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การศึ กษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาการแบ่ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ ม
คอลลาเจนในเขตกรุ งเทพมหานครโดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริ โภคและความต้องการที่ มีต่อส่ วนประสมทาง
การตลาด กลุ่มตัวอย่างที่ทาํ การศึกษาในครั้งนี้ คือกลุ่มประชากรที่เป็ นผูท้ ี่พกั อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครที่เป็ นผูซ้ ้ือ
และผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจน เพศหญิง ที่มีอายุ 20 – 60 ปี ซึ่ งมีจาํ นวนประชากรจากการประมาณการ
ทั้งสิ้น 237,941 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 100 คน โดยคํานวณจากตารางสําเร็ จรู ปของ
Krejcie and Morgan (1970) จะต้อ งสุ่ ม ตัว อย่ า ง 384 คน แต่ เ นื่ อ งด้ว ยจํา นวนตัว อย่ า งที่ ก ํา หนดไว้ส ามารถเก็ บ
แบบสอบถามได้ครอบคลุมประชากรทุ กกลุ่มย่อยได้อย่างเพียงพอ ผูว้ ิจยั จึ งได้ลดจํานวนกลุ่มตัวอย่างลงเหลื อ 100
ตัวอย่าง และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการแบ่งกลุ่ม
ผูต้ อบแบบสอบถามด้วยวิธี Cluster Analysis การวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มด้วยวิธี One-Way ANOVA การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธี Chai-Square และวิธี Multiple Correspondence Analysis จากการศึ กษาพบว่า สามารถ
แบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคออกได้ 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีชื่อกลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม A ชื่อกลุ่ม Beauty lover กลุ่ม B ชื่อกลุ่ม Indy lover
กลุ่ม C ชื่อกลุ่ม Smart lover
คําสําคัญ: ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจน, พฤติกรรมการบริ โภค, ส่วนประสมทางการตลาด

ABSTRACT

The objective of this research is study in the consumption behaviors and demand in the marketing mix
factors of collagen supplemental product consumers, and study consumer segmentation of collagen supplemental
product of consumers in Bangkok. The sample of this study is the people living in Bangkok and almost 100 female
and age of 20 - 60 years old only. The questionnaire will be analyzed by frequency, percentage, mean, standard
deviation and Cluster Analysis. The difference analysis of each group will create by on-way ANOVA. The relation
analysis will analyze from Chi-Square and multiple correspondence analysis. The analysis results 3 groups of
consumers of collagen supplemental product, namely Group A “Beauty lover” Group B “Indy lover” Group C “Smart
lover”.
Keywords: Collagen Supplemental Product, Consumption Behavior, Marketing Mix
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1. บทนํา

