกตามเพศ อาย ุและรายได ้
พฤติกรรม เพศ อายุ รายได ้(บาท) 

ชาย 
 

หญงิ 
 

20-30 
 

31-40 
 

41-50 
 

51-60 
 

ต า่กว่า 15,000 
 

15,000-30,000 
 

30,001-45,000 
 

ตั้งแต่ 45,000 ขึน้ไป 
 

ประเภทผลิตภณัฑเ์สริม
อาหารชนิดเมด็ท่ีบริโภค 

วิตามินรวม วิตามินรวม 
วิตามินรวม 

 
วิตามินรวม 

 
วิตามินรวม 

 
บ ารุงสมอง 

 
วิตามินรวม 

 
วิตามินรวม 

 
วิตามินรวม 

 
บ ารุงสมอง 

 
จุดประสงคข์องการซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิด
เมด็ 

ซ้ือบริโภค
เอง 

ซ้ือบริโภค
เอง 

ซ้ือบริโภคเอง 
 

ซ้ือบริโภคเอง 
 

ซ้ือบริโภคเอง 
 

ซ้ือบริโภคเอง 
 

ซ้ือบริโภคเอง 
 

ซ้ือบริโภคเอง 
 

ซ้ือบริโภคเอง 
 

ซ้ือบริโภคเอง 
 

สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์สริม
อาหารชนิดเมด็ 

ร้านขายยา 
 

ร้านขายยา 
 

ร้านขายยา 
 

ร้านขายยา 
 

ร้านขายยา 
 

ร้านขายยา 
 

ร้านขายยา 
 

ร้านขายยา 
 

ร้านขายยา 
 

ร้านขายยา 
 

ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารชนิดเมด็ 

เดือนละ 1 
คร้ัง  

มากกวา่ 3 
เดือนต่อคร้ัง 

 

มากกวา่ 3 
เดือนต่อคร้ัง 

 

มากกวา่ 3 
เดือนต่อคร้ัง 

 

เดือนละ  1 คร้ัง 
 

เดือนละ  1 คร้ัง 
 

มากกวา่ 3 
เดือนต่อคร้ัง 

 

เดือนละ 1คร้ัง 
 

มากกวา่ 3 
เดือนต่อคร้ัง 

 

มากกวา่ 3 เดือนต่อ
คร้ัง 

 

สาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารชนิดเมด็ 

เพื่อนแนะน า  
เป็นคนรัก
สุขภาพอยู่

แลว้ 

เป็นคนรัก
สุขภาพอยูแ่ลว้ 

 

เป็นคนรัก
สุขภาพอยูแ่ลว้ 

 

เป็นคนรัก
สุขภาพอยูแ่ลว้ 

 

สมาชิกใน
ครอบครัว
แนะน า 

 

สมาชิกใน
ครอบครัว
แนะน า 

 

เพื่อนแนะน า 
 

เป็นคนรัก
สุขภาพอยูแ่ลว้ 

 

เป็นคนรักสุขภาพอยู่
แลว้ 

 

เหตุผลของการซ้ือสินคา้ผา่น
ทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียล
เน็ตเวิร์ค 

สะดวก ไม่
ตอ้งเดินทาง 

 

สะดวก ไม่
ตอ้งเดินทาง 

 

สะดวก ไมต่อ้ง
เดินทาง 

 

สะดวก ไมต่อ้ง
เดินทาง 

 

สะดวก ไมต่อ้ง
เดินทาง 

 

สะดวก ไมต่อ้ง
เดินทาง 

 

สะดวก ไมต่อ้ง
เดินทาง 

 

สะดวก ไมต่อ้ง
เดินทาง 

 

สะดวก ไมต่อ้ง
เดินทาง 

 

สะดวก ไมต่อ้ง
เดินทาง 

 

เหตุผลของการไม่ซ้ือสินคา้
ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือ
โซเชียลเน็ตเวิร์ค 

ไม่แน่ใจวา่
จะไดสิ้นคา้
ของแท้
หรือไม ่

 

ไม่แน่ใจวา่
จะไดสิ้นคา้
ของแท้
หรือไม ่

 

ไม่แน่ใจวา่จะ
ไดสิ้นคา้ของ
แทห้รือไม ่

 

ไม่แน่ใจวา่จะ
ไดสิ้นคา้ของ
แทห้รือไม ่

 

ไม่แน่ใจวา่จะ
ไดสิ้นคา้ของ
แทห้รือไม ่

 

ไม่แน่ใจวา่จะ
ไดสิ้นคา้ของ
แทห้รือไม ่

 

ไมเ่ขา้ใจระบบ
การสัง่ซ้ือ
สินคา้ 

ไม่แน่ใจวา่จะ
ไดสิ้นคา้ของ
แทห้รือไม ่

 

ไม่แน่ใจวา่จะ
ไดสิ้นคา้ของ
แทห้รือไม ่

 

ไม่แน่ใจวา่จะได้
สินคา้ของแท้

หรือไม ่
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ตารางที ่5.10 สรุประดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาด จ าแนกตามเพศ อาย ุและรายได ้

