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Abstract

 The primary purposes of this study were to determine consumer behaviors and marketing mixed factors which 

influenced consumer on selecting vitamin C supplement tablets. This was a quantitative research using questionnaire 

as a tool to collect consumer behavior patterns. The data were analyzed and both descriptive and inferential  

statistics, namely measures included percentage, mean, standard deviation, Chi-square, and regression analysis were 

reported.

 Findings indicated that most of the respondents were female, aged 21-30 years old, earned a bachelor degree, 

married, self-employed, earned a monthly income between 10,000-20,000 baht, used vitamin C supplement tablets 

for 1-2 years, and used the tablets through family recommendation. The overall picture of the opinions of marketing 

mixed were at a high level and the main factors influencing the respondents’ opinions were products, prices,  

distribution channel, and marketing promotion. The overall picture of the opinions on different personal factors  

affecting consumer behavior on selecting vitamin C supplementary tablets was significant. The four aspects of  

marketing mixed factors correlated with consumer behavior on selecting vitamin C supplementary tablets were  

directly proportional and statistically significant at 0.05 level. 
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บทคัดย่อ

 การศกึษาเร่ืองพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ผลติภัณฑ์อาหารเสริมประเภทวติามนิซชีนดิเมด็ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาพฤตกิรรมและปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทวิตามินซีชนิดเม็ด การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลโดย Chi-Square และ Regression Analysis

 จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพ

สมรส ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 10,001 - 20,000 บาท พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภท

วติามนิซชีนดิเมด็ พบว่าส่วนใหญ่รบัประทานอาหารเสรมิมาเป็นระยะเวลา 1-2 ปี ชนดิของอาหารเสรมิทีเ่ลือกซือ้เป็นแบบชนดิเมด็ บรโิภค

เพื่อบ�ารุงร่างกาย ผู้ที่แนะน�าให้ซื้อคือบุคคลในครอบครัว ความถี่ในการซื้อเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อเดือน โดยซื้อจากห้างสรรพสินค้า ฝากคนรู้จัก

ไปซื้อ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมอยู่ในระดับส�าคัญมาก โดยด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านราคา ด้านช่องทาง 

การจดัจ�าหน่าย ด้านส่งเสรมิการตลาดอยู ่ในระดบัมาก ปัจจยัส่วนบคุคลทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์อาหารเสรมิ

ประเภทวติามินซชีนดิเมด็แตกต่างกัน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทัง้ 4 ด้าน มคีวามสมัพันธ์ต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์อาหาร

เสริมประเภทวิตามินซีชนิดเม็ด และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 วิตามินซี เป็นสารอาหารจ�าพวกวิตามินท่ีละลายน�้าได้

วิตามินซีนั้นเป็นสารอาหารที่จ�าเป็นต่อร่างกาย โดยจะถูกใช้ใน

กระบวนการสร้างโปรตีนท่ีส�าคัญส�าหรับการสร้างเน้ือเยื่อผิวหนัง 

เส้นเอ็น และหลอดเลือด อีกทั้งยังถูกใช้ในกระบวนการรักษาฟื้นฟู

ของแผล การซ่อมแซมและคงไว้ซ่ึงเนื้อเยื่อกระดูกและฟัน การ

ท�างานของระบบภูมิคุ้มกัน และการดูดซึมของธาตุเหล็กในอาหาร

นอกจากนี ้วติามนิซยีงัเป็นสารต้านอนมุลูอสิระทีม่ส่ีวนช่วยต่อต้าน

อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย โดยจะท�างานร่วมกันกับ 

สารต้านอนุมูลอิสระชนิดอื่นๆ และปัจจุบันมีการให้ความสนใจใน

การรบัประทานวติามนิซชีนดิเมด็ เป็นอาหารเสรมิเพือ่บ�ารงุร่างกาย

อย่างแพร่หลาย ไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเท่าน้ันแต่ยังรวมถึงกลุ่ม

วยัท�างานและผูส้งูอายทุีใ่ห้ความส�าคญักบัการรบัประทานวติามนิซี

เพื่อบ�ารุงร่างกาย

 อาหารเสรมิเป็นผลติภณัฑ์ทีใ่ช้รบัประทานเพือ่เพิม่เตมิหรอื

เตมิเตม็กับอาหารหลกัทีรั่บประทานในแต่ละวนัซ่ึงมีอยูห่ลากหลาย

รูปแบบ ได้แก่ แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว เป็นต้น โดยช่วยให้

