
บทที่ 5 
การสรุปผล  การอภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

การศึกษา พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอําเภอเมือง
เชียงใหม มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของ
ผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยบทนี้จะกลาวถึงสรุปผลการศึกษา การ
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

 
สรุปผลการศึกษา 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูบริโภคเครื่องดื่มผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาในอําเภอเมือง
เชียงใหม 

จากผลการศึกษา  พบวา  ผูบริโภคกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 69.20  มีอายุ 
21 – 30 ป รอยละ 67.20  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ61.50  มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รอย
ละ 25.80 และมีรายไดไมเกิน 10,000 บาท รอยละ 43.80 

 
2.  พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอําเภอเมือง

เชียงใหม 
 2.1  พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอําเภอเมือง
เชียงใหม 
 ผูบริโภคกลุมตัวอยางซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟายี่หอ Unicity รอยละ 25.50 
รองลงมา NuLife รอยละ 24.75  ซ้ือแบบผง รอยละ 41.80 รองลงมา แบบเม็ด รอยละ 38.40  
เหตุผลที่เลือกซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา คือ มีประโยชนตอสุขภาพ รอยละ 62.50  
รองลงมา อยากลอง รอยละ 18.00  สวนใหญซ้ือเพื่อบริโภคเอง รอยละ 63.80 รองลงมา ซ้ือบริโภค
เองและซื้อใหบุคคลอื่นดวย รอยละ 32.20  คนในครอบครัว หรือคนใกลชิดของผูบริโภคกลุม
ตัวอยางสวนใหญบริโภคผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา รอยละ 70.00  บุคคลที่มีสวนรวมใน
การตัดสินใจซื้อสวนใหญ คือ ตัวเอง รอยละ 72.80 รองลงมา เพื่อน รอยละ 13.50  ซ้ือผลิตภัณฑ
คลอโรฟลลจากอัลฟลฟา เดือนละครั้ง รอยละ 49.00 รองลงมา 2 เดือนครั้ง รอยละ 26.20  ระยะเวลา 



 106

ในการรับประทานผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา 1-6 เดือน รอยละ 54.00 รองลงมา นอยกวา 1 
เดือน รอยละ 20.50  ซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาครั้งละ 1 หนวย รอยละ 69.00 รองลงมา     
คร้ังละ 2 – 3 หนวย รอยละ 22.20  คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาตอคร้ัง       
500 – 1,500 บาท รอยละ 44.50 รองลงมา นอยกวา 500 บาท รอยละ 28.20  สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑ
คลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจากตัวแทนจําหนาย รอยละ 58.20 รองลงมา บริษัทขายตรง รอยละ 20.00  
ผูบริโภคกลุมตัวอยางเห็นวาราคาเหมาะสมแลว รอยละ 71.20 รองลงมา ราคาแพง รอยละ 25.00  
แหลงขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา คือ เพื่อนแนะนํา รอยละ 46.20 รองลงมา 
พนักงานแนะนําสินคา รอยละ 22.20  หากไมสามารถซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา
ผูบริโภคกลุมตัวอยางสวนใหญจะหยุดรับประทานชั่วคราว รอยละ 67.20 รองลงมา ซ้ือยี่หออ่ืน 
รอยละ 25.00  และสวนใหญมีความคิดวาจะแนะนําบุคคลอื่นใหเลือกซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลล
จากอัลฟลฟา รอยละ 68.50 รองลงมา ไมแนใจ รอยละ 26.20 
 
