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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ของผู้
บริโภคที่มีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้ หนักยี่ห้อ Tila 2) ปัจจัยทาง
การตลาดที่ส่งผลต่ อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้ หนักยี่ห้อ Tila ใช้ ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ ทําการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ ความน่าจะเป็ น (Non-probability sampling) ผ่าน
วิธกี ารเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience sampling) ประชากรคือกลุ่มลูกค้ าผู้เคยใช้
ผลิตภัณฑ์ลดความอ้ วนยี่ห้อ Tila โดยใช้ ขนาดตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ ในการ
วิจัยคือแบบสอบถาม สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติพรรณนา ทดสอบหาค่าความ
แตกต่างโดยใช้ t-test และ ANOVA F-test และหาความสัมพันธ์โดย Pearson Correlation
กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 20 - 29 ปี มีนาํ้ หนัก 50 – 59
กิโลกรัม มีส่วนสูง 160 – 169 เซนติเมตร เป็ นเพศหญิง สถานภาพโสด เป็ นนักเรียนนักศึกษา มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี และด้ านรายได้ มีรายได้ ต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท ปั จจัยด้ าน
ประชากรศาสตร์ อัน ได้ แ ก่ สถานภาพ รูป ร่ า ง ระดั บ การศึ ก ษา และรายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อน ที่
แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้ หนัก Tila ที่แตกต่างกัน 2) ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่กลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญกับการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลด
นํา้ หนัก TILA มากที่สุดคือ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ส่วนน้ อยที่สุดคือปั จจัยด้ านลักษณะทางการ
กายภาพ สําหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารลดนํา้ หนัก Tila ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านทําเลที่ต้ัง ด้ านส่งเสริมทางการ
ตลาด ด้ านบุคลากร และด้ านกระบวนการ 3) รูปแบบการใช้ ชีวิต ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์
และค่าใช้ จ่ายในการซื้อ ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้ หนัก Tila
คําสําคัญ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้ หนัก, ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค
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บทนํา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อลดนํา้ หนัก (Dietary Supplement Product) เป็ นคําที่
เกิดขึ้นในสังคมไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2557)
เป็ นผู้กาํ หนดขึ้นเพื่อใช้ แทนคําที่ร้ จู ักกันทั่วไปว่า “เสริมอาหาร” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้ รับประ
มานโดยตรง นอกเหนือจากการรับประมานอาหารหลักตามปกติ ซึ่งมักจะอยู่ในรูปลักษณะเม็ด
แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลักษณะอื่น และมีจุดมุ่งหมายสําหรับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพ
ปกติ ให้ ใช้ สาํ หรับบํารุงสุขภาพไม่ใช่การรักษา
กระแสทางเลือกในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต่างหันมาให้ ความสําคัญ
กับการใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น การเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจํานวนมากมายหลายตรา
สินค้ าเป็ นตัวชี้วัดที่ชัดเจนถึงจํานวนผู้บริโภคที่ยอมรับผลิตภัณฑ์เหล่าอาหารเหล่านั้น หากกล่าวถึง
แต่ เฉพาะผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่ผ้ ูบริ โภคมีวัตถุประสงค์เพื่อลดนํา้ หนัก ย่ อมแสดงให้ เห็นถึง
ขอบเขตของการใส่ใจดูแลสุขภาพของผู้บริโภคในมิติท่กี ว้ างขึ้นกว่าเพียงการมีสุขภาพที่แข็งแรง
แต่ยังหมายรวมไปถึงการมีรปู ร่างที่สวยงามด้ วย
สังคมยุค “สวยผอม” ในปั จจุ บันนี้ไม่ ว่าอยู่ในอาชีพใดก็ตาม ไม่ จาํ เป็ นต้ องเป็ น
นักแสดงหรือนักร้ อง ผู้หญิงส่วนใหญ่ต่างต้ องการที่จะมีรูปร่างที่ผอมบาง เนื่องจากความผอมได้ มี
ส่วนสําคัญในการดําเนินชีวิตของสังคมยุ คบริโภคนิยมไปแล้ ว บางกรณีคนผอมมักได้ รับโอกาส
ดีกว่าคนอ้ วนเสมอ เช่น อาชีพพยาบาล แอร์โฮสเตส ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 90 (กระทรวงสาธารณสุข, 2528) สรุปว่า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารเพื่ อ ลดนํ้า หนั ก จั ด เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภาพซึ่ ง ถื อ เป็ นอาหารที่ มี
วัตถุประสงค์พิเศษ มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ลดนํา้ หนักที่มีมูลค่าตลาดรวม 3,000 – 4,000 ล้ าน
บาท (ประชาชาติธุรกิจ, 2555) แม้ ว่าจะยังมีผ้ ูเล่นรายใหม่เข้ ามาในตลาดเป็ นระยะ ๆ แต่กเ็ ป็ น
โจทย์ท่ยี ากขึ้น เมื่อธุรกิจลดความอ้ วนในปั จจุ บันไม่ได้ แข่งขันกันเฉพาะสถาบันลดนํา้ หนักเพียง
กลุ่มเดียว แต่ยังมีกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่เข้ ามาเป็ นคู่แข่งทางอ้ อม ทั้งคลินิกความงาม ผลิตภัณฑ์ลด
