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บทคดัย่อ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา  1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ 

บริโภคที่มีอทิธพิลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑเ์สริมอาหารลดนํา้หนักย่ีห้อ Tila 2) ปัจจัยทาง

การตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้หนักย่ีห้อ Tila ใช้ระเบียบวิธี

วิจัยเชิงปริมาณ ทาํการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) ผ่าน

วิธกีารเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience sampling) ประชากรคือกลุ่มลูกค้าผู้เคยใช้

ผลิตภัณฑล์ดความอ้วนย่ีห้อ Tila โดยใช้ขนาดตัวอย่างจาํนวน 400 ตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการ

วิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติพรรณนา ทดสอบหาค่าความ

แตกต่างโดยใช้ t-test และ ANOVA F-test และหาความสมัพันธ์โดย Pearson Correlation 

กาํหนดระดับนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า  1)  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 20 - 29 ปี มีนํา้หนัก 50 – 59 

กโิลกรัม มีส่วนสงู 160 – 169 เซนติเมตร เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด เป็นนักเรียนนักศึกษา มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี และด้านรายได้มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ อันได้แก่ สถานภาพ รูปร่าง ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ที่

แตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑเ์สริมอาหารลดนํา้หนัก Tila ที่แตกต่างกนั 2)  ปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาํคัญกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลด

นํา้หนัก TILA มากที่สุดคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนน้อยที่สุดคือปัจจัยด้านลักษณะทางการ

กายภาพ สาํหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสมัพันธต่์อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารลดนํา้หนัก Tila ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านทาํเลที่ตั้ง ด้านส่งเสริมทางการ

ตลาด ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการ 3)  รูปแบบการใช้ชีวิต ความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑ ์

และค่าใช้จ่ายในการซ้ือ ที่แตกต่างกนั มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้หนัก Tila 

คําสําคญั : ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารลดนํา้หนัก, ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค 

                                                 
*
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บทนาํ 

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดนํา้หนัก (Dietary Supplement Product) เป็นคาํที่

เกิดขึ้นในสังคมไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2557) 

เป็นผู้กาํหนดขึ้นเพ่ือใช้แทนคาํที่รู้จักกนัทั่วไปว่า “เสริมอาหาร” หมายถึง ผลิตภัณฑท์ี่ใช้รับประ

มานโดยตรง นอกเหนือจากการรับประมานอาหารหลักตามปกติ ซ่ึงมักจะอยู่ในรูปลักษณะเมด็ 

แคปซูล ผง เกลด็ ของเหลว หรือลักษณะอื่น และมีจุดมุ่งหมายสาํหรับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพ

ปกติ ให้ใช้สาํหรับบาํรงุสขุภาพไม่ใช่การรักษา  

กระแสทางเลือกในการดูแลสขุภาพของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต่างหันมาให้ความสาํคัญ

กบัการใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น การเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาํนวนมากมายหลายตรา

สนิค้าเป็นตัวช้ีวัดที่ชัดเจนถงึจาํนวนผู้บริโภคที่ยอมรับผลิตภัณฑเ์หล่าอาหารเหล่าน้ัน หากกล่าวถึง

แต่เฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดนํา้หนัก ย่อมแสดงให้เห็นถึง

ขอบเขตของการใส่ใจดูแลสุขภาพของผู้บริโภคในมิติที่กว้างขึ้ นกว่าเพียงการมีสุขภาพที่แขง็แรง 

แต่ยังหมายรวมไปถงึการมีรปูร่างที่สวยงามด้วย 

สังคมยุค “สวยผอม” ในปัจจุบันน้ีไม่ว่าอยู่ในอาชีพใดกต็าม ไม่จาํเป็นต้องเป็น

นักแสดงหรือนักร้อง ผู้หญิงส่วนใหญ่ต่างต้องการที่จะมีรูปร่างที่ผอมบาง เน่ืองจากความผอมได้มี