ส่วนประสม
ทางการตลาด 

เพศ อายุ (ปี) รายได ้(บาท) 

ชาย 
 

หญงิ 
 

20-30 
 

31-40 
 

41-50 
 

51-60 
 

ต า่กว่า 15,000 
 

15,000-30,000 
 

30,001-45,000 
 

ตั้งแต่ 45,000 ขึน้ไป 
 

ผลติภัณฑ์ 
มีเคร่ืองหมาย
รับรองจาก อย. 
 (ระดบัมากท่ีสุด) 

มีเคร่ืองหมาย
รับรองจาก อย. 
 (ระดบัมากท่ีสุด) 

มีเคร่ืองหมาย
รับรองจาก อย. 

 (ระดบัมาก
ท่ีสุด) 

มีเคร่ืองหมาย
รับรองจาก อย. 
 (ระดบัมากท่ีสุด) 

มีเคร่ืองหมาย
รับรองจาก อย. 

 (ระดบัมากท่ีสุด) 

มีเคร่ืองหมาย
รับรองจาก อย. 
 (ระดบัมาก

ท่ีสุด) 

มีเคร่ืองหมาย
รับรองจาก อย. 

 (ระดบัมาก
ท่ีสุด) 

มีเคร่ืองหมาย
รับรองจาก อย. 

 (ระดบัมากท่ีสุด) 

มีการระบุวนั
หมดอาย ุ

 (ระดบัมากท่ีสุด) 

มีเคร่ืองหมาย
รับรองจาก อย. 

 (ระดบัมากท่ีสุด) 

ราคา 
มีราคาเหมาะสมกบั

คุณภาพ 
 (ระดบัมากท่ีสุด) 

มีราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพ 
 (ระดบัมาก) 

มีราคา
เหมาะสมกบั
คุณภาพ (ระดบั
มากท่ีสุด) 

มีราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพ 

(ระดบัมากท่ีสุด) 

มีราคาเหมาะสม
กบัปริมาณ 
(ระดบัมาก) 

มีราคา
เหมาะสมกบั
คุณภาพ (ระดบั
มากท่ีสุด) 

มีราคา
เหมาะสมกบั
ปริมาณ (ระดบั

มาก) 

มีราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพ 

(ระดบัมากท่ีสุด) 

มีราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพ 

(ระดบัมากท่ีสุด) 

มีราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพ (ระดบั

มาก) 

การจัด
จ าหน่าย 

ภาพลกัษณ์ของ
ผลิตภณัฑส์มัพนัธ์
กบัความน่าเช่ือถือ 
(ระดบัมากท่ีสุด) 

แหล่งซ้ือสะดวก  
ง่ายแก่การหาซ้ือ 
 (ระดบัมากท่ีสุด) 

ภาพลกัษณ์
ของผลิตภณัฑ์
สมัพนัธ์กบั

ความน่าเช่ือถือ 
(ระดบัมาก
ท่ีสุด) 

ภาพลกัษณ์ของ
ผลิตภณัฑ์

สมัพนัธ์กบัความ
น่าเช่ือถือ 
 (ระดบัมาก) 

ภาพลกัษณ์ของ
ผลิตภณัฑ์

สมัพนัธ์กบัความ
น่าเช่ือถือ 

 (ระดบัมากท่ีสุด) 

แหล่งซ้ือ
สะดวก ง่ายแก่
การหาซ้ือ 
 (ระดบัมาก

ท่ีสุด) 

แหล่งซ้ือ
สะดวก ง่ายแก่
การหาซ้ือ 
(ระดบัมาก
ท่ีสุด) 

ภาพลกัษณ์ของ
ผลิตภณัฑ์

สมัพนัธ์กบัความ
น่าเช่ือถือ (ระดบั

มากท่ีสุด) 

แหล่งซ้ือสะดวก 
ง่ายแก่การหาซ้ือ 
(ระดบัมากท่ีสุด) 

ภาพลกัษณ์ของ
ผลิตภณัฑส์มัพนัธ์
กบัความน่าเช่ือถือ 
 (ระดบัมากท่ีสุด) 

การส่งเสริม
การตลาด 

มีการโฆษณาผา่น
ทางโทรทศัน์ 

            
(ระดบัมาก) 

มีการโฆษณา
ผา่นทางโทรทศัน ์
 (ระดบัมาก) 

มีการแสดง
ความคิดเห็นท่ี

ดีใน
อินเตอร์เน็ต 
 (ระดบัมาก) 

มีส่วนแถมสินคา้
ตามเง่ือนไข 
 (ระดบัมาก) 

มีการโฆษณา
ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์

 (ระดบัมาก) 

มีการโฆษณา
ผา่นทาง
โทรทศัน์ 

 (ระดบัมาก
ท่ีสุด) 

มีการโฆษณา
ผา่นทาง
โทรทศัน์  
(ระดบัมาก
ท่ีสุด) 

มีการโฆษณา
ผา่นทาง
โทรทศัน์ 

 (ระดบัมาก) 