นํา้ หนักรูปแบบของฟังก์ช่ันนอลดริงก์ (Functional Drink) รวมถึงกาแฟลดนํา้ หนัก จึงสามารถ
สรุปได้ ว่าผลิตภัณฑ์ลดนํา้ หนักเป็ นอุตสาหกรรมที่แข่งขันสูงเป็ นอย่ างยิ่ง ส่งผลให้ มีงานวิจัยทาง
การตลาดมากมายที่ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ลดนํา้ หนัก หรืองานวิจัย
ในลักษณะคล้ ายๆ กันมากมาย
แต่ อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ลดนํา้ หนักต่ างๆ ที่ขายกันในท้ องตลาดทั่วไป และไม่ ได้
ผ่านการตรวจสอบและขอขึ้นทะเบียนตํารับจากกระทรวงสาธารณสุขแต่อย่างใด ทําให้ ประชาชน
จํานวนไม่น้อยที่หลงเชื่อว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสรรพคุณช่วยในการลดนํา้ หนักนั้นเสี่ยงต่อการได้ รับ
สารเคมีท่เี ป็ นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่ร้ ูตัว ทั้งการใช้ สารต้ องห้ ามและการใช้ สารในปริมาณเกิน
กว่าที่กฎหมายกําหนด จึงทําให้ ภาพลักษณ์ของการรับประทานเสริมอาหารลดนํา้ หนักดูไม่เป็ นที่
ยอมรับในสังคม
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สํา หรั บ คุ ณสมบั ติของผลิ ต ภัณฑ์เสริ มอาหารที่ใ ช้ ใ นงานวิจัยนี้ จะมีค วามแตกต่ า ง
ออกไปเนื่องจากเป็ นยาที่ผลิตโดยแพทย์ผ้ ูเชี่ยวชาญและได้ รับการรับรองถึงผลลัพธ์จากการบริโภค
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เป็ นตัวยาที่ถูกต้ องตามกฎหมายและไม่เป็ นอันตรายต่อผู้บริโภค และ
ใช้ สารจากธรรมชาติร่วมผลิตด้ วย จนทําให้ เกิด 7 กลไกเพื่อนํา้ หนักที่สมดุลโดยไม่ ต้องเครียด
รูปร่างกระชับได้ สดั ส่วน และสุขภาพสดใสแข็งแรง
สําหรับงานวิจัยในอดีตต่างๆนั้นล้ วนเป็ นการวิจัยที่อธิบายถึงทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์
เสริ ม อาหารที่ใ ช้ ใ นการลดความอ้ ว นซึ่ ง ผลงานวิ จั ย ล้ ว นตี ค วามออกมาเพื่ อ ชี้ แนะถึ ง ภั ย ของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้ หนัก ทั้งนี้ผ้ ูวิจัยได้ ใช้ ข้อมูลผลงานวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภค
เหล่ านี้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ มีความปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้ รับการรับรองทางการแพทย์
เพื่ อ ยื น ยั น ถึง ความปลอดภั ย ดั ง นั้ น แล้ ว ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามประสงค์ จ ะศึ ก ษาถึง พฤติ ก รรมของ
ผู้ บ ริ โ ภคที่มี ต่ อ ความพึ ง พอใจในผลิ ต ภั ณ ฑ์เ สริ ม อาหารลดนํ้า หนั ก ที่ไ ด้ รั บ การรั บ รองความ
การแพทย์ ประเด็น เสริ ม อาหารลดนํ้า หนั ก นี้ ควรศึ ก ษาในมุ ม มองของการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) เพื่อทดสอบทัศนคติของทั้งผู้ท่เี คยใช้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้ หนัก
และไม่เคยใช้ มาก่อน นอกจากนี้แล้ วยังศึกษาต่อว่าสําหรับผู้ท่เี คยใช้ ผลิตภัณฑ์น้ันปั จจัยใดบ้ างที่
ส่งผลต่ อความพึงพอใจใน เนื่องจากงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาไปยังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้ หนัก
ยี่ห้อ Tila ที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากเสริมอาหารลดนํา้ หนักทั่วไปในท้ องตลาด จึงเกิดงานวิจัยชิ้น
นี้ข้ นึ ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้ หนักยี่ห้อ Tila

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่มีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้ หนักยี่ห้อ Tila
2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลด
นํา้ หนักยี่ห้อ Tila

วิธีดาํ เนินการวิจยั
1. แบบของการวิจัยปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลด
นํา้ หนักยี่ห้อ Tila ใช้ ระเบียบวิธวี ิจัยเชิงปริมาณ
2. ประชากร ได้ แก่กลุ่มลูกค้ าผู้เคยใช้ ผลิตภัณฑ์ลดความอ้ วนยี่ห้อ Tila
3. ฐานลูกค้ าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้ หนัก Tila มีจาํ นวนประมาณ 10,000
คน ซึ่งได้ กาํ หนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และกําหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างใช้ สตู รการคํานวณเพื่อกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ความเชื่อมั่น 95% จากสูตร
ของ Yamane (1973) อ้ างอิงในเกศมณี ใจจันทร์ (2551)จึงได้ ขนาดตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง โดย
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วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ ใช้ ความน่าจะเป็ น (Non-probability sampling) ผ่านวิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience sampling) โดยอาศัยความสมัครใจของผู้เข้ าร่วมวิจัย
4. เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในครั้งนี้ คือแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด
ที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ ไขไปทํา Pilot Test กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน ชุดก่อนการ
ดํา เนิ น การเก็บ ข้ อ มู ล จริ ง เพื่ อ นํา ข้ อ เสนอแนะ ความผิ ด พลาดที่เ กิ ด ขึ้ นไปปรั บ ปรุ ง ให้ ได้
แบบสอบถามที่มีความถูกต้ องสมบู รณ์ย่ิงขึ้น
แบบสอบถาม ประกอบไปด้ วย ข้ อมูลด้ าน
ประชากรศาสตร์ ข้ อมูลด้ านแรงกระตุ้นในการเลื อกใช้ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารลดนํ้าหนั กยี่ห้อ