การมีผิวพรรณที่เรี ยบเนี ยน เปล่งปลัง ไร้ริ้วรอย เป็ นความปรารถนาของผูห้ ญิงกับเรื่ องราวความสวยความ
งามตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั สุ ขภาพความงามของผิวพรรณจึงเป็ นความต้องการลําดับต้น ๆ ที่ผูห้ ญิงให้ความสําคัญ
และใส่ ใจเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะในปั จจุบนั ที่ สังคมให้การยอมรับในภาพลักษณ์ ภายนอกซึ่ งถื อเป็ นสิ่ งแรกที่ บุคคล
ทัว่ ไปจะพบเห็น การมีผิวพรรณดี เรี ยบเนียน เปล่งปลัง่ เป็ นสิ่ งดึงดูดและส่งเสริ มให้มีบุคลิกภาพที่ดี สร้างความมัน่ ใจ
และถือเป็ นใบเบิกทางเพื่อก้าวออกไปสู่ สังคม ก้าวสู่ หน้าที่การงานอีกระดับ โดย แมคแคร ทรู ท เซ็นทรัล ได้ทาํ การ
สํารวจและอธิบายข้อเท็จจริ งของผูบ้ ริ โภค “ความจริ ง 5 ประการด้านความงาม” โดย 1 ใน 5 ข้อ แสดงให้เห็นว่าผูห้ ญิง
ยอมรับว่าการเป็ นคนสวยมีประโยชน์ต่อตัวเองทั้งในด้านชีวิตส่ วนตัวและชีวิตการทํางาน โดยร้อยละ 80 ของผูห้ ญิง
เห็นด้วยว่าการมีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามช่วยให้พบกับคนรัก คู่ชีวติ หรื อแฟนได้ง่ายขึ้น รวมทั้งสามารถหางานได้
ง่ายขึ้นด้วย (ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2555) จึ งส่ งผลให้ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อความงามได้รับความนิ ยมเป็ น
อย่างมากทั้งในกลุ่มวัยรุ่ น วัยทํางาน ที่มีความต้องการรับประทานอาหารเสริ มเพื่อเน้นความงามจากภายในสู่ ภายนอก
รวมถึงในกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมการพักผ่อนหรื อนอนหลับน้อย และกลุ่มที่รับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ซ่ ึ งน่าจะ
เป็ นกลุ่มที่ตอ้ งการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อเติมเต็มสารอาหารที่ร่างกายขาดไป ด้วยสภาพสังคมปั จจุบนั
ที่เปลี่ยนไปจากอดีตการใช้ชีวิตประจําวันที่เป็ นไปด้วยความเร่ งรี บ การนอนพักผ่อนไม่เพียงพอ ตลอดจนธรรมชาติ
ของร่ างกายที่มีการเจริ ญเติบโตและมีความเสื่ อมตามกาลเวลา ทําให้ผูค้ นหันมาใส่ ใจกับสุ ขภาพมากขึ้นไม่วา่ จะเป็ น
การออกกําลังกาย การบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ ส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพและความงามเข้ามามี
บทบาทต่อผูค้ นในสังคมอย่างใกล้ชิด และตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพและความงามมีอตั ราการเติบโต
อย่างต่อเนื่ อง 8-10% ในทุกปี อาหารเพื่อความงามหรื ออาหารเสริ ม (Beauty Food หรื อ Cosmeceutical Food) จัดอยู่
ในประเภท อาหารที่ให้คุณค่าเฉพาะ (Functional Food) ซึ่ งจะมีสารอาหาร "เชิงหน้าที่" ที่ให้สรรพคุณทางด้านความ
สวยความงาม เน้นการบํารุ งผิวพรรณให้นุ่ม ชุ่มชื่ น การยกกระชับ ทําให้ผิวมีน้ าํ มีนวล และมีความกระจ่างใสมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่ งส่ วนใหญ่มกั เป็ นสารที่สกัดที่ได้มาจากพืช ผัก ผลไม้ และจากสัตว์ต่าง ๆ คอลลาเจนเป็ นสารประกอบอย่าง
หนึ่งที่อยูใ่ นผิวหนังชั้นหนังแท้ การที่ผิวหนังของคนจะเต่งตึง สดใส เรี ยบเนียน หรื อเกิดริ้ วรอยนั้นจะเกิดจากผิวหนัง