มีพนกังาน
แนะน าสินคา้ 
(ระดบัมาก) 

มีพนกังานแนะน า
สินคา้ 

 (ระดบัมาก) 
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จากตารางท่ี 5.9 และ 5.10 สามารถสรุปพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเม็ด และ
ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาด จ าแนกตามเพศ อาย ุและรายได ้ไดด้งัต่อไปน้ี 

 
 จ าแนกตามเพศ 
 เพศชาย พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเมด็ มีการซ้ือประเภทผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารชนิดเม็ดท่ีบริโภค คือวติามินรวม  จุดประสงคข์องการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเมด็คือซ้ือ
บริโภคเอง  สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเมด็คือร้านขายยา  ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารชนิดเมด็ คือเดือนละ 1 คร้ัง  สาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเมด็คือเพื่อน
แนะน า  เหตุผลของบางส่วนท่ีซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์คคือสะดวก ไม่ตอ้ง
เดินทาง  เหตุผลของบางส่วนท่ีไม่ซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์คคือไม่แน่ใจวา่
จะไดสิ้นคา้ของแทห้รือไม่  ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ มี
เคร่ืองหมายรับรองจาก อย.  ดา้นราคา มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑส์ัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือ  ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีการโฆษณาผา่น
ทางโทรทศัน์ 
 เพศหญงิ  พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเม็ด มีการซ้ือประเภทผลิตภณัฑเ์สริม
อาหารชนิดเม็ดท่ีบริโภค คือวติามินรวม  จุดประสงคข์องการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเมด็คือซ้ือ
บริโภคเอง  สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเมด็คือร้านขายยา  ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารชนิดเมด็ คือมากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง   สาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเมด็คือ
เป็นคนรักสุขภาพอยูแ่ลว้  เหตุผลของบางส่วนท่ีซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค
คือสะดวก ไม่ตอ้งเดินทาง  เหตุผลของบางส่วนท่ีไม่ซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียล
เน็ตเวร์ิคคือไม่แน่ใจวา่จะไดสิ้นคา้ของแทห้รือไม่  ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ มีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย.  ดา้นราคา มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีแหล่งซ้ือสะดวก ง่ายแก่การหาซ้ือ  ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีการโฆษณา
ผา่นทางโทรทศัน์ 
 
 จ าแนกตามอายุ 
 อายุ 21-30 ปี  พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด มีการซ้ือประเภทผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารชนิดเม็ดท่ีบริโภค คือวิตามินรวม  จุดประสงคข์องการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด
คือซ้ือบริโภคเอง  สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดคือร้านขายยา  ความถ่ีในการซ้ือ
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ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด คือมากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง   สาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ชนิดเม็ดคือเป็นคนรักสุขภาพอยู่แล้ว  เหตุผลของบางส่วนท่ีซ้ือสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือ
โซเชียลเน็ตเวิร์คคือสะดวก ไม่ตอ้งเดินทาง  เหตุผลของบางส่วนท่ีไม่ซ้ือสินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คคือไม่แน่ใจวา่จะไดสิ้นคา้ของแทห้รือไม่  ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ มีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย.  ดา้นราคา มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์สัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีการแสดงความคิดเห็นท่ีดีในอินเตอร์เน็ต 
 อายุ  31-40 ปี  พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด มีการซ้ือประเภทผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารชนิดเม็ดท่ีบริโภค คือวิตามินรวม  จุดประสงคข์องการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด
คือซ้ือบริโภคเอง  สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดคือร้านขายยา  ความถ่ีในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด คือมากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง   สาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ชนิดเม็ดคือเป็นคนรักสุขภาพอยู่แล้ว  เหตุผลของบางส่วนท่ีซ้ือสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือ
โซเชียลเน็ตเวิร์คคือสะดวก ไม่ตอ้งเดินทาง  เหตุผลของบางส่วนท่ีไม่ซ้ือสินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คคือไม่แน่ใจวา่จะไดสิ้นคา้ของแทห้รือไม่  ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ มีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย.  ดา้นราคา มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์สัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีส่วนแถมสินคา้ตามเง่ือนไข 
 อายุ  41-50 ปี  พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด มีการซ้ือประเภทผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารชนิดเม็ดท่ีบริโภค คือวิตามินรวม  จุดประสงคข์องการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด
คือซ้ือบริโภคเอง  สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดคือร้านขายยา  ความถ่ีในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด คือเดือนละ 1 คร้ัง   สาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด
คือเป็นคนรักสุขภาพอยู่แล้ว  เหตุผลของบางส่วนท่ีซ้ือสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียล
เน็ตเวิร์คคือสะดวก ไม่ต้องเดินทาง  เหตุผลของบางส่วนท่ีไม่ซ้ือสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือ
โซเชียลเน็ตเวิร์คคือไม่แน่ใจวา่จะไดสิ้นคา้ของแทห้รือไม่  ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ มีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย.  ดา้นราคา มีราคาเหมาะสมกบัปริมาณ  ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์สัมพนัธ์กับความน่าเช่ือถือ ด้านการส่งเสริม
การตลาด มีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์
 อายุ  51-60 ปี  พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด มีการซ้ือประเภทผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารชนิดเม็ดท่ีบริโภค คือบ ารุงสมอง  จุดประสงคข์องการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด
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คือซ้ือบริโภคเอง  สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดคือร้านขายยา  ความถ่ีในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด คือเดือนละ 1 คร้ัง   สาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด
คือสมาชิกในครอบครัวแนะน า เหตุผลของบางส่วนท่ีซ้ือสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียล
เน็ตเวิร์คคือสะดวก ไม่ต้องเดินทาง  เหตุผลของบางส่วนท่ีไม่ซ้ือสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือ
โซเชียลเน็ตเวิร์คคือไม่แน่ใจวา่จะไดสิ้นคา้ของแทห้รือไม่  ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ มีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย.  ดา้นราคา มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีแหล่งซ้ือสะดวก ง่ายแก่การหาซ้ือ   ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีการโฆษณา
ผา่นทางโทรทศัน์ 
 