TILA และข้ อมูลด้ านพฤติกรรมของผู้บริโภค
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5.1 แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยได้ ทาํ การเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้ อมูล โดยวิธกี ารเก็บข้ อมูลคือ การใช้
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Online)
6. การวิเคราะห์ ข้อมู ลแบ่ งเป็ น 2 ประเภท คือ 1.สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive
Statistic) ใช้ สาํ หรับการวิเคราะห์ทุกตัวแปร เช่น ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในสมมติฐานที่ต้ังไว้ โดยใช้ วิธีการทางสถิติท่ใี ช้ ใน
การทดสอบสมมติฐานพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารลดนํา้ หนักยี่ห้อ Tila ผู้วิจัยได้ กาํ หนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.05 ในการวัด
ความสัมพันธ์ของตัวแปร ผู้วิจัยใช้ สถิติ t-Test ในการทดสอบความแตกต่างหรือเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใช้ สาํ หรับการทดสอบข้ อมูลที่มีการแจกแจงแบบปกติ (Normal
Distribution) สําหรับตัวอย่ าง 2 กลุ่ม มี 2 ลักษณะคือเป็ นตัวอย่างที่อิสระกัน (Independent
Samples) และตัวอย่างที่สมั พันธ์กนั ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากรโดย
ใช้ t-test สิ่งสําคัญที่จะต้ องพิจารณา คือ ความแปรปรวนของประชากรเท่ากันหรือไม่
(Homogeneity of Variance) และในการทดสอบว่า ความแปรปรวนของประชากรจะแตกต่างกัน
หรือไม่น้ัน จะต้ องใช้ การทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างด้ วยสถิติ F-Test เช่นดัยวกับ
ตัวแปนพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ Tila ในการทดสอบ F-test จะเป็ นการทดสอบโดยรวมว่าจะ
มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันหรือไม่ ถ้ าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต (Significant) คือบอก
เพียงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้ อย 1 คู่ท่มี ีค่าแตกต่างกันแต่จะไม่บอกว่าเป็ นคู่ใด ซึ่งเราจะต้ องทําการ
ทดสอบสหสัมพันธ์ Pearson Correlation เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้ านส่งผลอย่ างมีนัยสําคัญต่ อความพึงพอใจและความพึ งพอใจใน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้ หนักยี่ห้อ Tila
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สรุปผลการวิจยั
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 20 - 29 ปี มีนาํ้ หนัก 50 – 59 กิโลกรัม มี
ส่วนสูง 160 – 169 เซนติเมตร เป็ นเพศหญิง สถานภาพโสด เป็ นนักเรียนนักศึกษา มีการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และด้ า นรายได้ มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ นตํ่า กว่ า 20,000 บาท
ปั จ จั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ อันได้ แก่ เพศ อายุ และอาชีพที่แตกต่ างกันไม่ มีผลต่ อความพึงพอใจที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้ หนักยี่ห้อ Tila ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 แต่
อย่างไรก็ตามสถานภาพ ขนาดตัว การศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกันนั้นมีผลต่อความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้ หนักยี่ห้อ Tila แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ
ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ ขนาดตัว การศึกษา และรายได้ แตกต่างกันจะมีผลต่อความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้ หนักยี่ห้อ Tila ที่แตกต่างกันไป
2. ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้ วย ผลิตภัณฑ์ได้ รับการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คุณภาพและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบในตัว
เสริมอาหารลดนํา้ หนัก และผลิตภัณฑ์ไม่เป็ นอันตรายต่อร่างกาย ล้ วนมีความสัมพันธ์ต่อความพึง
พอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้ หนักยี่ห้อ Tila อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05
ปั จ จั ย ด้ า นราคา ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ราคามี ค วามคุ้ ม ค่ า เมื่ อ เที ย บกั บ คุ ณ ภาพและ
ประโยชน์ของผลิ ตภัณฑ์ ราคามีความเหมาะสมกับบริ การจากพนักงานที่แนะนําสินค้ าที่ได้ รับ
ราคามีความเหมาะสมกับความรู้สกึ เชื่อมั่นในคุณสมบัติของสินค้ า และ ราคาเป็ นปัจจัยสําคัญใน
ความพึ งพอใจในผลิ ตภั ณฑ์เสริ มอาหารลดนํ้า หนั ก ล้ วนมีความสัมพั นธ์ต่ อความพึ งพอใจใน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้ หนักยี่ห้อ Tila อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05
ปัจจัยด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ซึ่งประกอบด้ วย ร้ านค้ ามีทาํ เลที่ต้ังเป็ นหลักแหล่ง
อย่ างเป็ นทางการ ร้ านค้ ามีความสะอาดและทันสมัย ร้ านค้ ามีระบบออนไลน์เพื่ออํานวยความ
สะดวก และ ช่ อ งทางการจั ด จํา หน่ า ยมี ค วามหลากหลายและเข้ า ถึ ง ได้ อ ย่ า งสะดวก ล้ ว นมี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้ หนักยี่ห้อ Tila อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05