 2.2  พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอําเภอเมือง
เชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สรุปไดดังนี้ 
 เพศ  พบวา  ผูบริโภคกลุมตัวอยางเพศชายซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟายี่หอ 
Unicity รอยละ 24.39 รองลงมา BioGrow รอยละ 20.33  ซ้ือรูปแบบผง รอยละ 44.72 รองลงมา 
แบบเม็ด รอยละ 21.95  เหตุผลสําคัญในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา คือ มีประโยชน
ตอสุขภาพ รอยละ 52.85 รองลงมา อยากลอง รอยละ 19.51  สวนใหญซ้ือจาก ตัวแทนจําหนาย  
รอยละ  52.03 รองลงมา บริษัทขายตรง  รอยละ  21.95  และทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
คลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจาก เพื่อนแนะนํา รอยละ 43.09 รองลงมา พนักงานแนะนําสินคา รอยละ 
24.39 
 เพศหญิงซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟายี่หอ NuLife รอยละ 28.16 รองลงมา 
Unicity รอยละ 25.99  ซ้ือรูปแบบเม็ด รอยละ 40.79 รองลงมา แบบผง รอยละ 40.43  เหตุผล
สําคัญในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา คือ มีประโยชนตอสุขภาพ รอยละ 66.79 
รองลงมา อยากลอง รอยละ 17.33  สวนใหญซ้ือจาก ตัวแทนจําหนาย รอยละ 61.01 รองลงมา 
บริษัทขายตรง รอยละ 19.13  และทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจาก 
เพื่อนแนะนํา รอยละ 47.65 รองลงมา พนักงานแนะนําสินคา รอยละ 21.30 
 อายุ  พบวา  ผูบริโภคกลุมตัวอยางอายุต่ํากวา 21 ป ซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา
ยี่หอ NuLife รอยละ 43.75 รองลงมา Unicity รอยละ 18.75  ซ้ือรูปแบบเม็ด รอยละ 43.75 
รองลงมา แบบผง รอยละ 37.50  เหตุผลสําคัญในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา คือ มี
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ประโยชนตอสุขภาพ รอยละ 75.00 รองลงมา เห็นโฆษณา รอยละ 12.50  สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑ
คลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจาก ตัวแทนจําหนาย รอยละ 56.25 รองลงมา บริษัทขายตรง รอยละ 25.00  
และทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจาก เพื่อนแนะนํา รอยละ 68.75 
รองลงมา ปายโฆษณา/ใบปลิว รอยละ 12.50 
 อายุ 21 – 30 ป ซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟายี่หอ Unicity รอยละ  31.97 
รองลงมา NuLife รอยละ 20.07  ซ้ือรูปแบบผง รอยละ 43.87 รองลงมา แบบเม็ด รอยละ 34.57  
เหตุผลสําคัญในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา คือ มีประโยชนตอสุขภาพ รอยละ 
60.97 รองลงมา อยากลอง รอยละ 21.19  สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจาก 
ตัวแทนจําหนาย   รอยละ 57.99 รองลงมา บริษัทขายตรง รอยละ 22.30  และทราบขอมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจาก เพื่อนแนะนํา รอยละ 49.81 รองลงมา พนักงานแนะนํา
สินคา รอยละ 21.93 
 อายุ 31 – 40 ป ซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟายี่หอ NuLife รอยละ  32.26 
รองลงมา Giffarine รอยละ 19.35  ซ้ือรูปแบบผง รอยละ 43.55 รองลงมา แบบเม็ด รอยละ 40.32  
เหตุผลสําคัญในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา คือ มีประโยชนตอสุขภาพ รอยละ 
59.68 รองลงมา อยากลอง รอยละ 11.29  สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจาก 
ตัวแทนจําหนาย รอยละ 58.06 รองลงมา บริษัทขายตรง รอยละ 17.71  และทราบขอมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจาก เพื่อนแนะนํา รอยละ 37.10 รองลงมา พนักงานแนะนํา
สินคา รอยละ 22.58 
 อายุ  41 – 50 ป ซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟายี่หอ  NuLife รอยละ  38.46 
รองลงมา Unicity รอยละ 20.51  ซ้ือรูปแบบเม็ด รอยละ 43.59 รองลงมา แบบผง รอยละ 41.03  
เหตุผลสําคัญในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา คือ มีประโยชนตอสุขภาพ รอยละ 
69.23 รองลงมา อยากลอง รอยละ 20.51  สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจาก 
ตัวแทนจําหนาย   รอยละ 61.54 รองลงมา ซุปเปอรมารเกต/หางสรรพสินคา รอยละ 17.95  และ
ทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจาก เพื่อนแนะนํา รอยละ 33.33 รองลงมา 
พนักงานแนะนําสินคา รอยละ 30.77 
 อายุ 51 ปขึ้นไป สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟายี่หอ BioGrow รอยละ 
57.14 รองลงมา NuLife รอยละ 21.43  ซ้ือรูปแบบเม็ด รอยละ 85.71 รองลงมา แบบน้ํา รอยละ 
14.29  เหตุผลสําคัญในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา คือ มีประโยชนตอสุขภาพ      
รอยละ  71.43 รองลงมา  เห็นโฆษณา  รอยละ  14.29  สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลล
จากอัลฟลฟาจาก ตัวแทนจําหนาย รอยละ 57.14 รองลงมา รานขายยา รอยละ 35.71  และทราบ
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ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจาก ปายโฆษณา/ใบปลิว รอยละ 50.00 รองลงมา 
เพื่อนแนะนํา รอยละ 28.57 
 ระดับการศึกษา  พบวา  ผูบริโภคกลุมตัวอยางระดับประถมศึกษาสวนใหญซ้ือผลิตภัณฑ
คลอโรฟลลจากอัลฟลฟายี่หอ NuLife รอยละ 69.23 รองลงมา Giffarine รอยละ 15.38  ซ้ือ
รูปแบบเม็ด รอยละ 69.23 รองลงมา แบบผง รอยละ 15.38  เหตุผลสําคัญในการซื้อผลิตภัณฑ
คลอโรฟลลจากอัลฟลฟา คือ มีประโยชนตอสุขภาพ รอยละ 69.23 รองลงมา อยากลอง รอยละ 
15.38  สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจาก ตัวแทนจําหนาย รอยละ 69.23 
รองลงมา  บริษัทขายตรง  รอยละ  15.38  และทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑคลอโรฟลล
จากอัลฟลฟาจาก เพื่อนแนะนํา รอยละ 69.23 รองลงมา ปายโฆษณา/ใบปลิว รอยละ 15.38 
 ระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./อนุปริญญา ซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟายี่หอ 
NuLife รอยละ 49.54 รองลงมา Unicity รอยละ 22.94  ซ้ือรูปแบบเม็ด รอยละ 55.05 รองลงมา 
แบบผง รอยละ 30.28  เหตุผลสําคัญในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา คือ มีประโยชน
ตอสุขภาพ รอยละ 76.15 รองลงมา อยากลอง รอยละ 13.76  สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลล
จากอัลฟลฟาจาก ตัวแทนจําหนาย รอยละ 66.06 รองลงมา บริษัทขายตรง รอยละ 18.35  และทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจาก เพื่อนแนะนํา รอยละ 59.63 รองลงมา 
พนักงานแนะนําสินคา รอยละ 20.18 
 ระดับปริญญาตรี ซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟายี่หอ Unicity รอยละ 25.61 
รองลงมา Giffarine รอยละ 17.89  ซ้ือรูปแบบผง รอยละ 45.12 รองลงมา แบบเม็ด รอยละ 31.71  
เหตุผลสําคัญในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา คือ มีประโยชนตอสุขภาพ รอยละ 
59.76 รองลงมา อยากลอง รอยละ 19.51  สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจาก 
ตัวแทนจําหนาย รอยละ 56.91 รองลงมา บริษัทขายตรง รอยละ 18.29  และสวนใหญทราบขอมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจาก เพื่อนแนะนํา รอยละ 41.46 รองลงมา พนักงาน
แนะนําสินคา รอยละ 24.39 
 ระดับสูงกวาปริญญาตรี ซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟายี่หอ Unicity รอยละ 43.75 