ส่วนสาํคัญในการดาํเนินชีวิตของสังคมยุคบริโภคนิยมไปแล้ว บางกรณีคนผอมมักได้รับโอกาส

ดีกว่าคนอ้วนเสมอ เช่น อาชีพพยาบาล แอร์โฮสเตส ประชาสมัพันธ ์เป็นต้น  

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที่ 90 (กระทรวงสาธารณสขุ, 2528) สรุปว่า 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดนํ้าหนัก จัดเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพซ่ึงถือเป็นอาหารที่ มี

วัตถุประสงค์พิเศษ มูลค่าตลาดผลิตภัณฑล์ดนํา้หนักที่มีมูลค่าตลาดรวม 3,000 – 4,000 ล้าน

บาท (ประชาชาติธุรกจิ, 2555) แม้ว่าจะยังมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในตลาดเป็นระยะ ๆ แต่กเ็ป็น

โจทย์ที่ยากขึ้น เม่ือธุรกิจลดความอ้วนในปัจจุบันไม่ได้แข่งขันกันเฉพาะสถาบันลดนํา้หนักเพียง

กลุ่มเดียว แต่ยังมีกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่เข้ามาเป็นคู่แข่งทางอ้อม ทั้งคลินิกความงาม ผลิตภัณฑ์ลด

นํา้หนักรูปแบบของฟังกช่ั์นนอลดริงก ์(Functional Drink) รวมถึงกาแฟลดนํา้หนัก จึงสามารถ

สรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ลดนํา้หนักเป็นอุตสาหกรรมที่แข่งขันสูงเป็นอย่างย่ิง ส่งผลให้มีงานวิจัยทาง

การตลาดมากมายที่ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑล์ดนํา้หนัก หรืองานวิจัย

ในลักษณะคล้ายๆ กนัมากมาย 

แต่อย่างไรกต็ามผลิตภัณฑ์ลดนํา้หนักต่างๆ ที่ขายกันในท้องตลาดทั่วไป และไม่ได้

ผ่านการตรวจสอบและขอขึ้นทะเบียนตาํรับจากกระทรวงสาธารณสขุแต่อย่างใด ทาํให้ประชาชน

จาํนวนไม่น้อยที่หลงเช่ือว่าผลิตภัณฑเ์หล่าน้ีมีสรรพคุณช่วยในการลดนํา้หนักน้ันเสี่ยงต่อการได้รับ

สารเคมีที่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพโดยไม่รู้ตัว ทั้งการใช้สารต้องห้ามและการใช้สารในปริมาณเกนิ

กว่าที่กฎหมายกาํหนด จึงทาํให้ภาพลักษณ์ของการรับประทานเสริมอาหารลดนํา้หนักดูไม่เป็นที่

ยอมรับในสงัคม 
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สาํหรับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ในงานวิจัยน้ี จะมีความแตกต่าง

ออกไปเน่ืองจากเป็นยาที่ผลิตโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญและได้รับการรับรองถงึผลลัพธจ์ากการบริโภค 

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑเ์ป็นตัวยาที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นอนัตรายต่อผู้บริโภค และ

ใช้สารจากธรรมชาติร่วมผลิตด้วย จนทาํให้เกิด 7 กลไกเพ่ือนํา้หนักที่สมดุลโดยไม่ต้องเครียด

รปูร่างกระชับได้สดัส่วน และสขุภาพสดใสแขง็แรง 

 สาํหรับงานวิจัยในอดีตต่างๆน้ันล้วนเป็นการวิจัยที่อธิบายถึงทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารที่ใช้ในการลดความอ้วนซ่ึงผลงานวิจัยล้วนตีความออกมาเพ่ือช้ีแนะถึงภัยของ

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารลดนํา้หนัก ทั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลผลงานวิจัยเกี่ยวกบัทศันคติของผู้บริโภค

เหล่าน้ีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้มีความปลอดภัย นอกจากน้ียังได้รับการรับรองทางการแพทย์

เพ่ือยืนยันถึงความปลอดภัย ดังน้ันแล้วผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะศึกษาถึงพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคที่มีต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํ้าหนักที่ได้รับการรับรองความ