ปั จจัยด้ านส่งเสริมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้ วย ร้ านค้ ามีการมอบส่วนลดหรือแถม
สินค้ า การโฆษณาผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีหลากหลาย ร้ านค้ ามีการสื่อสารข้ อมูลถึง
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อย่ างชัดเจน และ การค้ นหาจาก Search
Engineได้ ง่าย ล้ วนมี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้ หนักยี่ห้อ Tila อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05
ปัจจัยด้ านบุคลากร ซึ่งประกอบด้ วย พนักงานขายมีความรู้และสามารถให้ ข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ได้ พนักงานมีรูปร่ างที่สวยงาม พนักงานมีความเข้ าใจในความต้ องการของลูกค้ า และ
พนักงานเป็ นมิตรและมีความยินมากในการให้ บริการ ล้ วนมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้ หนักยี่ห้อ Tila อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05
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ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ ซึ่งประกอบด้ วย ความเชื่อมั่นที่มีต่อตราสินค้ า การออกแบบ
บรรจุ ภัณฑ์ท่สี วยงามและน่ าเชื่อถือ ความมีช่ือเสียงของพรีเซ็นเตอร์ และร้ านค้ ามีการจัดแต่งที่
สวยงามและมีสไตล์ ล้ วนมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้ หนัก
ยี่ห้อ Tila อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05
ปั จจัยด้ านกระบวนการ ซึ่งประกอบด้ วย วิธีการรับประทานผลิตภัณฑ์ไม่ยุ่งยาก การ
รับประกันความพึงพอใจ เช่น รับคืน สินค้ า เป็ นต้ น การติดต่อสื่อสารลูกค้ าผ่านช่องทางที่สามารถ
โต้ ตอบได้ เช่น Social Network กระทู้พูดคุย เป็ นต้ น และร้ านค้ าติดต่อท่านอยู่สมํ่าเสมอเพื่อดู
ผลตอบรั บ ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ล้ ว นมี ค วามสัมพั น ธ์ต่ อ ความพึ ง พอใจในผลิ ต ภั ณฑ์เ สริ ม อาหารลด
นํา้ หนักยี่ห้อ Tila อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05
นอกจากนี้แล้ ว ปั จจัยด้ านพฤติกรรมที่แตกต่ างกัน อันประกอบด้ วย รูปแบบการใช้
ชีวิต ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ และค่าใช้ จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์ต่อ
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้ หนักยี่ห้อ Tila แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.05 สํา หรั บ พฤติ ก รรมทั่ ว ไปของผู้ บริ โ ภคอั น เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการใช้ ชี วิ ต
ประกอบด้ วย ผู้บริ โภคในเรื่องสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงมาก ผู้บริโภคออกกําลังกายเป็ น
ประจําสมํ่าเสมอ ผู้ บริ โภคนอนหลับพั กผ่ อนอย่ างเพี ยงพอเสมอ ผู้ บริ โภคสามารถจัดการกับ
ความเครียดได้ ดีเยี่ยม ผู้บริโภคมีความมั่นใจในตัวเองสูง และผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหารที่
เป็ นประโยชน์ แทนที่จะเลื อกอาหารขยะ ส่งผลต่ อความพึ งพอใจในผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารลด
นํา้ หนักยี่ห้อ Tila ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 แต่อย่างไรก็ตามไม่พบ
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมผู้บริโภคในเรื่อง การไม่นิยมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การไม่สบู บุหรี่
ว่าส่งผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้ หนักยี่ห้อ Tila ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

อภิปรายผล
1. ปั จ จัย ด้ า นประชากรศาสตร์ ท่ีแ ตกต่ า งกัน มีค วามพึ ง พอใจในผลิ ต ภั ณ ฑ์เ สริ ม
อาหารลดนํา้ หนักยี่ห้อ Tila แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ และอาชีพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้ หนักยี่ห้อ Tila ที่แตกต่างกัน ซึ่งผลงานวิจัยนี้ได้ สอดคล้ องกับงานวิจัย
ของฐานิต โภคทรัพย์ (2554) ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อกาแฟควบคุมนํา้ หนักในจังหวัด
ปราจีนบุรีผ้ ูตอบแบบสอบถามที่มีอายุท่แี ตกต่างกันมีความคิดเห็นที่มีต่อการบริโภคกาแฟควบคุม
นํา้ หนักไม่แตกต่างกัน เพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟควบคุมนํา้ หนักไม่แตกต่าง
กัน อายุ ท่ีแตกต่ างกันมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟควบคุ มนํ้าหนักไม่ แตกต่ างกัน และอาชีพ
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟควบคุมนํา้ หนักไม่แตกต่างกัน
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แต่อย่างไรก็ตามสถานภาพ ขนาดตัว การศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกันนั้นมีผลต่อ
ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้ หนักยี่ห้อ Tila แตกต่างกัน กล่ าวคือ ผู้บริโภคที่มี
สถานภาพ ขนาดตัว การศึกษา และรายได้ แตกต่ างกันจะมีผลต่ อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารลดนํา้ หนักยี่ห้อ Tila ที่แตกต่างกันไป ซึ่งผลงานวิจัยนี้ได้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของพี
ระยุทธ คุ้มศักดิ์ และจารึก สิมพลีวงศ์ (2557) ศึกษาเรื่อง ระดับความคิดเห็นด้ านกลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดทีมีผลต่ อการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟลดนํ้าหนักในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคที่มี ส ถานภาพแตกต่ า งกัน มี ระดั บ ความคิ ด เห็น ด้ า นกลยุ ท ธ์ส่ ว นประสมทาง
การตลาดต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟลดนํา้ หนักแตกต่างกัน เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของฐานิต
โภคทรัพย์ (2554) ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อกาแฟควบคุมนํา้ หนักในจังหวัดปราจีนบุรี
นอกจากนี้ฐานิต (2554) ยังพบว่าสถานภาพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทาง
การตลาดของการบริโภคกาแฟควบคุมนํา้ หนักที่แตกต่างกัน อาชีพที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่
มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของการบริโภคกาแฟควบคุมนํา้ หนักที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของปั ญจมา สงเสริมสมบัติ (2541) เรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดของกาแฟกระป๋ องใน
กลุ่ ม นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาบริ ห ารธุ ร กิต มหาบั ญ ฑิต สาขาบริ ห ารธุ ร กิจ โครงการปริ ญ ญาโท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนิพนธ์ พนมสุข (2541) เรื่องการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเขต กทม. และปริมณฑล นอกจากนี้ สุกัญญา เรียงเครือ (2554) ที่
ศึกษาเรื่องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy
ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่าผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความพึงพอใจ
ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกนะชับสัดส่วน Wealty แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้ องกับทฤษฎี
พฤติกรรมผู้บริโภคพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจของผู้ซ้ ือได้ รับอิทธิพล
จากลักษณะส่วนบุคคลทางด้ านต่ าง ๆ ได้ แก่ อายุ เพศ อาชีพ สถานภาพ ขนาดตัว การศึกษา
และรายได้ เป็ นต้ น
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารลดนํา้ หนักยี่ห้อ Tila
ด้ านผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยการพบว่ าเมื่อผลิตภัณฑ์ Tila ได้ รับการรับรองจาก
สํา นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คุ ณ ภาพและประสิท ธิ ผ ลของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม าก
ส่วนประกอบในตัวเสริมอาหารลดนํา้ หนักมีความเหมาะสมในมุมมองของผู้บริโภคมาก และเมื่อ
ผลิตภัณฑ์ไม่เป็ นอันตรายต่อร่างกายจะส่งผลให้ ผ้ ูบริโภคมีความพึงพอใจสูงขึ้นตาม ซึ่งผลงานวิจัย
นี้ได้ สอดคล้ องกับงานวิจัยในอดีตที่ศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่ อความพึ งพอใจในผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารที่ใช้ ในการลดความอ้ วนอีกหลายงานวิจัย (ธัชชนก สังข์ทอง, 2547; สลีลา ศุขเทวา,
2548; และ Nisita Rittapirom 2005) เหตุผลที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากที่สดุ คือ เพื่อ
บํารุงร่ างกาย สําหรับปั จจัยด้ านการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาก
ที่สดุ คือ เครื่องหมายรับรองจากหน่วยงานราชการ เช่น เครื่องหมาย อย. และปัจจัยด้ านจิตวิทยา
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ที่มีผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากที่สดุ คือ ผลิตภัณฑ์ท่เี คยใช้ แล้ วให้ ผลดี ทํา
ให้ อยากซื้ออีกครั้ง (ธัชชนก สังข์ทอง, 2547) สอดคล้ องกับงานวิจัยของ สลีลา ศุขเทวา (2548)
ที่พบว่ า กลุ่มตัวอย่ างให้ ความสําคัญต่ อปั จจัยด้ านสินค้ า โดยเรื่องสินค้ าที่มีคุณภาพรับรองจาก
อย. มากที่สดุ นอกจากนี้ สุกญ
ั ญา เรียงเครือ (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อความพึง
พอใจในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี
พบว่าในด้ านผลิตภัณฑ์ โดยรวมมีความสําคัญในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคในเขตจังหวัด
ปทุ ม ธานี ต่ า งให้ ค วามสํา คัญ กับ ขนาด รูป ร่ า งลั ก ษณะ และคุ ณสมบัติของผลิ ต ภั ณฑ์ และเมื่ อ
พิ จ ารณาเป็ นรายประเด็น พบว่ าประเด็นมาตรฐานการผลิ ต ที่ดีไ ด้ รับการรั บรองคุ ณภาพจาก
องค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ ให้ ความสําคัญมาในระดับมากที่สดุ ทั้งนี้เนื่องการผู้บริโภคล้ วนคํานึงถึง
แหล่ งที่มาอันปลอดภัยเป็ นสําคัญ เพราะแหล่ งที่มาเป็ นส่วนสําคัญในการการั นตีคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ และสอดคล้ องกับ Kotler and Armstrong (2013) ได้ ให้ แนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) คือสิ่งที่
ผู้ประกอบการมอบให้ แก่ลูกค้ าเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ต้องมอบประโยชน์
และคุณค่ าแก่ลูกค้ า ลักษณะของผลิตภัณฑ์ในที่น้ ีหมายถึงทั้งผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้ องได้ (Tangible
Product) และผลิตภัณฑ์ท่จี ับต้ องไม่ได้ (Intangible Product)
ด้ านราคา ผลการวิจัยการพบว่าเมื่อผู้บริโภครับรู้ว่าราคาของผลิตภัณฑ์ Tila มีความ