รองลงมา BioGrow รอยละ 31.25  ซ้ือรูปแบบผง รอยละ 65.63 รองลงมา แบบเม็ด รอยละ 21.88  
ซ้ือรูปแบบผง รอยละ 50.49 รองลงมา แบบเม็ด รอยละ 25.24  เหตุผลสําคัญในการซื้อผลิตภัณฑ
คลอโรฟลลจากอัลฟลฟา คือ มีประโยชนตอสุขภาพ รอยละ 34.38 รองลงมา อยากลอง รอยละ 
21.88  สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจาก บริษัทขายตรง รอยละ 40.63 รองลงมา 
ตัวแทนจําหนาย รอยละ 37.50  และสวนใหญทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑคลอโรฟลล
จากอัลฟลฟาจาก เพื่อนแนะนํา รอยละ 28.13 รองลงมา พนักงานแนะนําสินคา รอยละ 21.88 
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 อาชีพ  พบวา  ผูบริโภคกลุมตัวอยางอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลล
จากอัลฟลฟายี่หอ Unicity รอยละ 26.21 รองลงมา Giffarine รอยละ 19.42  ซ้ือรูปแบบผง รอยละ 
50.49 รองลงมา แบบเม็ด รอยละ 25.24  เหตุผลสําคัญในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา 
คือ มีประโยชนตอสุขภาพ รอยละ 48.54 รองลงมา อยากลอง รอยละ 28.16  สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑ
คลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจาก ตัวแทนจําหนาย รอยละ 55.34 รองลงมา บริษัทขายตรง รอยละ 20.39  
และทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจาก เพื่อนแนะนํา รอยละ 54.37 
รองลงมา พนักงานแนะนําสินคา รอยละ 16.50 
 อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟายี่หอ NuLife รอยละ 
35.71  รองลงมา  Giffarine  รอยละ 21.43  ซ้ือรูปแบบเม็ด รอยละ 45.24   รองลงมา แบบผง รอย
ละ 32.14  เหตุผลสําคัญในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา คือ มีประโยชนตอสุขภาพ      
รอยละ 63.10 รองลงมา อยากลอง รอยละ 17.86  สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา
จาก ตัวแทนจําหนาย รอยละ 59.52 รองลงมา บริษัทขายตรง รอยละ 10.71  รานขายยา รอยละ 
10.71  และสวนใหญทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจาก เพื่อนแนะนํา   
รอยละ 34.52 รองลงมา พนักงานแนะนําสินคา รอยละ 27.38 
 อาชีพคาขาย/เจาของกิจการ สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟายี่หอ NuLife 
รอยละ 52.05 รองลงมา Unicity รอยละ 17.81  ซ้ือรูปแบบเม็ด รอยละ 60.27 รองลงมา แบบผง  
รอยละ 26.03  เหตุผลสําคัญในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา คือ มีประโยชนตอ
สุขภาพ รอยละ 73.97 รองลงมา เห็นโฆษณา รอยละ 10.96  สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลล
จากอัลฟลฟาจาก ตัวแทนจําหนาย รอยละ 69.86 รองลงมา บริษัทขายตรง รอยละ 21.92  และสวน
ใหญทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจาก เพื่อนแนะนํา รอยละ 61.64 
รองลงมา ปายโฆษณา/ใบปลิว รอยละ 10.96 
 อาชีพลูกจาง/พนักงานบริษัทเอกชน ซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟายี่หอ Unicity 
รอยละ 26.47 รองลงมา BioGrow รอยละ 21.57  ซ้ือรูปแบบผง รอยละ 44.12 รองลงมา  แบบเม็ด 
รอยละ 40.20  เหตุผลสําคัญในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา คือ มีประโยชนตอ
สุขภาพ รอยละ 59.80 รองลงมา อยากลอง รอยละ 21.57  สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลล
จากอัลฟลฟาจาก ตัวแทนจําหนาย รอยละ 55.88 รองลงมา รานขายยา รอยละ 19.61  และสวนใหญ
ทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจาก เพื่อนแนะนํา รอยละ 33.33 และ
พนักงานแนะนําสินคา รอยละ 33.33 รองลงมา หนังสือพิมพ/นิตยสาร รอยละ 18.63 
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 อาชีพธุรกิจอิสระ สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟายี่หอ Unicity รอยละ 
57.89 รองลงมา ยี่หออ่ืนๆ รอยละ 18.42  ซ้ือรูปแบบผง รอยละ 64.10 รองลงมา แบบน้ํา รอยละ 
23.08  เหตุผลสําคัญในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา คือ มีประโยชนตอสุขภาพ      
รอยละ 84.21 รองลงมา เพื่อนแนะนํา รอยละ 10.53  สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลล
จากอัลฟลฟาจาก บริษัทขายตรง รอยละ 52.63 รองลงมา ตัวแทนจําหนาย รอยละ 47.37  และสวน
ใหญทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจาก เพื่อนแนะนํา รอยละ 55.26 
รองลงมา  พนักงานแนะนําสินคา รอยละ 23.68 
 รายได  พบวา  ผูบริโภคกลุมตัวอยางระดับรายไดไมเกิน 10,000 บาท ซ้ือผลิตภัณฑ
คลอโรฟลลจากอัลฟลฟายี่หอ Unicity รอยละ 26.86 รองลงมา Giffarine รอยละ 20.00  ซ้ือ
รูปแบบผง รอยละ 45.14 รองลงมา แบบเม็ด รอยละ 27.43  เหตุผลสําคัญในการซื้อผลิตภัณฑ
คลอโรฟลลจากอัลฟลฟา คือ มีประโยชนตอสุขภาพ รอยละ 54.86 รองลงมา อยากลอง รอยละ 
24.57  สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจาก ตัวแทนจําหนาย รอยละ 68.57 
รองลงมา บริษัทขายตรง รอยละ 13.14  และสวนใหญทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑคลอโรฟลล
จากอัลฟลฟาจาก เพื่อนแนะนํา รอยละ 46.86 รองลงมา พนักงานแนะนําสินคา รอยละ 21.14 
 ระดับรายได 10,001 - 20,000 บาท ซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟายี่หอ NuLife  
รอยละ 43.43 รองลงมา Unicity รอยละ 18.18  ซ้ือรูปแบบเม็ด รอยละ 58.58 รองลงมา แบบผง   
รอยละ 25.25  เหตุผลสําคัญในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา คือ มีประโยชนตอ
สุขภาพ    รอยละ 74.74 รองลงมา อยากลอง รอยละ 15.15  สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลล
จากอัลฟลฟาจาก ตัวแทนจําหนาย รอยละ 56.57 รองลงมา บริษัทขายตรง รอยละ 20.20  และสวน
ใหญทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจาก เพื่อนแนะนํา รอยละ 51.51 
รองลงมา พนักงานแนะนําสินคา รอยละ 34.34 
 ระดับรายได 20,001 - 30,000 บาท  ซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟายี่หอ Unicity 
รอยละ 30.77 รองลงมา UNC รอยละ 16.92  ซ้ือรูปแบบผง รอยละ 61.54 รองลงมา แบบเม็ด      
รอยละ 35.38  เหตุผลสําคัญในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา คือ มีประโยชนตอ
สุขภาพ รอยละ 53.85 รองลงมา เพื่อนแนะนํา รอยละ 18.46  สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลล
จากอัลฟลฟาจาก ตัวแทนจําหนาย รอยละ 38.46 รองลงมา บริษัทขายตรง รอยละ 23.08  และสวน
ใหญทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจาก เพื่อนแนะนํา รอยละ 30.77 
รองลงมา หนังสือพิมพ/นิตยสาร รอยละ 27.69 
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 ระดับรายไดมากกวา 30,000 บาท ซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟายี่หอ NuLife    
รอยละ 32.79 รองลงมา Unicity รอยละ 27.87  ซ้ือรูปแบบเม็ด รอยละ 40.98 รองลงมา แบบผง  
รอยละ 37.70  เหตุผลสําคัญในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา คือ มีประโยชนตอ
สุขภาพ รอยละ 73.77 รองลงมา เห็นโฆษณา รอยละ 9.84  สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลล
จากอัลฟลฟาจาก ตัวแทนจําหนาย รอยละ 52.46 รองลงมา บริษัทขายตรง รอยละ 36.07  และสวน
ใหญทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจาก เพื่อนแนะนํา รอยละ 52.46 
รองลงมา พนักงานแนะนําสินคา รอยละ 14.75 
 

3. ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจาก  
อัลฟลฟา 

  3.1  ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลล
จากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม 

  ผลการศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลล
จากอัลฟลฟาของผูบริโภคโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยทางดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดาน
การจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก สรุปไดดังนี้ 

ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยทุกปจจัยยอยมีผลตอการตัดสินใจ
ในระดับมาก ไดแก  เครื่องหมายรับรองจาก อย. (4.48)  ระบุวันหมดอายุ (4.44)  ความสะดวกใน
การบริโภค (4.18)  ตรายี่หอที่นาเชื่อถือ (4.16)  ช่ือเสียงบริษัทผูผลิต (4.07)  มีหลายขนาดใหเลือก 
(3.90)  สินคาไมขาดตลาด (3.88)  และรูปแบบบรรจุภัณฑ (3.84)  ตามลําดับ 

ปจจัยทางดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยทุกปจจัยยอยมีผลตอการตัดสินใจใน
ระดับมาก ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (4.29)  มีการกําหนดราคาที่แนนอน (4.24) และ
สามารถตอรองราคาได (3.75)  ตามลําดับ 

ปจจัยทางดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก โดยทุกปจจัยยอยมีผลตอการ
ตัดสินใจในระดับมาก ไดแก หาซื้อไดงาย มีจําหนายทั่วไป (4.01)  รานมีช่ือเสียงนาเชื่อถือ (3.95)  มี
จําหนายใกลบาน/ที่ทํางาน (3.95) มีที่จอดรถสะดวก (3.85)  และรานมีผลิตภัณฑคลอโรฟลลให
เลือกหลากหลาย (3.67)  ตามลําดับ 

ปจจัยทางดานสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจในระดับมาก ไดแก การใหความรูและคําแนะนําจากผูจําหนาย (4.21)  การใหความรูแนบ
กับสินคา (4.19)  มีการใหสวนลด (3.83)  ผูผลิต/ผูจําหนายมีสวนรวมกับสังคม (3.78)  เพิ่มปริมาณ
ขณะที่ราคาเทาเดิม (3.70)  มีการแจกสินคาใหทดลองชิม (3.67)  มีการจัดทําเว็บไซดแนะนํา
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ผลิตภัณฑ (3.65)  และมีการโฆษณาผานสื่อส่ิงพิมพตางๆ (3.53) ตามลําดับตามคาเฉลี่ย สวนปจจัย
ยอยที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลาง ไดแก ของแถมนาสนใจ (3.48)  มีบริการ Delivery 
(3.47)  และมีการโฆษณาผานวิทยุ โทรทัศน (3.40)  ตามลําดับ 
 

3.2  ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลล
จากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชยีงใหม จําแนกตามปจจยัสวนบุคคล  สรุปไดดังนี ้

เพศ  พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลล
จากอัลฟลฟาของผูบริโภคกลุมตัวอยางเพศชายโดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก เครื่องหมายรับรองจาก อย. (4.49)  ปจจัยดานราคา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรกไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
(4.22)  ปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปน
อันดับแรกไดแก หาซื้อไดงาย มีจําหนายทั่วไป (3.96)  และปจจัยดานสงเสริมการตลาด โดยรวมอยู
ในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรกไดแก การใหความรู และ
คําแนะนําจากผูจําหนาย (4.21)   

เพศหญิง ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเปนอันดับแรกไดแก เครื่องหมายรับรองจาก อย. (4.48)  ปจจัยดานราคา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรกไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
(4.31)  ปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปน
อันดับแรกไดแก หาซื้อไดงาย มีจําหนายทั่วไป (4.03)  และปจจัยดานสงเสริมการตลาด โดยรวมอยู
ในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก การใหความรู และ
คําแนะนําจากผูจําหนาย (4.20) 

อายุ  พบวา  ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลล
จากอัลฟลฟาของผูบริโภคกลุมตัวอยางอายุต่ํากวา 21 ป โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และปจจัย
ยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก เครื่องหมายรับรองจาก อย. (4.27)  ปจจัยดานราคา 
โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ (4.27) ปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก รานมีช่ือเสียงนาเชื่อถือ (4.07) และปจจัยดานสงเสริมการตลาด
โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก การใหความรู
และคําแนะนําจากผูจําหนาย (4.13)   
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อายุ 21 – 30 ป ปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก เครื่องหมายรับรองจาก อย. มีผลมากที่สุด (4.52)  ปจจัยดานราคา 
โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ (4.31)  ปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก หาซื้อไดงาย มีจําหนายทั่วไป (4.03) และปจจัยดานสงเสริม
การตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก การ
ใหความรูแนบกับสินคา (4.23)   

อายุ 31 – 40 ป ปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก  เครื่องหมายรับรองจาก อย. (4.33)  ปจจัยดานราคาโดยรวมอยูใน
ระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
(4.13)  ปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปน
อันดับแรก ไดแก รานมีช่ือเสียงนาเชื่อถือ (3.95)  และปจจัยดานสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูใน
ระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก การใหความรูแนบกับสินคา 
(4.13)   

อายุ 41 – 50 ป ปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก เครื่องหมายรับรองจาก อย. (4.47)  ปจจัยดานราคา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
(4.29)  ปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปน
อันดับแรก ไดแก หาซื้อไดงาย มีจําหนายทั่วไป (4.05)  และปจจัยดานสงเสริมการตลาด โดยรวมอยู
ในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก การใหความรู และ
คําแนะนําจากผูจําหนาย (4.32)   

อายุ 51 ปขึ้นไป ปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก ระบุวันหมดอายุ (4.60)  ปจจัยดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก 
และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (4.47)  ปจจัย
ดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก 
ไดแก มีจําหนายใกลบาน/ที่ทํางาน (4.33)  และปจจัยดานสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับ
มาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก  การใหความรูและคําแนะนําจากผู
จําหนาย (4.40) 
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ระดับการศึกษา   พบวา   ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
คลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคกลุมตัวอยางระดับประถมศึกษา  โดยรวมอยูในระดับมาก 
และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก เครื่องหมายรับรองจาก อย. (4.08)  
ปจจัยดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (4.00)  ปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอย
ที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก  หาซื้อไดงาย มีจําหนายทั่วไป (3.92)  และปจจัยดาน
สงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก 
ไดแก การใหความรูและคําแนะนําจากผูจําหนาย (4.00) 

ระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./อนุปริญญา ปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก 
และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก เครื่องหมายรับรองจาก อย. (4.43)  
ปจจัยดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (4.22)  ปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอย
ที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก มีจําหนายใกลบาน/ที่ทํางาน (4.04)  และปจจัยดาน
สงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก 
ไดแก การใหความรูและคําแนะนําจากผูจําหนาย (4.13)  และการใหความรูแนบกับสินคา (4.13)  

ระดับปริญญาตรี ปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก เครื่องหมายรับรองจาก อย. (4.51)  ปจจัยดานราคา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
(4.32)  ปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปน
อันดับแรก ไดแก หาซื้อไดงาย มีจําหนายทั่วไป (4.02)  และปจจัยดานสงเสริมการตลาด โดยรวมอยู
ในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก การใหความรูและ
คําแนะนําจากผูจําหนาย (4.25) 

ระดับสูงกวาปริญญาตรี  ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มี
ผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก เครื่องหมายรับรองจาก อย. มีผลมากที่สุด (4.53)  ระบุวัน
หมดอายุ (4.47)  ปจจัยดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปน
อันดับแรก ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (4.31)  ปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับ
มาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก  หาซื้อไดงาย มีจําหนายทั่วไป 
(4.03)  และปจจัยดานสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และปจจัยยอยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก  การใหความรูแนบกับสินคา (4.22)   
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อาชีพ  พบวา  ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลล
จากอัลฟลฟาของผูบริโภคกลุมตัวอยางอาชีพนักเรียน/นักศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัย
ยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก ระบุวันหมดอายุ มีผลมาก (4.45)  เครื่องหมาย
รับรองจาก อย. (4.41)  ปจจัยดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (4.28)  ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก หาซื้อไดงาย มี
จําหนายทั่วไป (4.09)  และปจจัยดานสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มี
ผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก การใหความรูและคําแนะนําจากผูจําหนาย (4.21)  และการ
ใหความรูแนบกับสินคา (4.21) 

อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอย
ที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก  เครื่องหมายรับรองจาก อย.  (4.44)  ปจจัยดานราคา 
โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ (4.24)  ปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก รานมีช่ือเสียงนาเชื่อถือ (3.99)  และปจจัยดานสงเสริมการตลาด 
โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก การใหความรู
แนบกับสินคา (4.17) 

อาชีพคาขาย/เจาของกิจการ โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เปนอันดับแรก ไดแก  เครื่องหมายรับรองจาก อย. (4.40)  ปจจัยดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก 
และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก มีการกําหนดราคาที่แนนอน (4.22)  
ปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับ
แรก ไดแก หาซื้อไดงาย มีจําหนายทั่วไป (4.08)  และปจจัยดานสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูใน
ระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก การใหความรูและคําแนะนํา
จากผูจําหนาย (4.17) 

อาชีพลูกจาง/พนักงานบริษัทเอกชน ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก และ
ปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก เครื่องหมายรับรองจาก อย. (4.62)  ปจจัย
ดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ (4.35)  ปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มี
ผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก หาซื้อไดงาย มีจําหนายทั่วไป (4.02) และปจจัยดาน
สงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก 
ไดแก การใหความรูแนบกับสินคา (4.28)   
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อาชีพธุรกิจอิสระ ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอ
การตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก เครื่องหมายรับรองจาก อย. (4.55)  ปจจัยดานราคา โดยรวมอยู
ในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
(4.38)  ปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปน
อันดับแรก ไดแก  รานมีช่ือเสียงนาเชื่อถือ (3.98)  และปจจัยดานสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูใน
ระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก การใหความรูและคําแนะนํา
จากผูจําหนาย (4.23)   

รายได  พบวา  ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลล
จากอัลฟลฟาของผูบริโภคกลุมตัวอยางระดับรายไดไมเกิน 10,000 บาท โดยรวมอยูในระดับมาก 
และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก เครื่องหมายรับรองจาก อย. (4.46)  
ปจจัยดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (4.20)  ปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอย
ที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก  หาซื้อไดงาย มีจําหนายทั่วไป (3.95)  และปจจัยดาน
สงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก 
ไดแก การใหความรูและคําแนะนําจากผูจําหนาย (4.14)   

ระดับรายได 10,001 - 20,000 บาท ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก และ
ปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก เครื่องหมายรับรองจาก อย. (4.65)  ปจจัย
ดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ (4.45)  ปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มี
ผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก หาซื้อไดงาย มีจําหนายทั่วไป (4.17) และปจจัยดาน
สงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก 
ไดแก การใหความรูและคําแนะนําจากผูจําหนาย (4.33)  และการใหความรูแนบกับสินคา (4.33) 

ระดับรายได 20,001 - 30,000 บาท ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก และ
ปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก  เครื่องหมายรับรองจาก อย. (4.41)  ปจจัย
ดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ (4.25)  ปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มี
ผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก  หาซื้อไดงาย มีจําหนายทั่วไป (3.96)  และปจจัยดาน
สงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก 
ไดแก การใหความรูและคําแนะนําจากผูจําหนาย (4.22)  และการใหความรูแนบกับสินคา (4.22)   
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ระดับรายไดมากกวา 30,000 บาท  ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจยั
ยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก  ระบุวันหมดอายุ  (4.40)  ปจจัยดานราคา โดยรวม
อยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ (4.30)  ปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก  รานมีช่ือเสียงนาเชื่อถือ (3.98)  และปจจัยดานสงเสริมการตลาด 
โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับแรก ไดแก การใหความรู
และคําแนะนําจากผูจําหนาย (4.17)  และการใหความรูแนบกับสินคา (4.17) 

 
4.  ปญหาที่พบในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา 
ผลการศึกษา ระดับปญหาที่มีผลตอปจจัยสวนประสมการตลาดที่พบในการซื้อผลิตภัณฑ

คลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคกลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับนอย โดยทุกปญหาที่พบอยู
ในระดับนอย ไดแก ดานราคา (1.21)  ดานสงเสริมการตลาด (1.07)  ดานการจัดจําหนาย (1.03) และ
ดานผลิตภัณฑ (0.85) ตามลําดับ สรุปไดดังนี้ 