การแพทย์ ประเด็นเสริมอาหารลดนํ้าหนักน้ีควรศึกษาในมุมมองของการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) เพ่ือทดสอบทศันคติของทั้งผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารลดนํา้หนัก

และไม่เคยใช้มาก่อน นอกจากน้ีแล้วยังศึกษาต่อว่าสาํหรับผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑน้ั์นปัจจัยใดบ้างที่

ส่งผลต่อความพึงพอใจใน เน่ืองจากงานวิจัยน้ีมุ่งศึกษาไปยังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้หนัก

ย่ีห้อ Tila ที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากเสริมอาหารลดนํา้หนักทั่วไปในท้องตลาด จึงเกดิงานวิจัยช้ิน

น้ีขึ้น ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑเ์สริมอาหารลดนํา้หนักย่ีห้อ Tila 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่มีอทิธพิลต่อความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารลดนํา้หนักย่ีห้อ Tila  

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในผลิตภณัฑเ์สริมอาหารลด

นํา้หนักย่ีห้อ Tila 

 

วิธีดาํเนนิการวิจยั 

1. แบบของการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลด

นํา้หนักย่ีห้อ Tila ใช้ระเบียบวิธวิีจัยเชิงปริมาณ  

2. ประชากร ได้แก่กลุ่มลูกค้าผู้เคยใช้ผลิตภัณฑล์ดความอ้วนย่ีห้อ Tila  

3. ฐานลูกค้าของผลิตภัณฑเ์สริมอาหารลดนํา้หนัก Tila มีจาํนวนประมาณ 10,000 

คน ซ่ึงได้กาํหนดระดับความเช่ือม่ันที่ 95% และกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนที่ 0.05 ขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างใช้สตูรการคาํนวณเพ่ือกาํหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ความเช่ือม่ัน 95% จากสตูร

ของ Yamane (1973) อ้างองิในเกศมณ ีใจจันทร์ (2551)จึงได้ขนาดตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง โดย
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วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) ผ่านวิธีการเลือก

ตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience sampling) โดยอาศัยความสมัครใจของผู้เข้าร่วมวิจัย 

4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ี คือแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด

ที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขไปทาํ Pilot Test กบักลุ่มตัวอย่างจาํนวน 40 คน ชุดก่อนการ

ดําเนินการเก็บข้อมูลจริง เพ่ือนําข้อเสนอแนะ ความผิดพลาดที่ เกิดขึ้ นไปปรับปรุงให้ได้

แบบสอบถามที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ย่ิงขึ้ น แบบสอบถาม ประกอบไปด้วย ข้อมูลด้าน

ประชากรศาสตร์ ข้อมูลด้านแรงกระตุ้นในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํ้าหนักย่ีห้อ 

TILA และข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 5.1 แหล่งข้อมูลปฐมภมิู (Primary Data) ผู้วิจัยได้ทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล โดยวิธกีารเกบ็ข้อมูลคือ การใช้

แบบสอบถามอเิลก็ทรอนิกส ์(Online) 

6. การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic) ใช้สาํหรับการวิเคราะห์ทุกตัวแปร  เช่น  ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบ

ความสมัพันธ์ของตัวแปรอสิระและตัวแปรตามในสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยใช้วิธีการทางสถิติที่ใช้ใน

การทดสอบสมมติฐานพิจารณาถึงความสมัพันธข์องปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารลดนํา้หนักย่ีห้อ Tila ผู้วิจัยได้กาํหนดระดับนัยสาํคัญทางสถิติ เท่ากบั 0.05 ในการวัด

ความสมัพันธ์ของตัวแปร ผู้วิจัยใช้สถิติ t-Test ในการทดสอบความแตกต่างหรือเปรียบเทยีบ

ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใช้สาํหรับการทดสอบข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบปกติ (Normal 

Distribution) สาํหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม มี 2 ลักษณะคือเป็นตัวอย่างที่อิสระกัน (Independent 