คุ้มค่าหากเทียบกับคุณภาพและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ มีความเหมาะสมกับบริการจากพนักงาน
ที่แนะนําสินค้ าที่ได้ รับ มีความเหมาะสมกับความรู้สึกเชื่อมั่นในคุ ณสมบัติของสินค้ า และเมื่อ
ผู้บริโภครั บรู้ว่าราคาเป็ นปั จจัยสําคัญในความพึ งพอใจในผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารลดนํ้าหนักจะ
ส่งผลให้ ผ้ ูบริโภคมีความพึงพอใจสูงขึ้นตาม ซึ่งผลงานวิจัยนี้ได้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของสุกญ
ั ญา
เรียงเครือ (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับ
สัดส่วน Wealthy ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่าในด้ านราคาโดยรวม ให้ ความสําคัญ
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็น พบว่าราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ให้ ความสําคัญมา
เป็ นอันดับแรก ในเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ราคาที่ถูกที่สุดอาจไม่ใช่ ประเด็น แต่เป็ นเรื่อง
คุณภาพที่เหมาะสมกับราคาต่างหาก เมื่อผู้บริโภคได้ ข้อมูลมาแล้ วจากแหล่ งข้ อมูล ผู้บริโภคจะ
เกิดความเข้ าใจ และประเมินผลทางเลือกต่ างๆ กระบวนการประเมินผล อาทิเช่ น คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ จะต้ องมีพ้ ืนฐานที่ตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคได้ มีคุณค่าในความรู้สกึ และ
คํานึงถึงประโยชน์ท่ไี ด้ รับในสินค้ านั้นมากกว่าตัวราคาที่แสดงไว้ เช่นเดียวกันงานวิจัยของชนานาถ
พูลผล (2557) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจใช้ บริการ
ของลูกค้ าสลิมมิ่งพลัสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพบความสัมพันธ์ของปัจจัยด้ าน
ราคาที่มีผลต่ออิทธิพลการเลือกใช้ บริการของผู้บริโภค และสอดคล้ องกับ Kotler and Armstrong
(2013) ได้ ให้ แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix)
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ด้ านราคา (Price) คือคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้ าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value)
ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้ าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้ าจะตัดสินใจซื้อ
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ผลการวิจัยการพบว่ าเมื่อร้ านค้ ามีทาํ เลที่ต้ังเป็ นหลั ก
แหล่ งอย่ างเป็ นทางการ ร้ านค้ ามีความสะอาดและทันสมัย มีระบบออนไลน์เพื่ ออํานวยความ
สะดวกและเมื่อช่องทางการจัดจําหน่ายมีความหลากหลายและเข้ าถึงได้ อย่างสะดวกจะส่งผลให้
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจสูงขึ้นตาม ซึ่งผลงานวิจัยนี้ได้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของฐิ ตาภา พรหม
สวาสดิ์ (2555)ที่ศึกษาปัจจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารบํารุงสมองและความจําของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่าปัจจัยด้ านช่อง
ทางการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค Kotler and Armstrong (2013)
ได้ ให้ แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ด้ าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้ อมในการนําเสนอ
บริการให้ แก่ลูกค้ า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้ าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่นาํ เสนอ
โดยพิจารณาในด้ านทําเลที่ต้งั (Location) และช่องทางในการนําเสนอบริการ (Channels)
ด้ านการส่งเสริมทางการตลาด ผลการวิจัยการพบว่าเมื่อร้ านค้ ามีการมอบส่วนลดหรือ
แถมสินค้ า มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีหลากหลาย มีการสื่อสารข้ อมูลถึง
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน และเมื่อผลิตภัณฑ์สามารถถูกค้ นหาจาก Search Engine
ได้ ง่ายจะส่งผลให้ ผ้ ูบริโภคมีความพึงพอใจสูงขึ้น ซึ่งผลงานวิจัยนี้ได้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของสุ
กัญญา เรียงเครือ (2554) ศึกษาเรื่องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมกระชับสัดส่วน Wealthy ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่าในด้ านปัจจัยการส่งเสริม
ทางการตลาดโดยรวมนั้ นให้ ความสําคัญในระดับมาก เมื่อพิ จารณาเป็ นรายประเด็นพบว่ า มี
พนักงานขายทําให้ ผ้ ูบริโภคสามารถตัดสินใจได้ ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น และจากข้ อมูลที่เรียบเรียง
มาจากการให้ ข้อมูลของพนักงานขายซึ่งจะทําให้ ผ้ ูบริโภคได้ สนิ ค้ าที่ตรงกับความต้ องการมากที่สดุ
เช่นเดียวกันงานวิจัยของชนานาถ พูลผล (2557) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่ อการตัดสินใจใช้ บริการ ของลูกค้ าสลิมมิ่งพลัสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และพบความสัมพันธ์ของปัจจัยด้ านการส่งเสริมทางการตลาดที่มีผลต่ออิทธิพลการเลือกใช้ บริการ
ของผู้บริโภค และเมื่อมองถึงเชิงทฤษฎีกไ็ ด้ สอดคล้ องกับ Kotler and Armstrong (2013) ได้ ให้
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ด้ านการส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) และการตลาดแบบมุ่งเน้ นความสัมพันธ์ (Relationship Marketing)
