การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกซื้ออาหารเสริมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
FACTORS AFFECTING THE PURCHASE OF FOOD SUPPLEMENTS AMONG CONSUMERS
IN BANGKOK AND ITS VICINITIES
นิลุบล บุญจันทร์ 1 และ ดร.พัชรหทัย จารุ ทวีผลนุกลู 2
1

2

นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
อาจารย์ที่ปรึ กษา หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต

--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการเลือกซื้ อ
อาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล (2) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
การเลือกซื้ ออาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ประชากรในการศึกษา คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อ
อาหารเสริ มในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน
โดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติเชิ งอนุ มาน One-Way ANOVA, Multiple Regression Analysis และการทดสอบรายคู่
ด้วยวิธีของ LSD (Least Significant Difference)
ผลการศึกษาวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ หญิง (ร้อยละ 81.75) อายุ 20 – 30 ปี (ร้อยละ
81.25) สถานภาพโสด (ร้ อยละ 86.75) อาชี พนักศึกษา (ร้ อยละ 35.00) การศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 62.00)
รายได้ 10,001 - 20,000 บาท (ร้อยละ 36.25) มีประสบการณ์การบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพ (ร้อยละ 85.00)
สรุ ปปั จจัยส่ วนประสมการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่าด้านช่องทางการจัด
จําหน่ ายสู งสุ ด รองลงมา ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์ สรุ ปผลการทดสอบระดับ
ปั จจัยด้านการตัดสิ นใจซื้ อ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ความมัน่ ใจในการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ ออาหารเสริ มสู งสุ ด รองลงมา ได้แก่ ตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารเสริ มเพราะความมัน่ ใจในยี่ห้อ มีความพึงพอใจ
ในการใช้อาหารเสริ มและอยากแนะนําบุคคลอื่น มีความพึงพอใจในการใช้อาหารเสริ มและอยากกลับมาซื้ อ ตัดสิ นใจ
เลื อ กซื้ อ อาหารเสริ ม เพราะมี สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ า งๆ ตามลํา ดับ ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า (1) ปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อสรุ ปได้วา่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ยอมรับและ
สอดคล้องกับสมมติฐานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 (2) ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ สรุ ปได้ว่าด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาดยอมรั บและสอดคล้องกับ
สมมติฐานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
คําสํ าคัญ: ปั จจัยด้านการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ, ส่ วนประสมทางการตลาด, อาหารเสริ ม
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The objectives of this study were to study (1) factors affecting the purchase of food supplements and (2)
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questionnaire with 400 samples. The statistical analyses were descriptive statistics and inferential statistics. The
statistics to test hypothesis are independent sample t-test, one way analysis of variance, multiple regression analysis
and least significant difference.
The study found that for demographic data, the most frequent buyers were women around 20-30 years old,
who were students, single, with a bachelor's degree level of education. They earned an average monthly income from
around 10,001-20,000 baht. This sample group had experience with the consumption of food supplements at 85
percent. The Marketing mix factors of food supplements among consumers in Bangkok and its vicinities is high. The
factors that consumers gave the highest level of significant were places, next was promotion price and the lowest was
product. The results of buying decisions for food supplements were high. The factors consumers gave the highest
level of significance were: a confidentiality in buying decisions, confidence in the brand, satisfaction with the product
and recommendations by other people, satisfaction with the product and repurchase, and buying food supplements
because of promotions. From the hypothesis, it was demonstrated that (1) different genders, ages, levels of education,
and occupations and income described the differences in the purchasing food supplements with statistical significance
level 0.05, and (2) the marketing mix factors, place and promotion, were influential in the purchasing of food
supplements among consumers in Bangkok and its vicinities with a statistical significance level 0.05.