Samples) และตัวอย่างที่สมัพันธก์นั ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบัค่าเฉล่ียของประชากรโดย

ใช้ t-test สิ่งสาํคัญที่จะต้องพิจารณา  คือ  ความแปรปรวนของประชากรเท่ากันหรือไม่ 

(Homogeneity of Variance) และในการทดสอบว่า ความแปรปรวนของประชากรจะแตกต่างกนั

หรือไม่น้ัน จะต้องใช้การทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติ F-Test เช่นดัยวกบั

ตัวแปนพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ ์Tila ในการทดสอบ  F-test จะเป็นการทดสอบโดยรวมว่าจะ

มีค่าเฉล่ียแตกต่างกันหรือไม่  ถ้าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิต (Significant) คือบอก

เพียงว่ามีค่าเฉล่ียอย่างน้อย 1 คู่ที่มีค่าแตกต่างกันแต่จะไม่บอกว่าเป็นคู่ใด  ซ่ึงเราจะต้องทาํการ

ทดสอบสหสมัพันธ ์Pearson Correlation  เพ่ือเปรียบเทยีบความสมัพันธข์องตัวแปรปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านส่งผลอย่างมีนัยสาํคัญต่อความพึงพอใจและความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารลดนํา้หนักย่ีห้อ Tila 
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สรุปผลการวิจยั 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 20 - 29 ปี มีนํา้หนัก 50 – 59 กโิลกรัม มี

ส่วนสงู 160 – 169 เซนติเมตร เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด เป็นนักเรียนนักศึกษา มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี และด้านรายได้มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ อันได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้หนักย่ีห้อ Tila ที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญที่ระดับ 0.05 แต่

อย่างไรกต็ามสถานภาพ ขนาดตัว การศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกนัน้ันมีผลต่อความพึงพอใจ

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารลดนํา้หนักย่ีห้อ Tila แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ 

ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ ขนาดตัว การศึกษา และรายได้ แตกต่างกันจะมีผลต่อความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารลดนํา้หนักย่ีห้อ Tila ที่แตกต่างกนัไป 

2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์ ซ่ึงประกอบด้วย ผลิตภัณฑไ์ด้รับการรับรองจากสาํนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คุณภาพและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบในตัว

เสริมอาหารลดนํา้หนัก และผลิตภัณฑไ์ม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย ล้วนมีความสมัพันธต่์อความพึง

พอใจในผลิตภัณฑเ์สริมอาหารลดนํา้หนักย่ีห้อ Tila อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ 0.05  

ปัจจัยด้านราคา ซ่ึงประกอบด้วย ราคามีความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับคุณภาพและ

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ราคามีความเหมาะสมกับบริการจากพนักงานที่แนะนําสินค้าที่ได้รับ 

ราคามีความเหมาะสมกบัความรู้สกึเช่ือม่ันในคุณสมบัติของสนิค้า และ ราคาเป็นปัจจัยสาํคัญใน

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํ้าหนัก ล้วนมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารลดนํา้หนักย่ีห้อ Tila อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ 0.05  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ซ่ึงประกอบด้วย ร้านค้ามีทาํเลที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง

อย่างเป็นทางการ ร้านค้ามีความสะอาดและทันสมัย ร้านค้ามีระบบออนไลน์เพ่ืออาํนวยความ

สะดวก และ ช่องทางการจัดจําหน่ายมีความหลากหลายและเข้าถึงได้อย่างสะดวก  ล้วนมี

ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้หนักย่ีห้อ Tila อย่างมีนัยสาํคัญ

ทางสถติิที่ 0.05  

ปัจจัยด้านส่งเสริมทางการตลาด ซ่ึงประกอบด้วย ร้านค้ามีการมอบส่วนลดหรือแถม

สนิค้า การโฆษณาผลิตภัณฑผ่์านช่องทางการสื่อสารที่มีหลากหลาย ร้านค้ามีการสื่อสารข้อมูลถึง