 จ าแนกตามรายได้ 
 รายได้ ต ่ากว่า 15,000 บาท  พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด  มีการซ้ือ
ประเภทผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดท่ีบริโภค คือวิตามินรวม  จุดประสงค์ของการซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารชนิดเม็ดคือซ้ือบริโภคเอง  สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดคือร้านขายยา  
ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด คือมากกว่า 3 เดือนต่อคร้ัง   สาเหตุในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดคือสมาชิกในครอบครัวแนะน า  เหตุผลของบางส่วนท่ีซ้ือสินคา้ผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์คคือสะดวก ไม่ตอ้งเดินทาง  เหตุผลของบางส่วนท่ีไม่ซ้ือสินคา้
ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์คคือไม่เขา้ใจระบบการสั่งซ้ือสินคา้  ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยั
ย่อยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย.  ด้านราคา มีราคา
เหมาะสมกบัปริมาณ  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายคือแหล่งซ้ือสะดวก ง่ายแก่การหาซ้ือ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีการโฆษณาผา่นทางโทรทศัน์  
 รายได้ 15,000-30,000 บาท  พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด  มีการซ้ือ
ประเภทผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดท่ีบริโภค คือวิตามินรวม  จุดประสงค์ของการซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารชนิดเม็ดคือซ้ือบริโภคเอง  สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดคือร้านขายยา  
ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด คือเดือนละ 1 คร้ัง  สาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารชนิดเม็ดคือเพื่อนแนะน า  เหตุผลของบางส่วนท่ีซ้ือสินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียล
เน็ตเวิร์คคือสะดวก ไม่ต้องเดินทาง  เหตุผลของบางส่วนท่ีไม่ซ้ือสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือ
โซเชียลเน็ตเวิร์คคือไม่แน่ใจวา่จะไดสิ้นคา้ของแทห้รือไม่  ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ มีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย.  ดา้นราคา มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  ดา้น
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ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์สัมพนัธ์กับความน่าเช่ือถือ  ด้านการส่งเสริม
การตลาด มีการโฆษณาผา่นทางโทรทศัน์ 
 รายได้ 30,001-45,000บาท  พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด  มีการซ้ือ
ประเภทผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดท่ีบริโภค คือวิตามินรวม  จุดประสงค์ของการซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารชนิดเม็ดคือซ้ือบริโภคเอง  สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดคือร้านขายยา  
ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด คือมากกว่า 3 เดือนต่อคร้ัง   สาเหตุในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดคือเป็นคนรักสุขภาพอยูแ่ลว้  เหตุผลของบางส่วนท่ีซ้ือสินคา้ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์คคือสะดวก ไม่ตอ้งเดินทาง  เหตุผลของบางส่วนท่ีไม่ซ้ือสินคา้ผา่น
ทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวร์ิคคือไม่แน่ใจวา่จะไดสิ้นคา้ของแทห้รือไม่  ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยั
ยอ่ยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ มีการระบุวนัหมดอายุ  ดา้นราคา มีราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพ  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีแหล่งซ้ือสะดวก ง่ายแก่การหาซ้ือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
มีพนกังานแนะน าสินคา้ 
 รายได้ 45,001 บาทขึน้ไป  พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเมด็ มีการซ้ือประเภท
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเม็ดท่ีบริโภค คือบ ารุงสมอง  จุดประสงคข์องการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ชนิดเม็ดคือซ้ือบริโภคเอง  สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดคือร้านขายยา  ความถ่ีในการ
ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด คือมากกว่า 3 เดือนต่อคร้ัง     สาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารชนิดเมด็คือเป็นคนรักสุขภาพอยูแ่ลว้  เหตุผลของบางส่วนท่ีซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือ
โซเชียลเน็ตเวิร์คคือสะดวก ไม่ตอ้งเดินทาง  เหตุผลของบางส่วนท่ีไม่ซ้ือสินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คคือไม่แน่ใจวา่จะไดสิ้นคา้ของแทห้รือไม่  ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ มีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย.  ดา้นราคา มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์สัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือ  ดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีพนกังานแนะน าสินคา้ 
 