Keywords: Decision Making Factors, Health Supplements, Marketing Mix, Food Supplements
บทนํา
ปั จจุบนั อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ ได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่งในการดํารงชีวติ ประจําวัน และเป็ นสิ่ งที่รับประทานเพื่อ
รั กษาความสมดุลให้กบั ร่ างกาย การผลิต การจําหน่ ายอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ และการเติบโตของตลาดอาหารเสริ มมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น จึ งทําให้ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเป็ นตลาดที่ มีการแข่งขันกันสู ง ทั้งผูผ้ ลิตและผูจ้ าํ หน่ ายต่างก็
พยายามหาวิธีในการส่ งเสริ มการขายและกลยุทธ์เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคซื้ อผลิตภัณฑ์ โดยจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
หลายชนิ ดมีราคาค่อนข้างสู ง เมื่อเทียบกับราคาของอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อ ทําให้ผทู ้ ี่มีกาํ ลังซื้ อรับประทานได้
นั้นต้องเป็ นผูท้ ี่มีรายได้ดี แต่ในปั จจุบนั สิ นค้า ราคา สถานที่จาํ หน่าย และสื่ อการส่ งเสริ มทางการตลาดได้เข้ามามีบทบาท
มากขึ้น สิ นค้ามีให้เลือกหลากหลายต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค สามารถหาซื้ อได้ง่าย จึงทําให้ผทู ้ ี่รักสุ ขภาพหันมาให้
ความสําคัญและสนใจบริ โภคอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพมากขึ้น โดยผูบ้ ริ โภคคํานึงถึงประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุดเช่นกัน
เหตุที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยมรับประทานอาหารเสริ มเพราะมีปัญหาเรื่ องการรับประทานอาหารที่ผิด
วิธี รับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ไม่มีความรู ้ทางโภชนาการ หรื อมีความรู ้ทางโภชนาการที่ดีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามได้ เพราะชีวิตประจําวันเป็ นไปอย่างรี บเร่ ง มีการแข่งขันตลอดเวลา ทําให้เกิดปั ญหาการมีส่วนเกินและส่ วนขาด
ของร่ างกายปั ญหาเหล่านี้ ถือได้วา่ มีต้ งั แต่ในอดีต และมีเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ จนมาถึงปั จจุบนั ทําให้ผบู ้ ริ โภคในปั จจุบนั หัน
มาให้ความสนใจสุ ขภาพมากขึ้นและทําให้ความต้องการอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ เพื่อนําไปบํารุ งร่ างกายให้มีสุขภาพ
แข็งแรงหรื อปรับสภาพร่ างกายให้มีความสมดุลมากขึ้นด้วย
จากเหตุผลดังกล่าวจุ ดเริ่ มต้นความสําเร็ จของบริ ษทั หรื อองค์การจะอยู่ที่ผลิตภัณฑ์รวมทั้งปั จจัยด้านอื่นๆ
เช่น ราคา โปรโมชัน่ เป็ นต้น จึงเป็ นประเด็นที่น่าสนใจให้ผวู ้ ิจยั ศึกษาว่าผูบ้ ริ โภคมีหลักการและความต้องการในการ
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บริ โภคอย่างไร ปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อจากนวัตกรรมการผลิตที่ทนั สมัยทําให้สินค้าและบริ การมีความแตกต่าง
กันมีส่วนสําคัญที่ทาํ ให้พฤติกรรมในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ทาํ ให้ผูป้ ระกอบการต้องมี
แนวทางในการศึกษาและแก้ปัญหาต่างๆ โดยต้องการที่จะอยูใ่ นตลาดให้นานมากที่สุดพร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
ยอมรับผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ ายให้ครอบคลุมถึงผูบ้ ริ โภคมากที่ สุด
เป็ นต้น ซึ่ งจากปริ มาณจํานวนผูบ้ ริ โภคอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ ที่ นับวันมี ปริ มาณที่ เพิ่มขึ้ นในทุ กเพศทุ กวัยและ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ ออาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงไป จึ งทําให้ผูว้ ิจยั มี ความสนใจที่ จะทําการศึ กษา
เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ ออาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ขยายตลาดอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพและกําหนดกลยุทธ์การตลาดทําให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการเลือกซื้ ออาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่อการเลือกซื้ ออาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ ออาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑล
2. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ซ่ ึ งประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และประสบการณ์
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด
ตัวแปรตาม
การตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่
ศึกษาประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เลือกซื้ ออาหารเสริ ม ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
ขอบเขตด้านเวลา