ชั้นหนังแท้ที่คอลลาเจนทํางานเสริ มกับโปรตีนชนิ ดหนึ่ งคืออิลาสติน ถ้าผิวหนังชั้นหนังแท้เกิ ดเสื่ อมโทรมหรื อถูก
ทําลายไม่วา่ จะเกิดจากแสงแดด มลภาวะ การพักผ่อนน้อย หรื อการมีอายุที่มากขึ้น จะทําให้ผิวที่เคยเต่งตึง สดใสเรี ยบ
เนี ยนนั้นเกิดริ้ วรอยเหี่ ยวย่น ไม่สดใส เนื่ องจากความเต่งตึงของผิวหนังชั้นหนังแท้ได้สลายไป โดยปกติร่างกายจะ
สามารถสังเคราะห์คอลลาเจนได้เอง และการสังเคราะห์คอลลาเจนจะเริ่ มลดลงเมื่ออายุ 20 – 25 ปี จนกระทัง่ เมื่ออายุ
40 ปี ความสามารถของร่ างกายในการสร้างคอลลาเจนจะลดลงไปร้อยละ 50 และเมื่ออายุ 60 ปี ร่ างกายจะสร้างคอลลา
เจนลดลงเหลื อประมาณร้ อยละ 20 ปั จจุ บนั มีผลิตภัณฑ์ Beauty Food หลากหลายชนิ ดจําหน่ ายตามท้องตลาด ซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนเป็ นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ Beauty Food ที่เป็ นที่นิยม โดยภาพรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
มีอตั ราการเติบโตในปี พ.ศ. 2557 อยูท่ ี่ 32,000 ล้านบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 มีอตั ราการเติบโต 34,000 ล้านบาท โดย
คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2560 ตลาดสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพและความงามโดยรวมในประเทศจะมีมูลค่าประมาณ 250,000
ล้านบาท สําหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนทั้งชนิ ดผง ชนิ ดเม็ด และชนิ ดพร้อมดื่ ม มีอตั ราการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องร้อยละ 10 – 30 ต่อปี มีสดั ส่วนมูลค่าตลาดปี พ.ศ. 2556 ประมาณ 2,000 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2557 ประมาณ 2,300
– 2,400 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2559 ประมาณ 4,500 ล้านบาท (www.marketeer.co.th, 2559)
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ทบทวนวรรณกรรม
Gary Armstrong, Philip Kotler and Marc Oliver Opresnik (2016 : 199) อธิ บายว่า การแบ่ งส่ วนตลาด เป็ น
การแบ่งลูกค้าออกเป็ นกลุ่มย่อย โดยการศึกษาความต้องการ บุคลิกลักษณะ หรื อพฤติกรรม ซึ่งผูบ้ ริ โภคที่อยูใ่ นแต่ละ
กลุ่มเดียวกันจะมีความต้องการในสิ นค้าหรื อบริ การที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทํางานด้านการตลาด
และการจัดสรรงบประมาณในการเข้าถึงลูกค้าเป้ าหมาย (Target Customer) แต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เกณฑ์ในการแบ่งส่ วนตลาด (Base Segmenting Market) ได้แก่ (1) การแบ่งส่ วนตลาดตามภูมิศาสตร์ (Geographic
Segmentation) หากอยูใ่ นภูมิภาคเดียวกันจะมีรูปแบบการใช้ชีวิต สังคม ประเพณี วัฒธนธรรม และลักษณะทัว่ ไปที่
คล้ายคลึงกัน (2) การแบ่งส่ วนตลาดตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demography Segmentation) เป็ นการการแบ่ง
ตาม เพศ อายุ กลุ่มรายได้ ตามอาชีพ เป็ นต้น (3) การแบ่งส่วนตลาดตามจิตวิทยา (Psychographic Segmentation) เป็ น