 
  

 
 
 

 
 



 

154 
 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ชนิดเม็ด ตลอดจนส่วนประสมทางการตลาด 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์  ราคา  การจดัจ าหน่าย  และ 
การส่งเสริมการตลาด  ผูศึ้กษาขอเสนอแนวทางกรอบความคิดเก่ียวกับกลยุทธ์การตลาด ซ่ึงเป็น
แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดตามเป้าหมาย ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเมด็ ดงัน้ี 
 การตลาดตามเป้าหมายนั้นประกอบไปดว้ยกิจกรรมหลกั 3 ประการ คือ 
 1.การแบ่งกลุ่มทางการตลาด (Marketing Segmentation)  คือการแบ่งความต้องการของ
ตลาดออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ โดยจดัใหค้นท่ีมีลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือคลา้ยคลึงกนัไว้
ในกลุ่มเดียวกนั เกณฑ์พื้นฐานท่ีใช้ในการแบ่งส่วนตลาดส าหรับตลาดผูบ้ริโภคออกเป็น 4 เกณฑ ์
ประกอบดว้ย เกณฑ์ภูมิศาสตร์ เกณฑ์ประชากรศาสตร์ เกณฑ์จิตวิทยา และเกณฑ์พฤติกรรมศาสตร์  
โดยจะเลือกใชเ้พียงเกณฑเ์ดียว หรือร่วมกนัหลายๆเกณฑก์็ได ้
 2.การเลือกตลาดเป้าหมาย (Target Market Selection)  เป็นการเลือกกลุ่มลุกค้าเป้าหมาย
หลกัท่ีธุรกิจตอ้งการตอบสนอง  ซ่ึงได้มีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยๆ ท่ีมีความแตกต่างกนัแลว้จาก
ขั้นตอนการแบ่งส่วนตลาด ซ่ึงการเลือกตลาดเป้าหมายจะตอ้งพิจารณาถึง ขนาดของตลาดในส่วน
นั้นๆ อตัราการเจริญเติบโตของตลาด ทรัพยากรของธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย   และสภาพการแข่งขนัและความน่าสนใจของตลาด เป็นตน้ 
 3.การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Market Positiong)  เป็นการก าหนดต าแหน่งของผลิตภณัฑ ์
หรือต าแหน่งของแบรนด์ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในใจของกลุ่มลุกคา้เป้าหมาย พร้อมทั้งส่ือสารเก่ียวกบั
ต าแหน่งนั้นๆ ไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้เกิดการรับรู้ดว้ย ในการก าหนดต าแหน่ง ธุรกิจจะตอ้งระบุ
ถึงความได้เปรียบในการแข่งขนัท่ีแตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งขนัในสายตาผูบ้ริโภค แนวทางการ
ก าหนดต าแหน่งในตลาดมีทางเลือกหลายอยา่งเช่น การก าหนดต าแหน่งตามคุณสมบติั การก าหนด
ต าแหน่งตามผลประโยชน์ การก าหนดต าแหน่งตามวิธีการใช้ การก าหนดต าแหน่งตามระดับชั้น
ผลิตภณัฑ ์การก าหนดต าแหน่งตามการแข่งขนั การก าหนดต าแหน่งตามคุณภาพและราคา เป็นตน้ 
 จากผลการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ดงักล่าว ท าให้ไดท้ราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิด
เม็ด จึงไดน้ าผลการศึกษาดงักล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแผนการตลาดและพฒันากลยุทธ์
ในการวางแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพตรงกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ตามกรอบ
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ความคิดเก่ียวกับกลยุทธ์การตลาด ซ่ึงเป็นแนวคิดเก่ียวกับการตลาดตามเป้าหมาย ได้แบ่งกลุ่ม
เป้าหมายใหช้ดัเจนเพื่อท่ีจะไดว้างแผนแผนการตลาดและพฒันากลยทุธ์การตลาด จ าแนกตามเพศ อาย ุ
และรายได ้ดงัน้ี 
 ตลาดเป้าหมายจ าแนกตามเพศ 
 พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดของเพศชาย และเพศหญิง มีพฤติกรรมท่ี
ใกลเ้คียงกนั  แต่ส่ิงท่ีแตกต่างกนัคือ  ดา้นความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์  เพศชายส่วนใหญ่ มีความถ่ีใน
การซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด เดือนละ  1 คร้ัง ส่วนเพศหญิงส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิด มากกว่า 3 เดือนต่อคร้ัง   ดา้นสาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑ์  เพศชายส่วน