การศึกษาวิจยั ใช้ระยะเวลาระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2560
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent variable)

ตัวแปรตาม (Dependent variable)

ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
 เพศ
 อายุ
 อาชีพ
 ระดับการศึกษา
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 สถานภาพ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารเสริ ม
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
 ด้านผลิตภัณฑ์
 ด้านราคา
 ด้านการจัดจําหน่าย
 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดทีเ่ กีย่ วกับส่ วนประสมการตลาด 4 =P’s
Kotler (2003) ให้ความหมายของคําว่าส่ วนประสมทางการตลาดไว้ว่า หมายถึ ง กลุ่มของเครื่ องมื อ ทาง
การตลาดที่ธุรกิจนํามาใช้เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาดของกิจการในตลาดเป้าหมายจากความหมายดังกล่าว
ข้างต้น ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ ส่ วนประสมทางการตลาดหมายถึง เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาธุ รกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
เป้าหมายของดําเนินงานทางธุรกิจที่กาํ หนดไว้
องค์กรธุ รกิจจะต้องมีการบริ หารการตลาด ซึ่ งจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องพิจารณาส่ วนประสมทางการตลาดให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับรู ปแบบของผลิตภัณฑ์และศักยภาพของธุรกิจ โดยองค์กรธุรกิจจะต้องสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลู กค้า ซึ่ งส่ วนประสมทางการตลาดดังกล่าวนั้นเป็ นมุ มมองขององค์การธุ รกิ จที่ ให้บริ การเป็ น
เครื่ องมือในการกําหนด กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายที่วางไว้ หรื อที่เรารู ้จกั กับในนามของ 4P’s
(Wong & Perry, 2002 อ้างถึงใน วงศ์พฒั นา ศรี ประเสริ ฐ, 2552)
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แนวคิดทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการเลือกซื้ออาหารเสริม
Kotler (2003) ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระทําของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่ งการใช้สินค้าและบริ การ ทั้งนี้ หมายรวมถึง กระบวนการ
ตัดสิ นใจ และการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้ อและการใช้สินค้า
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่ งผูบ้ ริ โภคทําการ
ค้นหา การซื้ อ การใช้การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์และบริ การ ซึ่ งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขาหรื อ
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจ และการกระทํา ของคนที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การซื้ อ และการใช้สิ น ค้า การวิ เ คราะห์
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นการค้นหาหรื อวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค เพื่อทราบถึงลักษณะ
ความต้องการและพฤติกรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม
ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคได้วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึงพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่การเรี ยนรู ้หรื อรับรู ้สิ่งที่ตอ้ งการ สื บค้นข้อมูลจากตัวเองหรื อบุคคลอื่น นํามาคิด
พิจารณาถึงความต้องการที่แท้จริ งของตัวเองจนตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการ
ทฤษฎีประชากรศาสตร์
อัจ จิ ม า เศรษฐบุ ต ร (2549) กล่ า วไว้ว่า พฤติ ก รรมการซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภคได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจากลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ต่างๆ ได้แก่ เพศอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ เป็ นต้น
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2551) กล่าวไว้ว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ เพศลักษณะของครอบครั ว
การศึ กษา รายได้ เป็ นต้น มี ความสําคัญต่อนักการตลาดเพราะเกี่ ย วเนื่ อ งกับอุ ปสงค์ (Demand) ในสิ นค้าทั้งหมด
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ช้ ี ให้เห็ นถึงการเกิ ดขึ้นของตลาดใหม่ และตลาดอื่นจะหมดไปหรื อลดความสําคัญลง
ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่สาํ คัญได้แก่ อายุ เพศ การศึกษาและรายได้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ซ่ ึ งได้แก่ อายุ เพศ ขนาดและสภาพ
ครอบครั ว รายได้ อาชี พ การศึ กษาเป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่ งส่ วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เป็ น