ปญหาทางดานผลิตภัณฑ ระดับปญหาที่มีผลตอปจจัย ดานผลิตภัณฑที่พบในการซื้อ
ผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคกลุมตัวอยาง โดยรวมอยูในระดับนอย  โดยปญหา
ที่พบอยูในระดับนอย ไดแก ลักษณะบรรจุภัณฑคลายกัน (1.11) ช่ือยี่หอจํายาก (1.00)  รสชาติไม
ถูกใจ (1.00)  สีไมนารับประทาน (0.93)  สินคาขาดตลาด (0.90)  บรรจุภัณฑไมเหมาะแกการใช 
(0.87)  และผลิตภัณฑมีคุณภาพไมสม่ําเสมอ (0.59) ตามลําดับ สวนที่ไมพบปญหา ไดแก ผลิตภัณฑ
หมดอายุ (0.41) 

ปญหาทางดานราคา ระดับปญหาที่มีผลตอปจจัยดานราคาที่พบในการซื้อผลิตภัณฑ
คลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคกลุมตัวอยาง โดยรวมอยูในระดับนอย โดยทุกปญหาที่พบอยู
ในระดับนอย ไดแก ราคาแพง (1.40)  ราคาแตกตางกันมากตามสถานที่จําหนายแตละแหง (1.18)  
และมีการปรับราคาบอย (1.05) ตามลําดับ 

ปญหาทางดานการจัดจําหนาย ระดับปญหาที่มีผลตอปจจัยดานการจัดจําหนายที่พบในการ
ซ้ือผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคกลุมตัวอยาง โดยรวมอยูในระดับนอย โดยทุก
ปญหาที่พบอยูในระดับนอย ไดแก สถานที่จําหนายอยูไกล (1.04) และหาซื้อยาก (1.01) ตามลําดับ 

ปญหาทางดานสงเสริมการตลาด ระดับปญหาที่มีผลตอปจจัยสวนประสมการตลาด ดาน
สงเสริมการตลาดที่พบในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคกลุมตัวอยาง 
โดยรวมอยูในระดับนอย โดยทุกปญหาที่พบอยูในระดับนอย ไดแก พนักงานบรรยายสรรพคุณเกิน
จริง (1.19)  ไมมีใหทดลองชิม (1.13)  รายการของแถมไมนาสนใจ (1.12) โฆษณาสินคาเกินจริง 
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(1.10) พนักงานยัดเยียดขายสินคา (1.08) ไมมีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ (1.07) พนักงานขาด
ความรูในการแนะนําสินคา (1.04) ไมมีบริการ Delivery (1.01) ไมมีเอกสารแนะนําสินคา (0.99) 
และไมมีพนักงานใหคําแนะนํา (0.97) ตามลําดับ 
 
การอภิปรายผล 
 การศึกษานี้ไดศึกษาตาม แนวความคิดการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคดวยคําถาม     
6W 1H และแนวคิดสวนประสมทางการตลาด (4 Ps) 
 จากแนวความคิดการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคดวยคําถาม 6W 1H สามารถนํามา
วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคไดดังนี้ 
 ลักษณะกลุมเปาหมาย  (Who is in the target market?) 
 ผูบริโภคกลุมตัวอยางมีทั้งเพศชายและเพศหญิง แตสัดสวนของเพศหญิงมีมากกวา มีชวง
อายุ  21 – 30 ป มากที่สุด ระดับการศึกษาสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/
นักศึกษา  ลูกจาง/พนักงานบริษัทเอกชน  ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และคาขาย/เจาของกิจการ  
นอกจากนี้ยังพบวาผูบริโภคสวนใหญมีรายไดไมเกิน 10,000 บาท  ซ่ึงไมสอดคลองกับการคนควา
แบบอิสระของสราญจิตต  ฉายทองคํา  และคณะ  (2538)  ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชอาหารเสริม
สุขภาพจากผูบริโภคที่มาที่รานขายยาในหางสรรพสินคาในกรุงเทพฯ ที่พบวา ผูบริโภคกลุม
ตัวอยางมีรายไดมากกวา  20,000  บาทขึ้นไป และจอมขวัญ ครุการุณวงศ (2542) ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดพะเยา พบวา
ผูบริโภคกลุมตัวอยางมีอายุ 36 – 45 ป มากที่สุด และอภิเดช ปยพิพัฒนมงคล (2543) ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมการซื้ออาหารเสริมสุขภาพของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ที่พบวา ผูบริโภค
กลุมตัวอยาง  สวนใหญมีอายุ ต่ํากวา 20 ป และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท  
 ส่ิงที่ผูบริโภคตองการซื้อ  (What does the consumer buy?) 
 ผูบริโภคกลุมตัวอยางซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟายี่หอ Unicity มากที่สุด 
รองลงมา คือ ยี่หอ NuLife และรูปแบบที่ซ้ือเปนแบบผง และแบบเม็ด ตามลําดับ 
 วัตถุประสงคในการซื้อ  (Why does the consumer buy?) 
 เหตุผลสวนใหญที่ผูบริโภคกลุมตัวอยางซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา คือ มี
ประโยชนตอสุขภาพ ซ่ึงสอดคลองกับการคนควาแบบอิสระของสราญจิตต  ฉายทองคํา  และคณะ  
(2538)  ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชอาหารเสริมสุขภาพจากผูบริโภคที่มาที่รานขายยาใน
หางสรรพสินคาในกรุงเทพฯ ที่พบวา สาเหตุที่ใชอาหารเสริมสุขภาพใชเพื่อบํารุงรางกาย และ
เพื่อใหรางกายไดรับสารอาหารครบถวน  และอภิเดช ปยพิพัฒนมงคล (2543) ศึกษาเรื่องพฤติกรรม
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การซื้ออาหารเสริมสุขภาพของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม  ที่พบวา  ผูบริโภคกลุม
ตัวอยางซื้ออาหารเสริมสุขภาพเพื่อบํารุงสุขภาพ 
 บทบาทของกลุมตางๆที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the 
buying?) 
 ผูริเร่ิม หรือแหลงขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา คือ เพื่อน สวนผูมี
อิทธิพล ผูตัดสินใจซื้อ ผูซ้ือ และผูใช คือ ตัวผูบริโภคกลุมตัวอยางเอง ซ่ึงสอดคลองกับการคนควา
แบบอิสระของอภิเดช ปยพิพัฒนมงคล (2543) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้ออาหารเสริมสุขภาพของ
ผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ที่พบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางเปนผูตัดสินใจซื้อเอง 
 โอกาสในการซื้อ  (When does the consumer buy?) 
 ผูบริโภคกลุมตัวอยางซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา เดือนละครั้ง เนื่องจากปริมาณ
ของผลิตภัณฑ 1 หนวย สามารถบริโภคไดนาน 1 – 2 เดือน ซ่ึงไมสอดคลองกับการคนควาแบบ
อิสระของอภิเดช ปยพิพัฒนมงคล (2543) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้ออาหารเสริมสุขภาพของ
ผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ที่พบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือนอยกวาเดือนละ
คร้ัง 
 ชองทางหรือแหลงที่ผูบริโภคไปทําการซื้อ  (Where does the consumer buy?) 
 สวนใหญผูบริโภคกลุมตัวอยางจะซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา จากตัวแทน
จําหนาย ซ่ึงไมสอดคลองกับการคนควาแบบอิสระของสราญจิตต  ฉายทองคํา  และคณะ  (2538)  
ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชอาหารเสริมสุขภาพจากผูบริโภคที่มาที่รานขายยาในหางสรรพสินคาใน
กรุงเทพฯ ที่พบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางซื้อผลิตภัณฑเสริมสุขภาพจากรานขายยา และอภิเดช ปย
พิพัฒนมงคล (2543) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้ออาหารเสริมสุขภาพของผูบริโภคในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม ที่พบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่ซุปเปอรมารเก็ต 
 ผูบริโภคซื้ออยางไร  (How does the consumer buy?) 
 ผูบริโภคกลุมตัวอยางซื้อคร้ังละ 1 หนวย เนื่องจากปริมาณของผลิตภัณฑ 1 หนวย สามารถ
บริโภคไดนาน 1 – 2 เดือน ซ่ึงไมสอดคลองกับการคนควาแบบอิสระของอภิเดช ปยพิพัฒนมงคล 
(2543) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้ออาหารเสริมสุขภาพของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
ที่พบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพผูบริโภคจะซื้อยี่หอเดิมเปนประจํา และซื้อ
คร้ังละ 1 – 5 ขวด/ซอง 
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 จากแนวความคิดสวนประสมการตลาด (4 Ps) สามารถนํามาวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
ไดดังนี้ 
 ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ (Product) 
 จากการศึกษา  พบวา  ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมมีผลมากตอพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภค และมีคาเฉลี่ยของแตละปจจัยยอยอยูในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับตามความสําคัญดังนี้  เครื่องหมายรับรองจาก อย.  ระบุวันหมดอายุ  ความสะดวกใน
การบริโภค  ตรายี่หอที่นาเชื่อถือ  ช่ือเสียงบริษัทผูผลิต  มีหลายขนาดใหเลือก  สินคาไมขาดตลาด  
และรูปแบบบรรจุภัณฑ ซ่ึงไมสอดคลองกับการคนควาแบบอิสระของอภิเดช ปยพิพัฒนมงคล 
(2543) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้ออาหารเสริมสุขภาพของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
ที่พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมสุขภาพมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
สําคัญที่สุด คือ ความสะอาดความปลอดภัยไรสารเจือปน มีสารอาหารที่มีประโยชนมากกวา และมี
สวนผสมและวัตถุดิบที่ใช 
 ปจจัยทางดานราคา (Price) 