ใหญ่ ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด โดยมีสาเหตุคือเพื่อนแนะน า   เพศหญิงส่วนใหญ่ซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด โดยมีสาเหตุคือเป็นคนรักสุขภาพอยูแ่ลว้  ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดเม็ดท่ีแตกต่างกัน
ระหวา่งเพศชายและเพศหญิง ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายคือ เพศชายให้ความส าคญัภาพลกัษณ์ของ
ผลิตภณัฑ์สัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือ เพศหญิงให้ความส าคญักบัแหล่งซ้ือสะดวก ง่ายแก่การหาซ้ือ 
จากการศึกษาดงักล่าวจึงน าขอ้แตกต่างท่ีโดดเด่นมาสร้างเป็นกลยทุธ์การตลาดดงัน้ี 
 เพศชาย ใชก้ลยทุธ์ส่งเสริมการตลาด ท่ีเนน้การโฆษณา เขา้ถึงกลุ่มเพื่อนๆ โดยใชพ้รีเซ็น
เตอร์ ท่ีมีภาพลกัษณ์น่าเช่ือถือเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัผลิตภณัฑ ์ และใหมี้การส่งเสริมการขาย
เพื่อใหมี้การกระตุน้และบอกต่อเช่น หากแนะน าเพื่อนหรือบุคคลอ่ืนใหซ้ื้อ สามารถใชเ้ป็นส่วนลด
ราคาได ้เป็นตน้ และมีการประชาสัมพนัธ์เพิ่มเติมเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัผลิตภณัฑเ์พิ่มเติมดว้ย 
 เพศหญิง ใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด ท่ีเน้นการโฆษณาท่ีส่ือถึงการรักสุขภาพให้แข็งแรง 
และสวยงามอยูเ่สมอ โดยใชพ้รีเซ็นเตอร์ ท่ีมีภาพลกัษณ์ส่ือถึงความสวยงาม สุขภาพดีใหก้บัผลิตภณัฑ ์
และเพิ่มเติมกลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เพศหญิงให้ความส าคญักบัแหล่งซ้ือท่ีสะดวก ดงันั้น
กลยุทธ์ท่ีใช้ควรเน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยง่าย เช่นมีบริการส่งสินค้าถึงท่ี หรือการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายโดยใชโ้ซเชียลเน็ตเวิร์ค ในการโฆษณาและเป็นช่องการการจดัจ าหน่ายสินคา้ดว้ย  อีก
ทั้งพฤติกรรมการซ้ือของเพศหญิงมีการซ้ือ มากกว่า 3 เดือนต่อคร้ัง ควรมีกลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ท่ี
ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์มากข้ึน เช่นการบรรจุผลิตภณัฑ์ชนิดเม็ดควร
บรรจุพอท่ีจะบริโภคหมดภายใน 1 เดือน เพื่อท่ีจะได้มีการซ้ือซ ้ า หรือมีกลยุทธ์ด้านการส่งเสริม
การตลาด โดยมีการส่งเสริมการขายเช่นการจดัท าสมาชิก การแจกคูปองลดราคาหากน ามาซ้ือภายใน
เวลาท่ีก าหนด เป็นตน้ 
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ตลาดเป้าหมายจ าแนกตามอายุ 
 พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเมด็ของแต่ละช่วงอาย ุ มีพฤติกรรมท่ีใกลเ้คียง
กนั  แต่ส่ิงท่ีแตกต่างกนัคือ  อาย ุ21-30 ปี และ อาย ุ31-40 ปี มีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
ชนิดเมด็ มากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง อาย ุ41-50 ปี และ อาย ุ51-60 ปี มีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริม
อาหารชนิดเม็ด เดือนละ 1 คร้ัง  อาย ุ 51-60 ปี ส่วนใหญ่ประเภทผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเมด็ท่ี
บริโภคคือ บ ารุงสมอง  สาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเมด็คือสมาชิกในครอบครัว
แนะน า ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัในแต่ละช่วงอาย ุ คือ อาย ุ 21-30 ปี ให้
ระดบัดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีการแสดงความคิดเห็นท่ีดีในอินเตอร์เน็ต  อาย ุ31-40 ปี ใหร้ะดบั
ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีส่วนแถมสินคา้ตามเง่ือนไข  อาย ุ  41-50 ปี ใหร้ะดบัปัจจยัดา้นราคา ท่ีมี
ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ และ ระดบัดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์  อาย ุ
51-60 ปี ใหร้ะดบัดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีการโฆษณาผา่นทางโทรทศัน์  จากการศึกษาดงักล่าว