ร่างกายได้รบัโภชนาการทีเ่หมาะสมเนือ่งจากทกุคนมคีวามต้องการ

มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัย ช่วยผู้ที่มีปัญหาด้าน

สุขภาพ เพราะอาหารเสริมจะเข้าไปเสริมในส่วนที่ร่างกายขาดได้

ครบถ้วนเต็มที่และช่วยบรรเทาหรือรักษาโรคบางชนิดแทนยา 

แผนปัจจุบัน

 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจในการศึกษาเพื่อทราบถึงพฤติกรรม

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทวิตามินซีชนิดเม็ด  

เพื่อเป็นแนวทางและความรู ้ เ ก่ียวกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ ์

อาหารเสริมของผู้บริโภคและเป็นข้อมูลพื้นฐานส�าหรับผู้ประกอบ

การในการน�าเสนอสินค้าและบริการต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

ประเภทวติามนิซชีนดิเมด็ของผูบ้รโิภค เพือ่ศกึษาปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภท

วิตามินซีชนิดเม็ด

แนวคิดทฤษฎี
 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior)

 ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix )

ขอบเขตการศึกษา
 ขอบเขตด้านเนื้อหาในการศึกษาโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎี

พฤติกรรมผู้บริโภค และทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ประกอบ

ด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และ

ด้านการส่งเสริมการตลาด

 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ท�าการศึกษาครั้งนี้คือ 

บุคคลทั่วไปที่ เคยรับประทานอาหารเสริมประเภทวิตามินซี 

ชนิดเม็ดที่อาศัยอยู ่ในเขตกรุงเทพมหานคร สุ ่มกลุ ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 400 คน

สมมติฐานการศึกษา
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทวิตามินซีชนิดเม็ดท่ี 

แตกต่างกัน

 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทวิตามินซี 

ชนิดเม็ด

วิธีด�าเนินการศึกษา
 เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

โดยมีข้ันตอนและรายละเอียดของวิธีการด�าเนินการศึกษาตาม 

รายละเอียดดังนี้

 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บ

รวบรวมข้อมลู โดยการแจกแบบสอบถามให้กบัผู้บรโิภคอาหารเสรมิ

ประเภทวิตามินซีชนิดเม็ด

 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้ศึกษา

ค้นคว้าจากหนังสือ ต�ารา เอกสาร วารสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

และ Internet

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามทีผู่ศ้กึษา

ท�าการสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

 ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม เป็นการสอบถามในเรื่องเพศ อายุ รายได้ การศึกษา 

ฯลฯ การสร้างลักษณะค�าถามเป็นลักษณะนามบัญญัติ (Nominal 

Scale) เป็นการวัดข้อมูลเพ่ือจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆ ตาม

คุณสมบัติที่ก�าหนด โดยมีค�าตอบให้เลือกหลายค�าตอบ แต่ผู้ตอบ

สามารถเลือกตอบเพียงข้อเดียว ข้อมูลที่วัดได้ในระดับนี้ใช้สถิติ 

อย่างง่ายในการค�านวณคือ ค่าร้อยละ โดยในส่วนข้อมูลส่วนท่ี 1 

ประกอบด้วยจ�านวนค�าถามทั้งส้ิน 6 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจ

สอบรายการ (Checklist)

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

ในการตัง้ค�าถามถามเพือ่ทราบว่า พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในส่วนของ

ผู้ท่ีบริโภคอาหารเสริมประเภทวิตามินซีชนิดเม็ด ความถ่ีในการซื้อ 
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ปัจจัยที่ท�าให้เลือกซื้อ ราคาในการซื้อ ลักษณะแบบสอบถาม 

เป็นค�าถามปลายปิด (Close-Ended Question) มีข้อค�าถาม 

จ�านวน 8 ข้อ

 ส่วนที่ 3 ค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่

มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเสริมประเภทวิตามินซีชนิด

เมด็ ลกัษณะแบบสอบถามจะเป็นแบบประมาณค่า เป็นค�าถามแบบ

ระดับเรียงล�าดับ 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมใน

ส่วนของ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด (Promotion) มีค�าถามจ�านวน 26 ข้อ