ลักษณะที่สาํ คัญและสถิติที่วดั ได้ช่วยกําหนดตลาดเป้ าหมาย ในขณะที่ลกั ษณะด้านจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมช่วย
อธิ บ ายถึ ง ความคิ ด และความรู ้ สึ ก ของกลุ่ ม เป้ า หมายเท่ า นั้น ลักษณะด้า นประชากรศาสตร์ ส ามารถเข้า ถึ ง และมี
ประสิ ทธิ ผลต่อการกําหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น
จากทฤษฎี ประชากรศาสตร์ อาจกล่าวได้ว่า อายุ เพศ ลักษณะครอบครั ว รายได้ อาชี พ สถานภาพ และ
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ย่อมมีความแตกต่างกัน ในความคิดและการตัดสิ นใจซื้ อ
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
รั ชดา เบญจรั ตนานนท์ (2550) ศึ กษาเรื่ องปั จ จัย ที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์อ าหารเสริ ม
ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ รายได้ประเภทของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ลักษณะภาชนะ บรรจุ หี บห่ อ ราคา และ
ช่องทางการจําหน่ายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม เพศ อายุ และการส่ งเสริ มการขาย
ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ผูว้ ิจยั แนะว่าผูผ้ ลิตควรให้ความสําคัญกับคุณภาพ
และมาตรฐาน มีจรรยาบรรณในการโฆษณาส่ งเสริ มการขาย รวมทั้งกําหนดราคาให้มีความสมเหตุสมผล
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ธนภูมิ อติเวทิน (2550) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการใช้อาหารเสริ ม พบว่า มีการบริ โภคทุกเพศทุกวัยแนวโน้ม
จะเป็ นเพศหญิงผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาค่อนข้างดี จึงมีการเอาใจใส่ ในสุ ขภาพและสาเหตุที่บริ โภคคือเพื่อ
สุ ขภาพและบํารุ งร่ างกายให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนบางส่ วนเพื่อบํารุ งผิวพรรณเพื่อความงามและป้ องกันรักษา
โรคการตัด สิ น ใจบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์จ ะมาจากคํา แนะนํา จากการบอกต่ อ ๆ กัน ถึ ง ผลดี ที่ เ กิ ด ขึ้ น และจากแผ่น พับ
โฆษณาการบริ โภคผลิตภัณฑ์จะพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่คนขายหรื อเภสัชกรแนะนํา
ไพฑู รย์ สุ ขวงษ์ (2550) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติ กรรมการซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพในจังหวัดจันทบุ รี จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 200 ตัวอย่าง โดยวิธีการใช้แบบสอบถาม พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36-40 ปี จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน มีสมาชิกในครัวเรื อนระหว่าง 2-4 คน มีรายได้เฉลี่ย/
เดือน ประมาณ 25,001-30,000 บาท ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยมบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพประเภทผัก/ผลไม้
ส่ วนใหญ่บริ โภคในมื้อเย็น สถานที่เลือกซื้ อจากร้านค้าในห้างสรรพสิ นค้า และปั จจัยที่มีผลต่อการบริ โภคคือ เรื่ อง
คุณค่าทางโภชนาการ รองลงมาคือปั ญหาเรื่ องการหมดอายุของอาหาร ปั ญหาของผูบ้ ริ โภค คืออาหารเพื่อสุ ขภาพมี
ราคาแพง รองลงมาคือหาซื้ อได้ยาก ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จึงต้องการให้มีการปรั บปรุ งในเรื่ องราคา และการกระจาย
สถานที่จาํ หน่ายให้มากขึ้น
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ ประชากรที่ เ คยซื้ อ อาหารเสริ ม ที่ อาศัย อยู่ในเขตกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑล ซึ่ งกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั เท่ ากับ 400 คน ด้วยการใช้สูตรของ W.G. Cochran โดย
กําหนดระดับค่าความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ในการคํานวณ โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการนําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มเป้ าหมายที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน เพื่อนําผลที่ได้หาความเชื่อมัน่ ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ 0.816
ซึ่ งถือว่าแบบสอบถามมีความน่ าเชื่ อถือ ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
และทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ดงั นี้
1. การวิเคราะห์ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ผูว้ ิจยั ได้ใช้สถิ ติเชิ งพรรณนาสําหรั บการอธิ บายผล
การศึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
- ตัวแปรด้านข้อมู ลทัว่ ไปของผูก้ รอกแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาชี พ ระดับการศึ กษา รายได้ต่อเดื อน
สถานภาพ และประสบการณ์ การบริ โภคอาหารเสริ มที่ เป็ นข้อมู ลที่ ใช้มาตรการวัดแบบนามบัญญัติ เนื่ องจากไม่