การระบุลกั ษณะบุคลิกภาพและลักษณะที่ แตกต่างกันในกลุ่มของประชากร (4) การแบ่งส่ วนตลาดตามพฤติกรรม
(Behavior segmentation) เป็ นการแบ่งตามพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เช่น ลูกค้ากลุ่มหนึ่ งจะมีความภักดีต่อแบรนด์ ขณะที่
ลูกค้าอีกกลุ่มจะมีการซื้อผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแบรนด์ไปเรื่ อย ๆ เป็ นต้น
Gary Armstrong, Philip Kotler and Marc Oliver Opresnik (2016 : 81) อธิ บายว่า ส่ วนประสมทางการตลาด
เป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถธุรกิจสามารถควบคุมได้ ส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยทุกสิ่ งทุกอย่าง
ที่กิจการใช้เพื่อโน้มน้าวให้ผบู ้ ริ โภคเป้ าหมายเกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็ น 4
กลุ่ม ได้แก่ ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product) ส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา (Price) ส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place) และส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion)
นภวรรณ คณานุรักษ์ (2556 : 1) อธิ บายถึง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไว้วา่ เป็ นลักษณะที่บุคคลให้ความสําคัญต่อ
ทรัพยากรด้านเวลา การเงิน และความพยายามในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการอุปโภคบริ โภคผลิตภัณฑ์และบริ การต่าง ๆ
ซึ่ งรวมถึงการตัดสิ นใจว่าจะซื้ ออะไร มีเหตุผลในการซื้ ออย่างไร ซื้ อเมื่อไร ซื้ อที่ไหน ซื้ อบ่อยแค่ไหน มีวิธีประเมิน
การซื้ออย่างไร ผลกระทบจากการประเมินการซื้อในอนาคต และทิ้งอย่างไร
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2550 : 35) อธิบายถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไว้วา่ เป็ นการค้นหา หรื อ
วิจัยเกี่ ยวกับพฤติ กรรมการซื้ อและการใช้สินค้าหรื อบริ การของผูบ้ ริ โภค เพื่อที่ จะได้ทราบถึ งความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค ตลอดจนทราบพฤติกรรมการซื้อ การใช้ การเลือกใช้บริ การ และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผบู ้ ริ โภคนั้นพึงพอใจ
ซึ่ ง จะทํา ให้นัก การตลาดสามารถนํา คํา ตอบที่ ไ ด้ม ากํา หนดกลยุทธ์ ท างการตลาด (Marketing Strategies) เพื่ อ ให้
สามารถตอบสนองความพึงพอใจสู งสุ ดของผูบ้ ริ โภค และคําถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ 6W
และ 1H ประกอบด้วย (1) ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย (Who) (2) ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร (What) (3) ทําไมผูบ้ ริ โภคจึ งซื้ อ
(Why) (4) ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้อ (Who participates) (5) ผูบ้ ริ โ ภคซื้ อ เมื่ อ ใด (When) (6) ผูบ้ ริ โ ภคซื้ อ ที่
ไหน (Where) (7) ผูบ้ ริ โภคซื้ออย่างไร (How)
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กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดสําหรับการวิจยั เพื่อ “การแบ่งกลุ่ม”
ประชากรที่จะศึกษา
ประชากรกลุ่มย่อย

ผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
คอลลาเจนในเขต
กรุ งเทพมหานคร

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ …

ตัวแปรที่จะใช้เป็ นเกณฑ์ในการอธิบาย
ประชากร (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
ลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (5Ws1H)
ผูบ้ ริ โภคซื้ออะไร (What)

ตัวแปรที่จะใช้เป็ นเกณฑ์ในการแบ่ง
ประชากรเป็ นกลุ่มย่อย (ข้อมูลเชิงปริ มาณ)
ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

ผูบ้ ริ โภคซื้อเมื่อไร (When)

ด้านราคา (Price)

ผูบ้ ริ โภคซื้อที่ไหน (Where)

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)

ผูบ้ ริ โภคซื้อทําไม (Why)

ด้านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion)

ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้อ (Who)
ผูบ้ ริ โภคซื้ออย่างไร (How)
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนของผูบ้ ริ โภค
2) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลเจนที่มีผลต่อความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค
3) เพื่อแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนโดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริ โภคและความ
ต้องการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด
3. การดําเนินการวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการศึ กษาวิจัย คื อ ผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อและบริ โภคผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การคัดกรองผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างด้วยการตั้งคําถามเพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่าเคย
บริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนหรื อไม่ เพื่อให้ได้บุคคลที่สามารถให้ขอ้ มูลและสามารถเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมได้ โดยผูว้ จิ ยั จะทําการศึกษากลุ่มตัวอย่างเพศหญิง ที่มีอายุ 20 – 60 ปี ซึ่งมีจาํ นวนประชากรจากการประมาณ
การทั้งสิ้น 1,830,320 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน จํานวนประชากรแยกรายอายุ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 2558)
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กลุ่มตัวอย่ างทีต่ ้ องการศึกษา คือ ผูท้ ี่ซ้ือและบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจน เพศหญิง ที่มีอายุ 20 –
60 ปี อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 100 ตัวอย่าง โดยคํานวนจากตารางสําเร็ จรู ปของ Krejcie and Morgan
(1970) จะต้องสุ่ มตัวอย่างจํานวน 384 คน พบว่ามีระดับความเชื่อมัน่ 95% และรับประกันความคลาดเคลื่อนเท่ากับ
±9.80% แต่เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างมีความคล้ายคลึงกันและมีขอ้ จํากัดด้านระยะเวลา ผูว้ ิจยั จึ งมีความจําเป็ นต้องลด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างลงจาก 384 คน เป็ น 100 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษา คื อ แบบสอบถาม ที่ อ ้า งอิ ง แนวคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งมา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม ซึ่ งประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อและ
การบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจน ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด และส่วนที่
3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) คือ
1) ใช้วิธีเลื อกตัวอย่างแบบจัดกลุ่มพื้นที่ (Area Cluster Sampling) โดยจัดกลุ่มพื้นที่ ตามการแบ่งกลุ่มการ
ปฏิบตั ิงานของสํานักงานเขตทั้ง 50 เขตในกรุ งเทพมหานคร และจากเขตการปกครองทั้งหมดนี้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกกรอบ
การสุ่ ม (Sampling Flame) ในหมวดสถานที่ที่มีการจัดจําหน่ายสิ นค้า ได้แก่ ห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัล เดอะมอลล์ ซี
คอนสแควร์ บิ๊กซี และเทสโก้โลตัส และหมวดสถานศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยรัฐบาล และมหาวิทยาลัยเอกชนใน 6 เขต
2) ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ ม (Random Sampling) โดยทําการสุ่ มเลือกสถานที่ที่จะใช้ในการเก็บ
ข้อมูล เป็ นสถานที่จดั จําหน่ายสิ นค้า และสถานศึ กษา เนื่ องจากสถานที่ เหล่านี้ เป็ นศูนย์รวมของกลุ่มตัวอย่างระดับ
เดียวกัน ทําให้เกิดโอกาสที่จะพบกลุ่มตัวอย่างที่ซ้ือและใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนได้มากกว่า
3) ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยนําแบบสอบถามไปแจกกับกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยตัวเองตามพื้นที่ที่ได้กาํ หนดไว้ โดยผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมแบบสอบถามและตรวจดูความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามด้วยตัวเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล การนําแบบสอบถามมาทําการบันทึกและวิเคราะห์ขอ้ มูลผ่านโปรแกรมสําเร็ จรู ปทาง
สถิติ ดังนี้ (1) การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) (2) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance:
ANOVA) (3) การทดสอบความเป็ นอิสระต่อกัน (Chi-square test) โดย ANOVA กับ Chi-square test มีเกณฑ์ในการ
ช่วยตีความหมาย คือ ค่า Significance Level โดยต้องมีค่าน้อยกว่า 0.05
4. ผลการวิจยั
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษา “การแบ่ ง กลุ่ ม ผู ้บ ริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ มคอลลาเจน ในเขต
กรุ งเทพมหานครโดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริ โภคและความต้องการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด” จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่ องมือทางสถิติ มีดงั นี้

ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจน
ด้ านความสนใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ พบว่า การแจกสิ นค้าทดลองมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมาก
ที่ สุด ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของณัฐพร เกี ยรติภกั ดี (2557) ที่ ศึกษาเรื่ อง “การแบ่งกลุ่มเพื่อศึ กษาพฤติกรรม
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ผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร (คอลลาเจน) กรณี ศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ที่ได้เสนอแนะให้มีการแจก
สิ นค้าทดลองให้ลูกค้าทดลองใช้ และพบว่าสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ ยวกับส่ วนประสมของการส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion (Mix) ของศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ แ ละคณะ (2550 : 35) กล่ า วว่า การส่ ง เสริ ม การตลาดต้อ งศึ ก ษาถึ ง
กระบวนการติดต่อสื่ อสาร (Communication Process) เพื่อเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ับกับผูส้ ่ ง โดยการจูงใจ
เพื่อให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์มีจุดเริ่ มต้นมาจากการได้รับการกระตุน้ ให้เกิ ดความต้องการ ซึ่ งการส่ งเสริ ม
การตลาดมีเครื่ องมือสําคัญ 4 ชนิ ด ได้แก่ (1) การขายโดยพนักงานขาย (2) การโฆษณา (3) การส่ งเสริ มการขายและ
(4) การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ และการแจกสิ นค้าทดลองคือรู ปแบบหนึ่งของการส่งเสริ มการขายนัน่ เอง
ด้ านผู้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนที่มี
ดารานักแสดงเป็ นพรี เซ็นเตอร์ของผลิตภัณฑ์ (Celeb Marketing) เนื่องจากการนําดารานักแสดงหรื อบุคคลที่มีชื่อเสี ยง
มาใช้ในงานส่ งเสริ มการตลาดจะทําให้สามารถเรี ยกร้องความสนใจจากผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี สร้างการจดจําได้ง่าย
และยังเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ให้กบั ตราสิ นค้า
ด้ านโอกาสในการซื้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคสนใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนในช่วงที่ร่างกายพักผ่อนไม่
เพียงพอหรื อนอนน้อย การนอนพักผ่อนไม่เพียงพอส่ งผลเสี ยต่อร่ างกายในหลายด้านทั้งยังทําให้การผลิตคอลลาเจน
ของผิวหนังลดลงส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความกังวลต่อปั ญหาริ้ วรอยที่ จะตามมา ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ ยวกับ
กระบวนการตัดสิ นใจของศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2539 : 157) กล่าวว่า กระบวนการหรื อขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้อ
(Buyer’s Decision Process) เป็ นลําดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคในด้านการรับสิ่ งเร้า (Stimulus) คือสิ่ ง
เร้าที่เกิดจากแรงขับภายในร่ างกาย (Physical drive) ซึ่ งเกิดจากประสาทสัมผัสทางร่ างกายได้รับผลกระทบทําให้เกิด
ความกลัว ในที่น้ ี ผบู ้ ริ โภคเกิดความกังวลเรื่ องปั ญหาของผิวพรรณอันเกิดจากการนอนน้อย ดังนั้นผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
จึงให้ความสําคัญต่อการบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนในช่วงที่ร่างกายนอนพักผ่อนไม่เพียงพอ
ด้ านสถานที่ซื้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคนิ ยมซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนจากร้านไฮเปอร์ มาร์ เก็ต เช่น ร้าน
บูท วัตตสัน ซูรูฮะ เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของปรี ยาพร คงพันธุ์วิจิตร (2557) ที่ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรม
การบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารคอลลาเจนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ที่ พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ซ้ื อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนจากร้านขายเครื่ องสําอางค์ ซึ่ งร้านบูท วัตตสัน ซูรูฮะ นับว่าเป็ นร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต
ที่เน้นจําหน่ายสิ นค้าที่ใช้ในชีวติ ประจําวันและกลุ่มเครื่ องสําอางค์เป็ นหลัก
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความต้องการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับบรรจุภณ
ั ฑ์โดยเห็นด้วยว่าควรมีรูปพรี เซ็นเตอร์ บนบรรจุ
ภัณฑ์ ทั้งนี้การมีรูปพรี เซ็นเตอร์อาจเป็ นการสร้างความโดดเด่นและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้าจึงทําให้ผบู ้ ริ โภค
เห็นด้วยที่จะให้มีรูปพรี เซ็นเตอร์บนบรรจุภณั ฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจน
ด้ านราคา พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา โดยอันดับ 1 เห็น
ด้วยเป็ นอย่างมากกับนโยบายสะสมแสตมป์ ครบ 5 ดวง เพื่อใช้เป็ นส่วนลด 50% ในการซื้อครั้งต่อไป
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ อายุ 31 –