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน และ การค้นหาจาก Search Engineได้ง่าย ล้วนมี

ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้หนักย่ีห้อ Tila อย่างมีนัยสาํคัญ

ทางสถติิที่ 0.05  

ปัจจัยด้านบุคลากร ซ่ึงประกอบด้วย พนักงานขายมีความรู้และสามารถให้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ได้ พนักงานมีรูปร่างที่สวยงาม พนักงานมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า และ 

พนักงานเป็นมิตรและมีความยินมากในการให้บริการ ล้วนมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารลดนํา้หนักย่ีห้อ Tila อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ 0.05  
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ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ซ่ึงประกอบด้วย ความเช่ือม่ันที่มีต่อตราสินค้า การออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและน่าเช่ือถือ ความมีช่ือเสียงของพรีเซน็เตอร์ และร้านค้ามีการจัดแต่งที่

สวยงามและมีสไตล์ ล้วนมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้หนัก

ย่ีห้อ Tila อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ 0.05  

ปัจจัยด้านกระบวนการ ซ่ึงประกอบด้วย วิธีการรับประทานผลิตภัณฑ์ไม่ยุ่งยาก การ

รับประกนัความพึงพอใจ เช่น รับคืน สนิค้า เป็นต้น การติดต่อสื่อสารลูกค้าผ่านช่องทางที่สามารถ

โต้ตอบได้ เช่น Social Network กระทู้พูดคุย  เป็นต้น และร้านค้าติดต่อท่านอยู่สมํ่าเสมอเพ่ือดู

ผลตอบรับต่อผลิตภัณฑ์ ล้วนมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลด

นํา้หนักย่ีห้อ Tila อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ 0.05  

นอกจากน้ีแล้ว ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่แตกต่างกัน อันประกอบด้วย รูปแบบการใช้

ชีวิต ความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการซ้ือผลิตภัณฑแ์ต่ละคร้ัง มีความสมัพันธ์ต่อ

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้หนักย่ีห้อ Tila แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทาง

สถิติที่ ระดับ 0.05 สําหรับพฤติกรรมทั่วไปของผู้บริโภคอันเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ชีวิต 

ประกอบด้วย ผู้บริโภคในเร่ืองสุขภาพที่สมบูรณ์และแขง็แรงมาก ผู้บริโภคออกกาํลังกายเป็น

ประจําสมํ่าเสมอ ผู้บริโภคนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอเสมอ ผู้บริโภคสามารถจัดการกับ

ความเครียดได้ดีเย่ียม ผู้บริโภคมีความม่ันใจในตัวเองสงู และผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหารที่

เป็นประโยชน์แทนที่จะเลือกอาหารขยะ ส่งผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลด

นํา้หนักย่ีห้อ Tila ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่อย่างไรกต็ามไม่พบ

ความสมัพันธข์องพฤติกรรมผู้บริโภคในเร่ือง การไม่นิยมเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การไม่สบูบุหร่ี 

ว่าส่งผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้หนักย่ีห้อ Tila ที่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล  

1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารลดนํา้หนักย่ีห้อ Tila แตกต่างกนั 

ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ และอาชีพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อ

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารลดนํา้หนักย่ีห้อ Tila ที่แตกต่างกนั ซ่ึงผลงานวิจัยน้ีได้สอดคล้องกบังานวิจัย

ของฐานิต โภคทรัพย์ (2554) ความคิดเหน็ของผู้บริโภคที่มีต่อกาแฟควบคุมนํา้หนักในจังหวัด

ปราจีนบุรีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุที่แตกต่างกนัมีความคิดเหน็ที่มีต่อการบริโภคกาแฟควบคุม

นํา้หนักไม่แตกต่างกนั เพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟควบคุมนํา้หนักไม่แตกต่าง

กัน อายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟควบคุมนํ้าหนักไม่แตกต่างกัน และอาชีพ

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟควบคุมนํา้หนักไม่แตกต่างกนั 
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แต่อย่างไรกต็ามสถานภาพ ขนาดตัว การศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกนัน้ันมีผลต่อ

ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้หนักย่ีห้อ Tila แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้บริโภคที่มี

สถานภาพ ขนาดตัว การศึกษา และรายได้ แตกต่างกันจะมีผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารลดนํา้หนักย่ีห้อ Tila ที่แตกต่างกนัไป ซ่ึงผลงานวิจัยน้ีได้สอดคล้องกบังานวิจัยของพี

ระยุทธ คุ้มศักดิ์ และจารึก สมิพลีวงศ์ (2557) ศึกษาเร่ือง ระดับความคิดเหน็ด้านกลยุทธ์ส่วน

ประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟลดนํ้าหนักในเขตกรุงเทพมหานคร

พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นด้านกลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดต่อการตัดสนิใจเลือกซ้ือกาแฟลดนํา้หนักแตกต่างกนั เช่นเดียวกนักบังานวิจัยของฐานิต 

โภคทรัพย์ (2554) ความคิดเหน็ของผู้บริโภคที่มีต่อกาแฟควบคุมนํา้หนักในจังหวัดปราจีนบุรี 

นอกจากน้ีฐานิต (2554) ยังพบว่าสถานภาพที่แตกต่างกนัมีความคิดเหน็ที่มีต่อส่วนประสมทาง

การตลาดของการบริโภคกาแฟควบคุมนํา้หนักที่แตกต่างกนั อาชีพที่แตกต่างกนั มีความคิดเหน็ที่

มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของการบริโภคกาแฟควบคุมนํา้หนักที่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบั

งานวิจัยของปัญจมา สงเสริมสมบัติ (2541) เร่ือง กลยุทธ์ทางการตลาดของกาแฟกระป๋องใน

กลุ่มนิสิตนักศึกษาปริญญาบริหารธุรกิตมหาบัญฑิตสาขาบริหารธุรกิจโครงการปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนิพนธ ์พนมสขุ (2541) เร่ืองการวางแผนกลยุทธก์ารตลาดของ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเขต กทม. และปริมณฑล นอกจากน้ี สุกัญญา เรียงเครือ (2554) ที่

ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy 

ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่าผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกนั มีความพึงพอใจ

ในผลิตภัณฑเ์สริมอาหารกนะชับสดัส่วน Wealty แตกต่างกนั นอกจากน้ียังสอดคล้องกบัทฤษฎี

พฤติกรรมผู้บริโภคพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) การตัดสนิใจของผู้ซ้ือได้รับอทิธพิล

จากลักษณะส่วนบุคคลทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ สถานภาพ ขนาดตัว การศึกษา 

และรายได้ เป็นต้น 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพันธต่์อความพึงพอใจในผลิตภัณฑเ์สริม

อาหารลดนํา้หนักย่ีห้อ Tila 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยการพบว่าเม่ือผลิตภัณฑ์ Tila ได้รับการรับรองจาก

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คุณภาพและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์มาก 

ส่วนประกอบในตัวเสริมอาหารลดนํา้หนักมีความเหมาะสมในมุมมองของผู้บริโภคมาก และเม่ือ

ผลิตภัณฑไ์ม่เป็นอนัตรายต่อร่างกายจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจสงูขึ้นตาม ซ่ึงผลงานวิจัย

น้ีได้สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารที่ใช้ในการลดความอ้วนอกีหลายงานวิจัย (ธัชชนก สังข์ทอง, 2547; สลีลา ศุขเทวา, 

2548; และ Nisita Rittapirom 2005) เหตุผลที่เลือกซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารมากที่สดุคือ เพ่ือ

บาํรุงร่างกาย สาํหรับปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาก

ที่สดุคือ เคร่ืองหมายรับรองจากหน่วยงานราชการ เช่น เคร่ืองหมาย อย. และปัจจัยด้านจิตวิทยา
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ที่มีผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑเ์สริมอาหารมากที่สดุคือ ผลิตภัณฑท์ี่เคยใช้แล้วให้ผลดี ทาํ