สามารถวัดเป็ นมูลค่าได้ และอายุ ที่เป็ นข้อมูลที่ใช้มาตรการวัดแบบเรี ยงลําดับทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ต้องการบรรยายเพื่อให้ทราบ
ถึงจํานวนตัวอย่างจําแนกตามคุณสมบัติเท่านั้น ดังนั้น สถิติที่เหมาะสม คือ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
- ตัวแปรด้านปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ดา้ นราคา ด้านการจัดจําหน่ ายและ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด เป็ นข้อมูลที่ใช้มาตรการวัดแบบอันตรภาค เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดค่าคะแนนให้แต่ละ
ระดับ ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ต้องการทราบค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละระดับความคิดเห็นของตัวอย่าง สถิติที่ใช้จึงได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอ้างอิง ผูว้ จิ ยั ได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิง สําหรับการอธิ บายผลการศึกษาของตัวอย่างในเรื่ องต่อไปนี้
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- การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่ งผลต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว
ได้แก่ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน ที่เป็ นตัวแปรอิสระที่
ใช้มาตรวัดนามบัญญัติ กับกระบวนการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ซึ่ งเป็ นตัวแปรตามที่ใช้มาตรวัดอันตรภาค
- การวิเคราะห์เพื่อทดสอบปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ด้านการจัดจําหน่ าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่ เป็ นตัวแปรอิ สระที่ ใช้มาตรการวัดแบบอันตรภาค กับตัวแปรตาม คื อ กระบวนการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารเสริ มใช้มาตรวัดอันตรภาค และเพื่อทดสอบถึงความแตกต่างที่ตวั แปรอิสระดังกล่าวแต่ละตัว
มีต่อตัวแปรตาม
- นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) คือการอธิ บายลักษณะทัว่ ๆ ไปของข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้ โดยการนําเสนอเป็ นตาราง ร้ อยละ ความถี่
ค่าเฉลี่ย ในการทดสอบสมมติฐาน เนื่ องจากตัวแปรที่ ใช้วิเคราะห์มากกว่า 3 ตัวแปรและลักษณะข้อมูลเป็ นการให้
นํ้ าหนั ก คะแนน ผู ้วิ จั ย จึ ง ใช้ ส ถิ ติ t-Test, One way ANOVA ในการทดสอบสมมติ ฐ านและทํา การทดสอบ
ความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ งผลต่อการเลื อกซื้ ออาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลโดยใช้สถิ ติ
Multiple Linear Regression Analysisโดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิจยั ข้อมูลทัว่ ไป สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน 327 คน (ร้อยละ 81.75) มี
อายุอยูใ่ นช่วง 20 – 30 ปี จํานวน 325 คน (ร้อยละ 81.25) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 86.75) มีระดับวุฒิการศึกษาอยูใ่ นระดับ
ปริ ญญาตรี จํานวน 248 คน (ร้อยละ 62) ส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษา จํานวน 140 คน (ร้อยละ 35) มีรายได้ต่อเดือน 10,001 20,000 บาท จํานวน 145 คน (ร้อยละ 36.25) มีประสบการณ์ในการเลือกซื้ ออาหารเสริ ม จํานวน 340 คน (ร้อยละ 85)
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ ออาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
การวิเคราะห์ ตามสมมติ ฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึ กษา อาชี พ รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ประสบการณ์ ซึ่ งวิเคราะห์ โดยใช้เครื่ องมื อทางสถิ ติในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ Independent Sample t-test และ One Way ANOVA ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียด ดังนี้
สมมติฐาน

สถิติ
t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

เพศ
อายุ
สถานภาพ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
ประสบการณ์
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สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
การวิเคราะห์ตามสมมติฐาน 2 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งวิเคราะห์โดยใช้เครื่ องมือทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน คือ
Multiple Linear Regression Analysis ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียด ดังนี้
สมมติฐาน

สถิติ
MRA
MRA
MRA
MRA

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านการจัดจําหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

ผลการทดสอบ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ

การอภิปรายผล