จึงน าขอ้แตกต่างท่ีโดดเด่นมาสร้างเป็นกลยทุธ์การตลาดดงัน้ี 
 อายุ 21-30 ปี พฤติกรรมการซ้ือของช่วงอายุน้ีมีการซ้ือ มากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง ควรมีกลยทุธ์
ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑ์มากข้ึน เช่นการบรรจุ
ผลิตภณัฑ์ชนิดเมด็ควรบรรจุพอท่ีจะบริโภคหมดภายใน 1 เดือน เพื่อท่ีจะไดมี้การซ้ือซ ้ า หรือมีกลยทุธ์
ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยมีการส่งเสริมการขายเช่นการจดัท าสมาชิก การแจกคูปองลดราคาหาก
น ามาซ้ือภายในเวลาท่ีก าหนด ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ใหร้ะดบัดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมี
การแสดงความคิดเห็นท่ีดีในอินเตอร์เน็ต ช่วงอายน้ีุมีการใชค้อมพิวเตอร์และสังคมออนไลน์ มากกวา่
ช่วงอายุอ่ืนๆ จึงมีกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดในด้านน้ีโดยผ่านเคร่ืองมือทางการตลาดโดยการ
โฆษณา การใหข้อ้มูลข่าวสารผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวร์ิคเป็นหลกั 
 อายุ 31-40 ปี พฤติกรรมการซ้ือของช่วงอายุน้ีมีการซ้ือ มากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง ควรมีกลยุทธ์
ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑ์มากข้ึน เช่นการบรรจุ
ผลิตภณัฑ์ชนิดเมด็ควรบรรจุพอท่ีจะบริโภคหมดภายใน 1 เดือน เพื่อท่ีจะไดมี้การซ้ือซ ้ า หรือมีกลยทุธ์
ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยมีการส่งเสริมการขายเช่นการจดัท าสมาชิก การแจกคูปองลดราคาหาก
น ามาซ้ือภายในเวลาท่ีก าหนด ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ช่วงอายุน้ีใหร้ะดบัความส าคญั
ด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีส่วนแถมสินคา้ตามเง่ือนไข กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด เน้นการ
ส่งเสริมการขาย คือการสร้างส่ิงกระตุน้ในระยะสั้นเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการซ้ือสินคา้ เช่นการแจกคูปอง 
การลดราคา การแจกการแถมสินคา้เป็นตน้ 
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 อายุ 41-50 ปี กลยุทธ์ดา้นราคาท่ีเหมาะสมกบัปริมาณ ช่วงอายน้ีุค านึงถึงความคุม้ค่าในการซ้ือ 
กบัปริมาณท่ีได้รับ วิธีการตั้งราคาเพื่อสามารถแข่งขนัในตลาดไดคื้อ ผลิตภณัฑ์ท่ีปริมาณเท่ากนัใน
ท้องตลาด ควรจะมีการตั้ งราคาท่ีต ่ากว่า เพื่อกระตุ้นการซ้ือของผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ให้ระดับด้านการส่งเสริมการตลาดมีการโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ จึงควรมีกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาดโดยการโฆษณาผ่านทางส่ือส่ิงพิมพ์ เช่นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ใบปลิว แผ่นพบั 
เป็นตน้ 
 อายุ 51-60 ปี  ประเภทผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเมด็ท่ีบริโภคคือ บ ารุงสมอง  จึงควรเนน้กล
ยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นบ ารุงสมองโดยเฉพาะ   สาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดคือ
สมาชิกในครอบครัวแนะน า กลยุทธ์การตลาดท่ีจะเข้าถึงกลุ่มช่วงอายุน้ีคือ กลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาดเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวเกิดการรับรู้ และเพื่อให้แนะน ากลุ่มตลาดเป้าหมายดงักล่าว ซ่ึง
กระบวนการส่ือสารไม่ไดไ้ปยงักลุ่มตลาดเป้าหมายโดยตรง ควรใชก้ารโฆษณาผา่นทางโทรทศัน์ ส่ือ
ส่ิงพิมพ์ ส่ืออินเตอร์เน็ต เพื่อเข้าถึงกลุ่มตลาดเป้าหมายโดยรวม เน้นความเป็นครอบครัว สร้าง
ภาพลกัษณ์เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพและการบ ารุงสมอง เพื่อกระตุน้ความตอ้งการให้ส่ือสารไปถึงกลุ่ม
ตลาดเป้าหมายหลกั 
 