ความพยายามที่จะสร้ างการตลาดแบบมุ่งเน้ นความสัมพันธ์สามารถสร้ างความสัมพันธ์ขององค์กร
ต่อลูกค้ าได้ อย่างแน่นแฟ้ นมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้นาํ ไปสู่การเพิ่มขึ้นของผลประกอบการองค์กร
ด้ านบุคลากร ผลการวิจัยการพบว่าเมื่อพนักงานขายมีความรู้และสามารถให้ ข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์ ไ ด้ พนั กงานมีรูป ร่ า งที่สวยงามจะส่ งผลให้ ผ้ ู บ ริ โ ภคมีค วามพึ งพอใจสูงขึ้น ตาม
พนักงานมีความเข้ าใจในความต้ องการของลูกค้ า และเมื่อพนักงานเป็ นมิตรและมีความยินดีใน
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การให้ บริการจะส่งผลให้ ผ้ ูบริ โภคมีความพึงพอใจสูงขึ้นตาม ซึ่งผลงานวิจัยนี้ได้ สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ ชนานาถ พูลผล (2557) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้ บริ การ ของลู กค้ าสลิมมิ่งพลัสในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล และพบ
ความสัมพันธ์ของปั จจัยด้ านบุคลากรที่มีผลต่ ออิทธิพลการเลือกใช้ บริการของผู้บริโภค Kotler
and Armstrong (2013) ได้ ให้ แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service
Marketing Mix) ด้ านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้ องอาศัยการคัดเลือก การ
ฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อให้ สามารถสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าได้ แตกต่างเหนือกว่าคู่แข่งขัน
เจ้ าหน้ าที่ต้องมีความสามารถและมีทศั นคติท่สี ามารถตอบสนองต่อผู้ใช้ บริการ รวมถึงมีความคิด
ริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ ไขปัญหาทั้งหมดนี้จะสามารถสร้ างค่านิยมให้ เกิดกับองค์กรได้
ด้ านลักษณะทางกายภาพและภาพลักษณ์ ผลการวิจัยการพบว่าเมื่อผู้บริโภคมีความ
เชื่อมั่นที่มีต่อตราสินค้ า มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่สี วยงามและน่าเชื่อถือ พรีเซ็นเตอร์มีช่ือเสียง
และเมื่อร้ านค้ ามีการจัดแต่งที่สวยงามและมีสไตล์จะส่งผลให้ ผ้ ูบริโภคมีความพึงพอใจสูงขึ้นตาม
ซึ่งผลงานวิจัยนี้ได้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Kotler and Armstrong (2013) ได้ ให้ แนวคิดส่วน
ประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ด้ านกายภาพและการ
นําเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) คือการแสดงให้ เห็นถึงลักษณะ
ทางกายภาพและรูปแบบการนําเสนอให้ กับลูกค้ าให้ เห็นเป็ นรูปธรรม โดยพยายามสร้ างคุณภาพ
โดยรวม ทั้งทางด้ ายกายภาพและรูปแบบการให้ บริการเพื่อสร้ างคุณค่าให้ กับลูกค้ า ไม่ว่าจะเป็ น
ด้ านการแต่งกายสะอาดเรียบร้ อย การเจรจาต้ องสุภาพอ่อนโยน และการให้ บริการที่รวดเร็ว หรือ
ผลประโยชน์อ่นื ๆ ที่มอบแก่ลูกค้ า เช่นเดียวกันงานวิจัยของชนานาถ พูลผล (2557) ที่ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจใช้ บริการ ของลูกค้ าสลิมมิ่งพลัสในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพบความสัมพันธ์ของปัจจัยด้ านภาพลักษณ์และลักษณะทาง
กายภาพที่มีผลต่ออิทธิพลการเลือกใช้ บริการของผู้บริโภค
ด้ านกระบวนการ ผลการวิจัยการพบว่ าเมื่อวิธีการรับประทานผลิ ตภัณฑ์ไม่ ยุ่ งยาก
ร้ านค้ ามีการรับประกันความพึงพอใจ เช่ น รับคืนสินค้ า เป็ นต้ น มีการติดต่ อสื่อสารลูกค้ าผ่าน
ช่องทางที่สามารถโต้ ตอบได้ เช่น Social Network กระทู้พูดคุย เป็ นต้ น และเมื่อร้ านค้ าติดต่อ
ลูกค้ าอยู่สมํ่าเสมอเพื่อดูผลตอบรับต่อผลิตภัณฑ์จะส่งผลให้ ผ้ ูบริโภคมีความพึงพอใจสูงขึ้นตาม
ซึ่งผลงานวิจัยนี้ได้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของกัลยา อังศุเกษตร (2545) ที่ศึกษาถึงกลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบว่า สําหรับผู้บริโภคแล้ ว เมื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมี
จํานวนมากมายหลายยี่ห้อในตลาดให้ เลือกสรร ผู้บริโภคจึงเกิดการเปรียบเทียบระหว่างตราสินค้ า
ก่ อ นตั ด สิน ใจซื้ อเพื่ อ ให้ เ กิด ความพอใจและเกิด การประเมิ น ที่ดี ต่ อ ตราสิน ค้ า ที่ต นเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยส่วนใหญ่ในท้ องตลาดนั้นไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการ
จึงนํากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดมาใช้ ในการสร้ างคุณค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้ างความแตกต่างจาก
ตราสินค้ าของคู่แข่ง โดยมีการสื่อสารด้ วยเครื่องมือทางการตลาดต่างๆ เพื่อให้ ผ้ ูบริโภครับรู้และ
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ตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ Kotler and Armstrong (2013) ได้ ให้ แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
สําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ด้ านกระบวนการ (Process) คือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับระเบียบวิธกี ารและงานปฏิบัติในด้ านการบริการ ที่นาํ เสนอให้ กบั ผู้ใช้ บริการเพื่อมอบ
การให้ บริการอย่างถูกต้ องรวดเร็ว และทําให้ ผ้ ูใช้ บริการเกิดความประทับใจ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในทางวิชาการ
ในปั จจุ บันพฤติกรรมของผู้บริโภคมีแนวโน้ มที่จะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว ทําให้ ผล
การศึกษานี้อาจมีประสิทธิผลดีในช่ วงเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ในอนาคตผู้ท่สี นใจอาจต้ องศึกษาเพิ่มเติม
เพื่ อต่ อยอดต่ อ ไปในผลิ ต ภัณฑ์ลดนํ้า หนั กหรื อผลิ ต ภัณฑ์เพื่ อความงามประเภทอื่น เพื่ อเพิ่ ม
มุมมองด้ านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต่อไป
2. ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
สําหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้ หนักยี่ห้อ Tila ผู้ท่ีสนใจในธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่ อลดนํา้ หนัก และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้ องกัน สามารถนําผลงานวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ เข้ ากับธุรกิจจริง และการปรับปรุงพัฒนาสําหรับผู้ท่มี ีธุรกิจอยู่แล้ ว
ผู้ ประกอบการต้ องทําความเข้ าใจพฤติ กรรมและความต้ องการของผู้ บริ โภค ทั้งนี้ ใน
งานวิจัยครั้งนี้พบว่าปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ อันได้ แก่ อายุ เพศ รูปร่าง สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันของผู้บริโภคมีผลต่ อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารลดนํา้ หนัก
เช่ นเดียวกันปั จจัยด้ านพฤติกรรมของผู้บริโภค คือผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ลดนํา้ หนัก Tila ที่มี
รูปแบบการชีวิตที่แตกต่างกันก็ส่งผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ลดนํา้ หนัก Tila ที่แตกต่างกัน
ไป รวมถึงความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์และค่าใช้ จ่ายในการซื้อแต่ละครั้งที่แตกต่างกัน ก็ส่งผลต่อความ
พึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ลดนํา้ หนัก Tila ที่แตกต่างกันไปเช่นกัน กล่าวคือผู้ประกอบการควรให้ ความ
สําคัณต่อปัจจัยต่อไปนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ควรได้ รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) คุณภาพและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ต้องไม่เป็ นอันตรายต่อร่ างกาย ด้ าน
ราคา ผู้ประกอบการต้ องทําให้ ผ้ ูบริโภครับรู้ได้ ว่าราคาของผลิตภัณฑ์มีความคุ้มค่าหากเทียบกับ
คุณภาพและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ บริการจากพนักงานที่แนะนําสินค้ าที่ได้ รับ และความรู้สึก
เชื่อมั่นในคุณสมบัติของสินค้ า ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ร้ านค้ าควรมีทาํ เลที่ต้ังเป็ นหลักแหล่ง
อย่างเป็ นทางการ ร้ านค้ ามีความสะอาดและทันสมัย มีระบบออนไลน์เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เมื่อช่ องทางการจัดจําหน่ ายมีความหลากหลายและเข้ าถึงได้ อย่ างสะดวก ด้ านการส่งเสริมทาง
การตลาด ร้ านค้ าควรมีการมอบส่วนลดหรือแถมสินค้ า มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการ
สื่อสารที่มีหลากหลาย มีการสื่อสารข้ อมูลถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน และผลิตภัณฑ์
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สามารถถูกค้ นหาจาก Search Engineได้ ง่าย ด้ านบุคลากร พนักงานขายควรมีความรู้และสามารถ
ให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ได้ พนักงานควรมีรูปร่ างที่สวยงาม พนักงานควรมีความเข้ าใจในความ
ต้ องการของลู กค้ า เป็ นมิ ต รและมีค วามยิน ดีใ นการให้ บ ริ ก าร ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพและ
ภาพลักษณ์ ควรมีการออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ท่สี วยงามและน่ าเชื่อถือ พรีเซ็นเตอร์มีช่ือเสียง และ
เมื่อร้ านค้ ามีการจัดแต่งที่สวยงามและมีสไตล์ และสุดท้ ายคือด้ านกระบวนการ ผู้ประกอบการควร
ออกแบบวิธีการรับประทานผลิตภัณฑ์ไม่ยุ่งยาก มีการรับประกันความพึงพอใจ เช่น รับคืนสินค้ า
เป็ นต้ น มีการติดต่อสื่อสารลูกค้ าผ่านช่องทางที่สามารถโต้ ตอบได้ เช่น Social Network กระทู้
พูดคุย เป็ นต้ น และติดต่ อลูกค้ าอยู่สมํ่าเสมอเพื่อดูผลตอบรับต่ อผลิตภัณฑ์ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วน
ส่งผลให้ ผ้ ูบริโภคมีความพึงพอใจสูงขึ้นตาม
3. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
องค์ ค วามรู้ ด้ า นการบริ ห ารธุ ร กิจ นี้ สามารถต่ อ ยอดไปได้ โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี
พฤติกรรมผู้บริโภคและแนวคิดทุนทางกายภาพ กับธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยความงามและ
อื่นๆ เพื่อเป็ นแนวทางให้ ผ้ ูท่สี นใจในธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และธุรกิจความสวยความงาม
อื่น ๆ ซึ่ งผลการศึ ก ษาวิ จัย แสดงให้ เห็น ถึงปั จ จัยด้ า นประชากรศาสตร์ ปั จ จัยส่ วนประสมทาง
การตลาดของผู้บริโภค และปั จจัยพฤติกรรมผู้บริโภคล้ วนมีต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้ หนัก
นอกจากนี้ยังเป็ นแนวทางให้ ผ้ ูท่สี นใจในธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และธุรกิจความสวยความ
งามอื่นๆ ได้ นาํ ข้ อมูลเหล่ านี้ไปใช้ ในการศึกษาครั้งต่อไป และเป็ นการต่อยอดงานวิจัยในบริบท
ของประเทศไทย
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