 ผู ้วิจัยได้น�าแบบสอบถามฉบับร่างท่ีสร้างข้ึนไปให้ผู้ทรง

คณุวฒุทิีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิง

เนือ้หาและความถกูต้องในส�านวนภาษาโดยผูท้รงคุณวุฒไิด้ปรบัปรงุ

แก้ไขแบบสอบถามจ�านวน 3 ท่านโดยหาดัชนีความสอดคล้อง  

(Index of Item Objective Congruence: IOC) ซ่ึงได้ค่าเฉลี่ย 

ทั้งฉบับเท่ากับ .86

 ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามฉบับร่างที่ได้รับการปรับปรุงจาก 

ผูเ้ชีย่วชาญแล้วน�าเสนออาจารย์ทีป่รกึษาเพือ่พจิารณาความสมบรูณ์

อกีครัง้และน�าไปทดลองใช้ (Try-out) กบักลุม่ทีม่ลีกัษณะคล้ายคลึง

กับกลุ่มตัวอย่างที่ผู ้ที่รับประทานอาหารเสริมประเภทวิตามินซ ี

ชนิดเม็ดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ จ�านวน 30 ชุดแล้วน�ามาหาค่า

ความเชื่อมั่น (Reliability) น�าแบบสอบถามที่ได้ไปทดสอบ 

ความเชื่อมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1990:202-204) 

โดยใช้ค่าสัมประสิทธิแ์อลฟาใช้เกณฑ์ค่าความเชือ่มัน่ 0.80 ขึน้ไปจะ

ตอบแบบสอบถามทีม่คีวามเชือ่มัน่เพยีงพอส�าหรบัใช้เป็นมาตรฐาน

ของมาตรวัด

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการ

วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percent-

age) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation-SD) เพื่อวัดการกระจายของข้อมูล ใช้ในการอธิบาย

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการ 

เลอืกซือ้ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิประเภทวติามนิซชีนดิเมด็และปัจจยั

ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

อาหารเสริมประเภทวิตามินซีชนิดเม็ด

 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการใช้ในการ

ทดสอบสมมติฐานด้วย สถิติวิเคราะห์ค่า ไคสแควร์ (Chi-Square) 

และสถิติ Regression เป็นสถิติท่ีใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจยัทางการตลาดกบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิ

ประเภทวติามนิซีชนดิเม็ดทีร่ะดับความเชือ่มัน่ 95% ดงันัน้จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) เมื่อ Significant. น้อยกว่า .05

ผลของการศึกษา
 ข้อมูลทั่วไปพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญิง อายุอยู ่ในช่วง 21-30 ปี ระดับการศึกษาอยู ่ในช่วง 

ปริญญาตรี สถานภาพสมรส อาชีพท�าธุกิจส่วนตัวและข้าราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจมีรายได้อยู่ในช่วง 10,001-20,000 บาท 

 พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภท

วิตามินซีชนิดเม็ดพบว ่า พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 

อาหารเสริมประเภทวิตามินซีชนิดเม็ด ผู้ตอบแบบสอบถามส ่

วนมากมีระยะเวลาในการรับประทานอาหารเสริม 1-2 ปี เลือกซื้อ

อาหารเสรมิแบบเมด็ เหตผุลในการซือ้คือ เพือ่บ�ารงุร่างกาย ผูท้ีจ่งูใจ

ในการซือ้คอืบคุคลในครอบครัวแนะน�าความถีใ่นการซือ้คอื 1-2 ครัง้

ต่อเดือน ซื้อจากห้างสรรพสินค้า ฝากคนรู้จักไปซื้อ การซื้อ 

อาหารเสริมประเภทวิตามินซีชนิดเม็ดของผู้ตอบแบบสอบถามมี

มูลค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1557.88 บาทต่อเดือน ผลการศึกษาพบว่าภาพ

รวมของส่วนประสมทางการตลาด อยู่ในระดับเห็นด้วยมากโดยมี

รายละเอียดดังนี้

 ด้านผลิตภัณฑ์ ภาพรวมอยู ่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด  

มีระดับความคิดเห็นอยู ่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 1 รายการ  

ซึ่งประกอบด้วย มีความปลอดภัยในการรับประทาน รองลงมามี

ระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 8 รายการ ประกอบ

ด้วย บรรจุภัณฑ์คงทน รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีสีสันสวยงามน่าซ้ือ  

เป็นสนิค้าน�าเข้าจากต่างประเทศมีการแจ้งผลการวเิคราะห์ผ่าน อย. 