40 ปี จํานวน 48 คน (ร้อยละ 48) สถานภาพ สถานภาพโสด จํานวน 64 คน (ร้อยละ 64) ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
จํานวน 67 คน (ร้อยละ 67) อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 59 คน (ร้อยละ 59) รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 20,001 –
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30,000 บาท จํานวน 39 คน (ร้อยละ 39) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของภัทรา รอดดํารงค์ และ สุ จิตรา รอดสมบูรณ์
(2559) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง 30 – 39 ปี ส่วนมากมีรายได้เฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท
5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจยั เรื่ อง “การแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริ โภคและความต้องการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด” มีดงั ต่อไปนี้
กลุ่ม Beauty lover เป็ นกลุ่มที่ให้ความสําคัญมากต่อการหาข้อมูลด้วยตัวเองก่อนการตัดสิ นใจบริ โภค โดย
เน้น การซื้ อ ผลิ ตภัณ ฑ์อ าหารเสริ ม คอลลาเจนขนาดทดลองมาบริ โภคก่ อนจะตัดสิ น ใจซื้ อ ขนาดที่ ใหญ่ ข้ ึ น และ
ตระหนักว่าเมื่อร่ างกายพักผ่อนไม่เพียงพอหรื อนอนน้อยจะต้องบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจน นอกจากการ
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนเพื่อบริ โภคเองแล้วยังนิยมซื้อเพื่อเป็ นของขวัญให้บุคคลอื่นในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
ด้วย ทางด้านความสําคัญของส่ วนประสมทางการตลาด จะให้ความสนใจผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนที่มีรูปพรี
เซนเตอร์ อยู่บนบรรจุภณ
ั ฑ์ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อายุเฉลี่ย 31 - 40 ปี สถานภาพ
โสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน
กลุ่ม Indy lover เป็ นกลุ่มที่ให้ความสําคัญมากต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริ มการตลาด
โดยเน้นนโยบายสะสมแสตมป์ ครบ 5 ดวง เพื่อใช้เป็ นส่ วนลด 50% ในการซื้ อครั้งต่อไป รวมถึงนโยบายการแจก
สิ นค้าทดลองมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนเป็ นอย่างมาก ในด้านปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านสถานที่ในการจัดจําหน่ายมีความเห็นด้วยเป็ นอย่างมากในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจน
ภายในสถานีรถไฟฟ้า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุเฉลี่ย 20 – 30 ปี สถานภาพโสด
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน
กลุ่ม Smart lover เป็ นกลุ่มที่ เน้นการขอคําปรึ กษาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ/แพทย์หรื อเภสัชกร ก่อนการตัดสิ นใจ
บริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจน เพราะเภสัชกรเป็ นบุคคลหนึ่ งที่มีส่วนช่วยในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
เนื่ องจากเป็ นผูท้ ี่สามารถให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ด้านความสําคัญของส่ วนประสมทางการตลาด
จะให้ความสนใจผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนที่มีรูปพรี เซนเตอร์อยูบ่ นบรรจุภณั ฑ์ เช่นเดียวกับกลุ่ม Beauty lover
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อายุเฉลี่ย 31 – 40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน
ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการศึกษาวิจยั
จากผลการศึ กษาวิจยั จะเห็ นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม มีสถานภาพโสด มีการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี
ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนเหมือนกัน แต่มีพฤติกรรมในการบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนและความ
ต้องการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน ดังนี้
กลุ่ม Beauty lover เป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักของธุรกิจ อันดับที่ 1 เนื่องจากผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้มีจาํ นวนสมาชิกใน
กลุ่มมากเป็ นอันดับ 1 คือมีจาํ นวน 58 คน และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในทุกปั จจัย จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสรุ ปได้ ดังนี้
1) ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้มีพฤติกรรมในซื้อสิ นค้าขนาดทดลองมาบริ โภคก่อนและเมื่อเกิดความพึงพอใจแล้วจึง
จะทําการซื้ อบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่มีขนาดใหญ่ข้ ึ น ดังนั้นธุ รกิ จควรกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการสร้ า ง
โปรแกรมการลงทะเบียนสําหรับผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าขนาดทดลอง โดยมีกติกาว่าเมื่อบริ โภคครบ 3 วันต่อเนื่ องแล้ว
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ผูบ้ ริ โภคพึงพอใจให้ทาํ การลงทะเบี ยนผ่านคิวอาร์ โค้ตข้างซองผลิ ตภัณฑ์ แล้วผูบ้ ริ โภคจะได้รับ SMS ยืนยันการ