 ตลาดเป้าหมายจ าแนกตามรายได้ 
 จ าแนกตามรายได้ พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดของแต่ละช่วงรายได ้มี

พฤติกรรมท่ีใกลเ้คียงกนั  แต่ส่ิงท่ีแตกต่างกนัคือ  สาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเมด็ของ

แต่ละช่วงรายได้   รายได้ ต ่ากว่า 15,000 บาท  สาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดคือ

สมาชิกในครอบครัวแนะน า รายได ้15,000-30,000 บาท สาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิด

เม็ดคือเพื่อนแนะน า  รายได้ 30,001-45,000บาท และรายได้ 45,001 บาทข้ึนไป  สาเหตุในการซ้ือ

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดคือ เป็นคนรักสุขภาพอยูแ่ลว้   รายได ้ต ่ากว่า 15,000 บาท  ให้เหตุผล

ของการไม่ซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวร์ิคไม่เขา้ใจระบบการสั่งซ้ือสินคา้ ระดบัท่ี

มีผลต่อปัจจยัย่อยส่วนประสมทางการตลาด รายได้ ต ่ากว่า 15,000 บาท เลือกซ้ือสินค้าท่ีมีราคา

เหมาะสมกบัปริมาณ ในดา้นการส่งเสริมการตลาด รายได ้ต ่ากว่า 15,000 บาท  และรายได้ 15,000-

30,000 บาท ให้ความส าคญักบัการมีการโฆษณาผ่านทางโทรทศัน์  รายได ้30,001-45,000บาท  และ

รายได ้45,001 บาทข้ึนไป  ใหค้วามส าคญักบัการมีพนกังานแนะน าสินคา้  จากการศึกษาดงักล่าวจึงน า

ขอ้แตกต่างท่ีโดดเด่นมาสร้างเป็นกลยทุธ์การตลาดดงัน้ี 
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 รายได้ ต ่ากว่า 15,000 บาท  สาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดคือสมาชิกใน
ครอบครัวแนะน า กลยุทธ์การตลาดท่ีจะเขา้ถึงกลุ่มช่วงรายได้น้ีคือ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวเกิดการรับรู้ และเพื่อให้แนะน ากลุ่มตลาดเป้าหมายดังกล่าว ซ่ึง
กระบวนการส่ือสารไม่ไดไ้ปยงักลุ่มตลาดเป้าหมายโดยตรง ควรใชก้ารโฆษณาผา่นทางโทรทศัน์ ส่ือ
ส่ิงพิมพ์ ส่ืออินเตอร์เน็ต เพื่อเข้าถึงกลุ่มตลาดเป้าหมายโดยรวม เน้นความเป็นครอบครัว สร้าง
ภาพลกัษณ์เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ เพื่อกระตุน้ความตอ้งการใหส่ื้อสารไปถึงกลุ่มตลาดเป้าหมายหลกั 
กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาดโดยใชก้ารโฆษณา การใหข้อ้มูลข่าวสารผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ตและ
โซเชียลเน็ตเวร์ิค อาจจะไม่ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากกลุ่มตลาดเป้าหมายน้ีไม่ใหค้วามส าคญักบั
การส่งเสริมการตลาดแบบดงักล่าว 
 รายได้ 15,000-30,000 บาท  ใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด ท่ีเน้นการโฆษณา เข้าถึงกลุ่ม
เพื่อนๆ โดยใชพ้รีเซ็นเตอร์ ท่ีมีภาพลกัษณ์น่าเช่ือถือเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัผลิตภณัฑ์ และให้
มีการส่งเสริมการขายเพื่อให้มีการกระตุน้และบอกต่อเช่น หากแนะน าเพื่อนหรือบุคคลอ่ืนให้ซ้ือ 
สามารถใชเ้ป็นส่วนลดราคาไดเ้ป็นตน้   และควรเนน้การโฆษณาผา่นทางโทรทศัน์ 
 รายได้ 30,001-45,000บาท  และรายได้ 45,001 บาทขึน้ไป   พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารชนิดเม็ดของกลุ่มตลาดเป้าหมายน้ีสาเหตุในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดคือ เป็นคน
รักสุขภาพอยูแ่ลว้   ใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด ท่ีเนน้การโฆษณาท่ีส่ือถึงการรักสุขภาพให้แข็งแรง 
และสวยงามอยูเ่สมอ โดยใชพ้รีเซ็นเตอร์ ท่ีมีภาพลกัษณ์ส่ือถึงความสวยงาม สุขภาพดีใหก้บัผลิตภณัฑ ์ 
และเพิ่มเติมการใชพ้นกังานขายหรือพนกังานแนะน าสินคา้ เน่ืองจากกกลุ่มตลาดเป้าหมายน้ีตอ้งการ
ความมัน่ใจและค าแนะน าจากผูท่ี้มีความรู้และเขา้ใจในผลิตภณัฑ ์
   
 ส าหรับเกณฑ์ในการแบ่งตลาดกลุ่มเป้าหมายท่ีจ าแนกตามเพศ อายุ และรายได้ สามารถ
น ามาใชร่้วมกนัไดม้ากกวา่ 1 เกณฑ์  และกลยทุธ์ท่ีน ามาใชก้บัตลาดกลุ่มเป้าหมายควรใหเ้หมาะสมกบั
ตลาดกลุ่มเป้าหมายทั้งในเร่ือง กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ กลยุทธ์ดา้นราคา กลยุทธ์ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และกลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ทั้งน้ีจะใชก้ลยทุธ์การตาดแบบใด ผูป้ระกอบการตอ้ง
มีความชดัเจนในตลาดกลุ่มเป้าหมาย เขา้ใจในพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดี และพยาม
ยามท่ีจะส ารวจความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภคอยูเ่สมอ เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มทางสังคม 
การเมือง วฒันธรรม การด ารงชีวิตสมยัใหม่ มีการปรับตวัอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะท าให้ผูป้ระกอบการ
ประสบความส าเร็จในธุรกิจได ้
 