จากการศึ กษา เรื่ องปั จจัยมี ผลต่ อ การตัดสิ นใจเลื อ กซื้ ออาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑล สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
สมมติ ฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารเสริ มของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
ผลการวิจัยโดยรวม พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารเสริ ม ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดือน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
0.05 มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัจจิ มา เศรษฐบุตร (2549) กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้รับ
อิ ทธิ พลจากลักษณะทางประชากรศาสตร์ ต่างๆ ได้แก่ เพศอายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ เป็ นต้น และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) ได้กล่าวไว้วา่ ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ซ่ ึ งได้แก่ อายุ เพศ ขนาดและสภาพ
ครอบครั ว รายได้ อาชี พ การศึ กษาเป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่ งส่ วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เป็ น
ลักษณะที่สาํ คัญและสถิติที่วดั ได้ช่วยกําหนดตลาดเป้ าหมาย ในขณะที่ลกั ษณะด้านจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมช่วย
อธิ บ ายถึ ง ความคิ ด และความรู ้ สึ ก ของกลุ่ ม เป้ า หมายเท่ า นั้น ลักษณะด้า นประชากรศาสตร์ ส ามารถเข้า ถึ ง และมี
ประสิ ทธิ ผลต่อการกําหนดตลาดเป้ าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น และสอดคล้องกับผลงานการวิจยั
ของศิวพร สุ วชิ านรากุล (2546) ที่ศึกษาเรื่ องบทบาทของกระบวนการยอมรับสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคกับระดับการทดลอง
ใช้ สิ นค้า ของผู ้บ ริ โภคในผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารเสริ ม ซึ่ งสอดคล้อ งกั บ งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเรื่ องปั จ จั ย จากทฤษฎี
ประชากรศาสตร์ อาจกล่าวได้วา่ อายุ เพศ ลักษณะครอบครัว รายได้ อาชีพ และสถานภาพ ที่แตกต่างกันย่อมมีความ
แตกต่างกัน ในความคิดและการตัดสิ นใจซื้ อ
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
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ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีผลตัดการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑล ซึ่ งประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อได้แก่ ด้านช่ องทางการจัด
จําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ยอมรับและสอดคล้องกับสมมติฐาน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ที่ไม่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด คือ
การตอบสนองต่อ กลุ่มเป้ าหมายที่ มีความต้องการต่อสิ นค้า จําหน่ ายในราคาที่ เหมาะสมต่อสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคมี ความ
ต้องการเพราะฉะนั้นผูบ้ ริ โภคจะยอมจ่ ายเมื่ อคุม้ ค่าต่อสิ นค้า และมี การกระจายสิ นค้าอย่างทัว่ ถึ งที่ เหมาะสําหรั บ
ผูบ้ ริ โภคในการหาซื้ อ และมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของพเยาว์ สมหมาย (2551) ศึกษาถึงปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดในการตัดสิ นใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จากตัวอย่างการสุ่ ม 300
ตัวอย่าง พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 70) อายุ 30-35 ปี (ร้อยละ 31.70) สถานภาพโสด (ร้อยละ 51)
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 58.70) อาชี พพนักงานเอกชน (ร้ อยละ 58) และส่ วนใหญ่รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน
10,000-20,000 บาท (ร้อยละ 44.30) พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพและการบริ โภคอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่ไม่มีโรคประจําตัว คิ ดเป็ นร้ อยละ 68.70 สนใจและดู แลสุ ขภาพในระดับมาก คิ ดเป็ นร้ อยละ 44 วิธีดูแล
สุ ขภาพโดยทางอาหาร 3 มื้อ คิดเป็ นร้อยละ 23.35 และปั จจัยของส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในระดับมาก พิจารณาด้านผลิตภัณฑ์ แต่ถา้ มองในด้านการจัดจําหน่ายมีผบู ้ ริ โภค
ให้ความสําคัญมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
จากการศึ กษา เรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑล พบว่า ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ ประกอบด้วย 2 ด้าน ดังนี้ ด้านการจัดจําหน่ าย
ด้านส่ งเสริ มการตลาด ผูว้ จิ ยั จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ด้านการจัดจําหน่าย เป็ นปั จจัยด้านแรกที่ผปู ้ ระกอบการผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มต้องให้ความสําคัญ จึงต้อง