จากการศึกษา  พบวา  ปจจัยดานราคา โดยรวมมีผลมากตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
คลอโรฟลลจากอัลฟลฟา และมีคาเฉลี่ยของแตละปจจัยยอยอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับตาม
ความสําคัญดังนี้  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  มีการกําหนดราคาที่แนนอน  และสามารถตอรองราคา
ได ซ่ึงสอดคลองกับการคนควาแบบอิสระของอภิเดช ปยพิพัฒนมงคล (2543) ศึกษาเรื่องพฤติกรรม
การซื้ออาหารเสริมสุขภาพของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ที่พบวา ปจจัยดานราคาที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมสุขภาพมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสําคัญที่สุด คือ ราคาที่เหมาะสม/ถูก 

ปจจัยทางดานการจัดจําหนาย (Place) 
จากการศึกษา  พบวา  ปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยรวมมีผลมากตอพฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา และมีคาเฉลี่ยของแตละปจจัยยอยอยูในระดับมาก โดย
เรียงลําดับตามความสําคัญดังนี้  หาซื้อไดงาย มีจําหนายทั่วไป  รานมีช่ือเสียงนาเชื่อถือ  มีจําหนาย
ใกลบาน/ที่ทํางาน  มีที่จอดรถสะดวก  และรานมีผลิตภัณฑคลอโรฟลลใหเลือกหลากหลาย ซ่ึง
สอดคลองกับการคนควาแบบอิสระของอภิเดช ปยพิพัฒนมงคล (2543) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการ
ซ้ืออาหารเสริมสุขภาพของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ที่พบวา ปจจัยดานการจัดจําหนาย
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมสุขภาพมีคาเฉล่ียอยูในระดับสําคัญที่สุด คือ หาซื้อสะดวก 
และที่จอดรถและทําเลสะดวก 
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ปจจัยทางดานสงเสริมการตลาด (Promotion) 
จากการศึกษา  พบวา  ปจจัยดานสงเสริมการตลาด โดยรวมมีผลมากตอพฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟา และมีคาเฉลี่ยของแตละปจจัยยอยอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
ตามความสําคัญดังนี้  การใหความรูและคําแนะนําจากผูจําหนาย  การใหความรูแนบกับสินคา  มี
การใหสวนลด  ผูผลิต/ผูจําหนายมีสวนรวมกับสังคม  เพิ่มปริมาณขณะที่ราคาเทาเดิม  มีการแจก
สินคาใหทดลองชิม  มีการจัดทําเว็บไซดแนะนําผลิตภัณฑ  มีการโฆษณาผานสื่อส่ิงพิมพตางๆ  ของ
แถมนาสนใจ  มีบริการ Delivery และมีการโฆษณาผานวิทยุ โทรทัศน ซ่ึงสอดคลองกับการ
คนควาแบบอิสระของอภิเดช ปยพิพัฒนมงคล (2543) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้ออาหารเสริม
สุขภาพของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ที่พบวา ปจจัยดานสงเสริมการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้ออาหารเสริมสุขภาพมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสําคัญที่สุด คือ มีการลดแลกแจกแถม เพิ่ม
ปริมาณขณะที่ราคาเทาเดิม และผูผลิต/ผูจําหนายมีสวนรวมกับสังคม   

 
ขอเสนอแนะ 
 สําหรับการตลาดผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอําเภอ
เมืองเชียงใหม สามารถเสนอแนะแนวทางสําหรับการแกปญหา และใชเปนแนวทางในการพัฒนา
กลยุทธทางการตลาดสําหรับผูประกอบธุรกิจผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา และผูที่เกี่ยวของ 
ดังตอไปนี้ 
 กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product Strategy) จากปจจัยที่มีผลตอการซื้อผลิตภัณฑ
คลอโรฟลลจากอัลฟลฟาในระดับมาก คือ ความสะดวกในการบริโภค มีหลายขนาดใหเลือก สินคา
ไมขาดตลาด และรูปแบบบรรจุภัณฑ และจากปญหาที่ผูบริโภคพบ คือ ลักษณะบรรจุภัณฑคลายกัน 
สินคาขาดตลาด และบรรจุภัณฑไมเหมาะแกการใช  
 ขอเสนอแนะ 