ลงทะเบียนเพื่อนําไปใช้เป็ นส่ วนลดในการซื้ อผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ข้ ึน ซึ่ งทางธุรกิจจะได้ขอ้ มูลของผูบ้ ริ โภคสําหรับ
ติดตามและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว (Customer Relationship Management : CRM)
2) ผูบ้ ริ โภคต้องการบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนเมื่อร่ างกายนอนพักผ่อนไม่เพียงพอ ธุรกิจ
ควรกําหนดกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดว้ ยการเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารเข้าไปในผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
คอลลาเจนเพื่อเป็ นการสร้างคุณค่าและความแตกต่าง โดยการเพิ่มสู ตรสําหรับผูท้ ี่ พกั ผ่อนไม่เพียงพอคือการเพิ่ม
สมุนไพรจีนคือถังเช่า ซึ่งมีสรรพคุณในการช่วยเพิ่มภูมิคุม้ กันและสร้างความแข็งแกร่ งให้แก่ร่างกาย
3) เป็ นกลุ่มที่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนเพื่อเป็ นของขวัญให้บุคคลอื่นในโอกาสต่าง ๆ
นับเป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญมากเพราะจากผลงานวิจยั จํานวนมากสรุ ปตรงกันว่า "คนเราตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
หรื อบริ การ โดยเชื่อคําแนะนําของคนที่เราไว้วางใจมากกว่าเชื่อจากคําโฆษณา" (คู่สามีภรรยา, ญาติ, เพื่อน, อาจารย์,
ผูเ้ ชี่ยวชาญ) ในงานการตลาดเป็ นที่ทราบดีอยูแ่ ล้วว่าลูกค้าที่ได้รับการแนะนําบอกต่อกันมา ส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้าที่ดี
มีความไว้วางใจและเข้าใจในผลิตภัณฑ์ จงรักภักดี และยังมีแนวโน้มจะบอกต่อกับคนอื่นๆ อีกด้วย การตลาดแบบ
บอกต่อ (Viral Marketing) จึงเป็ นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ธุรกิจจะสามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
กลุ่ม Indy lover เป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักของธุรกิจ อันดับที่ 2 รองจากกลุ่ม Beauty lover เนื่ องจากผูบ้ ริ โภค
กลุ่มนี้มีค่าเฉลี่ยในปั จจัยด้านความต้องการที่มีต่อส่ วนประสมทางการตลาดสูงสุด ถึงแม้จาํ นวนสมาชิกในกลุ่มจะเป็ น
อันดับ 3 มีจาํ นวน 15 คนก็ตาม จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสรุ ปได้ ดังนี้
1) เป็ นกลุ่มที่ให้ความสําคัญมากต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริ มการตลาด โดยเน้น
นโยบายสะสมแสตมป์ ครบ 5 ดวง เพื่อใช้เป็ นส่ วนลด 50% ในการซื้ อครั้งต่อไป ธุรกิจควรวางกลยุทธ์เพื่อ
ยอดในการส่ งเสริ มการตลาดด้วยโปรแกรมการสร้างความภักดีในตราสิ นค้า (Brand Loyalty) ด้วยการออกแคมเปญ
สะสมแสตมป์ ครบ 20 ดวง จะได้รับบัตรเข้าร่ วมกิ จกรรม Meet and Greet กับ แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์ ซึ่ งเป็ นพรี เซ็น
เตอร์ของผลิตภัณฑ์
2) กําหนดกลยุทธ์นโยบายการแจกสิ นค้าทดลองผ่านเว็บไซต์โดยเมื่อผูบ้ ริ โภคลงทะเบียนแล้วจะได้รับ
สิ นค้าขนาดทดลองทางไปรษณี ยภ์ ายใน 7 วัน ซึ่งทางธุรกิจจะได้ขอ้ มูลของผูบ้ ริ โภคเพื่อค้นหาความต้องการ
ของลูกค้าและดําเนินการกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อจูงใจลูกค้ากลุ่มนี้ให้กลายมาเป็ นกลุ่ม Beauty lover ต่อไป
กลุ่ม Smart lover เป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักของธุรกิจ อันดับที่ 3 เนื่องจากผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่ สุดใน
ทุกปั จจัย ถึงแม้จาํ นวนสมาชิกในกลุ่มจะเป็ นอันดับ 2 มีจาํ นวน 27 คนก็ตาม จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสรุ ปได้ ดังนี้
จัดกิ จกรรมทางการตลาดด้วยการตั้งบูธกิจกรรมสอนแต่งหน้าและตรวจสุ ขภาพผิวฟรี ในห้างสรรพสิ นค้า
โดยจัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญด้านผิวหนังมาให้คาํ ปรึ กษาคือ หมอโอ๊ค สมิทธิ์ อารยะสกุล และจัดให้มีกูรูดา้ นการแต่งหน้า
เพื่อมาดําเนิ นกิ จกรรม “ผิวหน้าใสแต่งหน้าสวย” ซึ่ งกูรูที่จะมาสอนแต่งหน้าในงานคือ นภัสสร บุรณศิ ริ (โมเมพา
เพลิน) ทั้งนี้เพื่อเป็ นการดึงดูดความสนใจจากผูบ้ ริ โภคให้เข้ามาในบูธและทําการลงทะเบียนเพื่อร่ วมกิจกรรมตลอดจน
การรับของที่ระลึกภายในงาน
ข้ อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1) ควรจะทําการศึกษาทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อและการบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
คอลลาเจน
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

2) ควรจะทําการศึกษาความต้องการด้านส่ วนประสมทางการตลาด เช่น ด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เพื่อ
เป็ นการสร้างคุณค่าและสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจน
3) ควรจะทําการศึกษาโปรแกรมการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationship Management:
CRM) เพื่อเป็ นการสร้างความจงรักภักดีและความผูกพันธ์ให้ลูกค้ามีต่อสิ นค้าและเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ระยะ
ยาว
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