ให้ความสนใจในเรื่ องการอํานวยความสะดวกในด้านการจัดจําหน่าย เช่น สถานที่และช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
ควรเป็ นสถานที่ ที่ ผูบ้ ริ โ ภคสามารถหาซื้ อ ได้ง่ า ย มี ก ารเดิ น ทางที่ ส ะดวก และเห็ น ควรให้ผูป้ ระกอบการได้ใ ห้
ความสําคัญกับการจําหน่ายในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต เนื่ องจากความเร่ งรี บของชีวิตประจําวัน ผูบ้ ริ โภคจะอาศัยเข้าซุ ปเปอร์
มาร์ เก็ต เนื่ องจากความสะดวก สิ นค้าที่วางจําหน่ายมียหี่ ้อให้เลือกหลากหลาย, การจัดเรี ยงสิ นค้าเป็ นหมวดหมู่คน้ หา
ง่าย รวมถึงบรรยากาศของสถานที่จดั ให้มีความน่าซื้ อเพิ่มขึ้น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ เป็ นส่ วนประกอบในการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งถ้ามีคุณสมบัติบางอย่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง อาจจะทําให้ผบู ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้ อง่ายขึ้น
2. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านนี้ส่งผลต่อการเลือกซื้ ออาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งที่ผปู ้ ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มต้องให้ความสําคัญ เห็ นควรให้ผูป้ ระกอบการเลือกใช้เครื่ องมื อที่ มีประสิ ทธิ ภาพที่ สามารถ
เข้าถึงตัวผูบ้ ริ โภคได้มากที่สุด เช่น การโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ หรื ออาจจะจัดกิจกรรมการ
ส่ งเสริ มการขายอื่นๆ เช่น มี การจัดโปรโมชัน่ ขายคู่กบั สิ นค้าอื่นๆ, มี การแจกของสมนาคุณ, มี การจัดโชว์สินค้าใน
ร้ านค้าให้มองเห็ นชัด เจน เป็ นต้น เพื่ อให้ผูบ้ ริ โ ภคตัดสิ น ใจซื้ อ อาหารเสริ ม เพื่ อ สุ ขภาพเพิ่ มมากขึ้ น และรวมถึ ง
ผูป้ ระกอบการจัดอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้พนักงานมีความรู ้และการปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐานเหมือนกันหมด
ทุกหน่วยที่ส่งพนักงานขายไปประจําอยู่ เนื่ องจากพนักงานขายเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดที่ดีของบริ ษทั ทางหนึ่ ง
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เพราะรับและส่ งข้อมูลให้กบั ลูกค้าได้โดยตรง รวมถึงสามารถนําปั ญหาที่พบกับผูบ้ ริ โภคมาบอกกับบริ ษทั ได้โดยตรง
อีกด้วย ซึ่ งถ้าหากมีการทํากิจกรรมการอบรมพนักงานเหล่านี้ และทํากิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดอย่างต่อเนื่ อง ก็จะทํา
ให้มีปริ มาณการซื้ อเพิ่มขึ้น จาก 3 - 4 ชิ้น เพิ่มเป็ นอีกเท่าตัว เพราะจะทําให้สามารถเข้าถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ได้มากขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ ม ต้องพัฒนาและปรั บปรุ งปั จจัยด้านส่ วนประสมทาง
การตลาดในทุก ๆ ด้าน ให้อยูใ่ นมาตรฐาน มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีความสอดคล้องกันในด้านต่าง ๆ เพื่อส่ งผลให้
เกิดการกลับมาซื้ อผลิตภัณฑ์ซ้ าํ ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ ออาหารเสริ มเพราะความมัน่ ใจในยีห่ อ้ ชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ที่ดีของ
ผลิตภัณฑ์และอยากแนะนําบุคคลอื่น และกระตุน้ การตัดสิ นใจซื้ อมากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึ กษาส่ วนประสมการตลาดกับพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภค ทุ กๆ 6 เดื อน เพื่อให้ทราบความต้องการที่ แท้จริ งของผูบ้ ริ โภคที่ มีการเปลี่ ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิ จ
สังคม การเมืองได้ตลอดเวลา รวมทั้งเพิ่มการศึกษาในหัวข้อที่ไม่ได้ศึกษาในครั้งนี้ หรื ออาจจะศึกษาในบางประเด็นที
ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารเสริ ม เพื่ อ สุ ข ภาพและอาจศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกับ
ผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ เพื่อปรับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจต่อไป
2. ควรศึ กษาปั จจัยด้านอื่ นๆ ที่ จะส่ งผลถึ งพฤติ กรรมผูบ้ ริ โ ภค เพื่อจะได้นาํ ข้อมู ลที่ ได้รับมาพัฒนาและ
ปรั บปรุ งทําให้ผูบ้ ริ โภคได้รับความคุม้ ค่าในการบริ โภคผลิ ตภัณฑ์มากที่ สุด และสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ มาใช้กบั
บริ ษทั ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะการสัมภาษณ์ควบคู่กบั แบบสอบถาม ซึ่ งจะช่วยให้การแปลความหมาย
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีลกั ษณะที่ถูกต้องและครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามเพียงด้านเดียวยังเป็ นข้อจํากัด สําหรับการวิเคราะห์ผลที่ได้รับในโอกาสต่อไป
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