1. ควรทําบรรจุภัณฑใหมีขนาดพอเหมาะกับความตองการของผูบริโภค และกําลังซื้อ
ของผูบริโภคดวย โดยอาจจะมีการทําสํารวจความตองการวาผูบริโภคตองการ
ผลิตภัณฑมีขนาดบรรจุเทาใด เนื่องจากวามีบางบริษัทที่มีขนาดบรรจุภัณฑที่ใหญ
เกินไป ทําใหผูบริโภคที่สนใจจะซื้อสินคาไปทดลอง เกิดเปลี่ยนใจ 

2. ควรเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ ใหมีหลากหลายตรงตามความตองการของผูบริโภค 
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3. ควรทําบรรจุภัณฑใหมีความสะดวกในการบริโภค เพื่อดึงดูดใจผูบริโภคในการที่จะ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอีกทางหนึ่งบริษัทผูผลิตควรทําบรรจุภัณฑใหมีดีไซนแตกตาง 
เพื่อสะดวกในการจําลักษณะบรรจุภัณฑ และงายตอการซื้อในครั้งตอไป 

 
 กลยุทธดานราคา (Price Strategy) จากปจจัยที่มีผลตอการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลล
จากอัลฟลฟาในระดับมาก คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และมีการกําหนดราคาที่แนนอน และจาก
ปญหาที่ผูบริโภคพบ คือ ราคาแตกตางกันมากตามสถานที่จําหนายแตละแหง  
 ขอเสนอแนะ 

1. ควรตั้งราคาใหเปนมาตรฐาน มีราคาเดียวกันแมวาจะจําหนายในสถานที่ตางกัน มีปาย
ติดราคาที่ชัดเจน  และไมควรเปลี่ยนแปลงราคาบอย  

2. ควรกําหนดราคาสินคาใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับปริมาณ และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ โดยตองคํานึงถึงตนทุนที่แทจริงของกระบวนการผลิต มาใชพิจารณาตั้ง
ราคา เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันดานราคาและกําลังซื้อของผูบริโภค ควรมี
การสํารวจคูแขงขันในกลุมระดับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพใกลเคียงกันซึ่งวางจําหนายอยู
ในตลาด วามีการกําหนดสวนประสมทางดานการตลาดอยางไร เพื่อสามารถนํามาใช
อางอิงสําหรับการกําหนดราคาของตนเอง และเพิ่มความสามารถทางการแขงขัน 

 
 กลยุทธดานการจัดจําหนาย (Distribution Strategy) จากปจจัยที่มีผลตอการซื้อ
ผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาในระดับมาก คือ หาซื้อไดงาย มีจําหนายทั่วไป รานมีช่ือเสียง
นาเชื่อถือ มีจําหนายใกลบาน/ที่ทํางาน มีที่จอดรถสะดวก และรานมีผลิตภัณฑคลอโรฟลลใหเลือก
หลากหลาย และจากปญหาที่ผูบริโภคพบ คือ สถานที่จําหนายอยูไกล และหาซื้อยาก  
 ขอเสนอแนะ 

1. ควรใหความสําคัญอยางมาก โดยเฉพาะเรื่องความสะดวก หาซื้อไดงาย มีจําหนาย
ทั่วไป มีจําหนายใกลบาน หรือใกลที่ทํางาน เนื่องจากในปจจุบันผลิตภัณฑคลอโรฟลล
จากอัลฟลฟายังไมเขาถึงผูบริโภคเทาที่ควร  

2. ควรกระจายสินคาใหเขาถึงผูบริโภคมากที่สุด  
 

 กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy) จากปจจัยที่มีผลตอการซื้อ
ผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาในระดับมาก คือ การใหความรูและคําแนะนําจากผูจําหนาย การ
ใหความรูแนบกับสินคา มีการใหสวนลด เพิ่มปริมาณขณะที่ราคาเทาเดิม มีการแจกสินคาใหทดลอง
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ชิม มีการจัดทําเว็บไซดแนะนําผลิตภัณฑ และมีการโฆษณาผานสื่อส่ิงพิมพตางๆ และจากปญหาที่
ผูบริโภคพบ คือ พนักงานบรรยายสรรพคุณเกินจริง พนักงานยัดเยียดขายสินคา พนักงานขาด
ความรูในการแนะนําสินคา ไมมีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ไมมีเอกสารแนะนําสินคา และไม
มีพนักงานใหคําแนะนํา  
 ขอเสนอแนะ 

1. ควรจัดการอบรมพนักงานใหมีความรูในตัวผลิตภัณฑอยางถองแท 
2. ควรอบรมวิธีนําเสนอสินคาใหกับผูบริโภคอยางถูกวิธี  
3. ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธออกบูธ เพื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑ มีการแนะนําตัว

ผลิตภัณฑ บอกประโยชนของผลิตภัณฑ อาจจะมีการใหลูกคาไดทดลองชิมผลิตภัณฑ 
เพื่อใหลูกคาไดรูจักกันผลิตภัณฑของเรามากขึ้น และทั่วถึงขึ้น 

4. พนักงานขายควรมีเอกสารแนะนําสินคาติดตัวอยูเสมอ   
5. อาจจะมีการจัดทําเว็บไซดแนะนําผลิตภัณฑ ซ่ึงบางยี่หอก็ไดมีการจัดทําเว็บไซดไป

บางแลว  
6. ควรมีการจัดการสงเสริมการขายใหนาสนใจมากยิ่งขึ้น เชน การเพิ่มปริมาณขณะที่

ราคาเทาเดิม การลดราคาจําหนายในบางชวง ขายในราคาพิเศษ หรือมีของแถมที่
ผูบริโภคสนใจ เปนตน 

 
 การศึกษาครั้งตอไป 
 ผูตอบแบบสอบถาม  เปนผูบริโภคผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาในอําเภอเมือง
เชียงใหม  อาจมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาแตกตางจากผูซ้ือในจังหวัด
อ่ืนๆ  ดังนั้นในการนําผลศึกษาไปใชเพื่อกําหนดกลยุทธทางการตลาดจึงควรหาขอมูลเพิ่มเติมใน
พื้นที่อ่ืนๆ  ซ่ึงจะทําใหการกําหนดแผนกลยุทธทางการตลาดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 