มีการแจ้งรายละเอียดส่วนประกอบของสารอาหาร ตรายี่ห้อ 

มีชื่อเสียง รส กล่ิน ขนาดของเม็ดยา และมีคุณค่าทางสารอาหาร 

ครบถ้วน

 ด้านราคา ภาพรวมอยู ่ในระดับเห็นด้วยมาก มีระดับ 

ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 5 รายการประกอบด้วย มีให้

เลือกหลายราคา วิธีการช�าระเงินสะดวก (เงินสดและบัตรเครดิต)  

มีการแนะน�าสินค้าใหม่ในราคาพิเศษ มีป้ายราคาติดไว้ชัดเจน  

และราคาไม่แพง

 ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย

มาก จ�าหน่าย มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 6 

รายการ ประกอบด้วย รับทราบข้อมูลและการบริการผ่านทาง 

เว็บไซต์ มีสต๊อกสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ รับเปลี่ยนสินค้า

กรณีสินค้า มีปัญหา มีการจัดแสดงสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อใน

การเลอืกชม รปูแบบร้านค้าทีจ่ดัจ�าหน่ายมคีวามทนัสมยั สถานทีจ่ดั

จ�าหน่ายอยู่ในท�าเลสะดวกหาง่าย
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 ด้านส่งเสริมการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  

มีระดับความคิดเห็น อยู ่ ในระดับเห็นด ้วยมาก 6 รายการ  

ประกอบด้วย มีกิจกรรมแนะน�าสินค้าและร่วมสนุก มีการจัด 

โปรโมชั่นเพิ่มปริมาณสินค้า มีการโปรโมช่ันลดราคาสินค้า มีการ 

ส่งชิ้นส่วนชิงรางวัล มีการแจกของแถมถ้าซ้ือในปริมาณที่ก�าหนด 

และมีการโฆษณาผ่านสื่อ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ใบปลิวต่างๆ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน
 สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 

มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทวิตามินซี

ชนดิเมด็ ทีแ่ตกต่างกนั พบว่าพฤตกิรรมการเลอืกซือ้กบัส่วนประสม

ทางการตลาดด้าน มีการแจ้งรายละเอียดส่วนประกอบของ 

สารอาหาร บรรจภุณัฑ์คงทน รปูแบบร้านค้าจดัจ�าหน่ายมคีวามทนั

สมัย มีสต๊อกสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ มีการจัดโปรโมชั่นลด 

ราคาสินค้า มีการจัดโปรโมชั่นเพิ่มปริมาณสินค้า มีกิจกรรมแนะน�า

สนิค้าและร่วมสนกุ มผีลต่อพฤติกรรมการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์อาหาร 

เสริมประเภทวิตามินซีชนิดเม็ดที่แตกต่างกัน

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีสัมพันธ์

ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทวิตามินซี

ชนดิเมด็ จากการศกึษาพบว่าพฤตกิรรมการเลอืกซือ้กบัส่วนประสม

ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีการแจ้งรายละเอียดส่วนประกอบ

ของสารอาหาร บรรจุภัณฑ์คงทน ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่วย  

รูปแบบร้านค้าจัดจ�าหน่ายมีความทันสมัย มีสต๊อกสินค้าเพียงพอ 

ต่อความต้องการ ด้านการส่งเสริมการตลาดมีการจัดโปรโมช่ัน 

ลดราคาสินค้า มีการจัดโปรโมชั่นเพ่ิมปริมาณสินค้า มีกิจกรรม

แนะน�าสินค้าและร่วมสนุก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือก

ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทวิตามินซีชนิดเม็ด

อภิปรายผลการศึกษา
 พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภท

วิตามินซีชนิดเม็ด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากทานอาหารเสริมมา

แล้ว 1-2 ปี เลือกซื้ออาหารเสริมแบบเม็ด เหตุผลในการซื้อคือ  

เพื่อบ�ารุงร่างกายผู้ที่จูงใจในการซื้อคือบุคคลในครอบครัวแนะน�า

ความถี่ในการซื้อคือ 1-2 ครั้งต่อเดือนซ้ือจากห้างสรรพสินค้า  

ส่วนใหญ่จะฝากคนรู้จักไปซ้ือสอดคล้องกับงานวิจัยของสายพิณ  

วศิลัยางกรู (2554) เรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อ

สุขภาพของคนวัยท�างานใน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการศึกษา 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับประทานอาหารเสริมมาแล้ว 1-2 ปี เลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะบ�ารุงร ่างกาย  

คนใกล้ชิด ครอบครัวแนะน�า สถานที่ซื้อ คือห้างสรรพสินค้า 

 ส�าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมผีลต่อพฤตกิรรม

การเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิประเภทวติามนิซชีนดิเมด็พบว่า 

ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ให้ความส�าคญักบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ภาพรวมในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวจิยัของปาลติ ค�านวนศลิป์ 

(2553) ทีศึ่กษาเรือ่ง พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารเสรมิของนกัศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า  

กลุ ่มตัวอย่างผู ้บริโภคให้ความส�าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง 

การตลาดอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาดในภาพรวมอยู่ 

ในระดับเห็นด้วยมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติกาญจน ์

พลับพลาสี (2551) เรือ่งพฤตกิรรมการบรโิภคผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิ

ของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร แม่สอด โดยผล

การศึกษา พบว่าปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลติภัณฑ์อาหารเสรมิของนักศกึษาระดบัความส�าคญัต่อการตดัสนิ

ใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด มีความคิดเห็นอยู ่

ในระดับมาก

 ผลการทดสอบสมมติฐานผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที ่

แตกต่างกัน พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภท

วิตามินซีชนิดเม็ด แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย กิตติ์ธนภูมิ  

นิวัติศัยวงศ์ (2556) เรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทต่างๆ ของผู้บริโภค  

ในเขตกรุงเทพมหานครโดยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการ

ตัดสินใจ ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแตกที่ต่างกัน

 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

อาหารเสริมประเภทวิตามินซีชนิดเม็ด มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของปรียาพร คงพันธุ์วิจิตร (2556) 

เรื่องพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนของ 

ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ 

จัดจ�าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และบุคลากร มีความสัมพันธ์ 

กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของ 

คอลลาเจน

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู ้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

ประเภทวิตามินซีชนิดเม็ด ควรให้ความส�าคัญกับ เรื่องความ

ปลอดภัยมากที่สุด ควรอธิบายให้มากให้เห็นภาพหรือคนที่อ่าน

คล้อยตาม มีความปลอดภัยในการรับประทาน บรรจุภัณฑ์คงทน  
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มีการแจ้งผลวิเคราะห์ผ่าน อย. มีคุณค่าสารอาหารครบถ้วน

 2. ด้านราคา ผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภท

วิตามินซีชนิดเม็ด ควรก�าหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทวิตามินซีชนิดเม็ด สามารถแข่งขัน 

กับคู่แข่งได้ มีให้เลือกหลายราคา การแนะน�าสินค้าพิเศษมีป้าย 

ติดไว้ชัดเจน 

 3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

อาหารเสรมิประเภทวติามนิซชีนดิเมด็ ควรเพิม่บรกิารจดัส่งถงึบ้าน 

มีการโฆษณาผ่านส่ือให้มากข้ึน ให้บริการข้อมูลและบริการ 

ผ่านทางเว็บไซต์ มีสต๊อกสินค้าเพียงพอ รับเปลี่ยนสินค้าเมื่อสินค้า 

มีปัญหา 

 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู ้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

อาหารเสริมประเภทวิตามินซีชนิดเม็ด ควรมีการส่งเสริมการขาย

เมื่อซื้อสินค้าในปริมาณท่ีมากโดยการลดแลกแจกแถมและอบรม 

ให้ความรู้กับพนักงานขาย ให้มีความเข้าใจเก่ียวกับสินค้าในแต่ละ

ประเภทอย่างแท้จริง มีกิจกรรมแนะน�าสินค้าและร่วมสนุก มีการ 

ส่งชิ้นส่วนชิงรางวัลเพื่อสัมมนาคุณลูกค้า

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทวิตามินซีชนิดเม็ด ทั่วๆ ไป ดังนั้นใน

การศกึษาครัง้ต่อไปควรแยกศกึษาอาหารเสรมิเพือ่สขุภาพออกเป็น

แต่ละประเภท เช่น อาหารเสริมเพื่อบ�ารุงผิว หรืออาหารเสริมเพื่อ

ลดน�้าหนัก เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ชัดเจนขึ้น
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