ให้อยากซ้ืออกีคร้ัง (ธชัชนก สงัขท์อง, 2547) สอดคล้องกบังานวิจัยของ สลีลา ศุขเทวา (2548) 

ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาํคัญต่อปัจจัยด้านสินค้า โดยเร่ืองสินค้าที่มีคุณภาพรับรองจาก 

อย. มากที่สดุ นอกจากน้ี สกุญัญา เรียงเครือ (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อความพึง

พอใจในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี 

พบว่าในด้านผลิตภัณฑ ์โดยรวมมีความสาํคัญในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้บริโภคในเขตจังหวัด

ปทุมธานีต่างให้ความสาํคัญกับขนาด รูปร่างลักษณะ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าประเด็นมาตรฐานการผลิตที่ดีได้รับการรับรองคุณภาพจาก

องค์กรที่มีความน่าเช่ือถอื ให้ความสาํคัญมาในระดับมากที่สดุ ทั้งน้ีเน่ืองการผู้บริโภคล้วนคาํนึงถึง

แหล่งที่มาอันปลอดภัยเป็นสาํคัญ เพราะแหล่งที่มาเป็นส่วนสาํคัญในการการันตีคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ ์และสอดคล้องกบั Kotler and Armstrong (2013) ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทาง

การตลาดสาํหรับธุรกจิบริการ (Service Marketing Mix) ด้านผลิตภัณฑ ์(Product) คือสิ่งที่

ผู้ประกอบการมอบให้แก่ลูกค้าเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ ทั้งน้ีผลิตภัณฑต้์องมอบประโยชน์

และคุณค่าแก่ลูกค้า ลักษณะของผลิตภัณฑ์ในที่น้ีหมายถึงทั้งผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ (Tangible 

Product) และผลิตภัณฑท์ี่จับต้องไม่ได้ (Intangible Product) 

ด้านราคา ผลการวิจัยการพบว่าเม่ือผู้บริโภครับรู้ ว่าราคาของผลิตภัณฑ ์Tila มีความ

คุ้มค่าหากเทยีบกบัคุณภาพและประโยชน์ของผลิตภัณฑ ์มีความเหมาะสมกบับริการจากพนักงาน

ที่แนะนําสินค้าที่ได้รับ มีความเหมาะสมกับความรู้ สึกเช่ือม่ันในคุณสมบัติของสินค้า และเม่ือ

ผู้บริโภครับรู้ ว่าราคาเป็นปัจจัยสาํคัญในความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํ้าหนักจะ

ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจสงูขึ้นตาม ซ่ึงผลงานวิจัยน้ีได้สอดคล้องกบังานวิจัยของสกุญัญา 

เรียงเครือ (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อความพึงพอใจในผลิตภณัฑอ์าหารเสริมกระชับ

สดัส่วน Wealthy ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่าในด้านราคาโดยรวม ให้ความสาํคัญ

ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายประเดน็ พบว่าราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ให้ความสาํคัญมา

เป็นอันดับแรก ในเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ราคาที่ถูกที่สุดอาจไม่ใช่ประเดน็ แต่เป็นเร่ือง

คุณภาพที่เหมาะสมกับราคาต่างหาก เม่ือผู้บริโภคได้ข้อมูลมาแล้วจากแหล่งข้อมูล ผู้บริโภคจะ

เกิดความเข้าใจ และประเมินผลทางเลือกต่างๆ กระบวนการประเมินผล อาทิเช่น คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ ์จะต้องมีพ้ืนฐานที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ มีคุณค่าในความรู้สกึ และ

คาํนึงถงึประโยชน์ที่ได้รับในสนิค้าน้ันมากกว่าตัวราคาที่แสดงไว้ เช่นเดียวกนังานวิจัยของชนานาถ 

พูลผล (2557) ที่ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจใช้บริการ 

ของลูกค้าสลิมม่ิงพลัสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพบความสมัพันธข์องปัจจัยด้าน

ราคาที่มีผลต่ออทิธพิลการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค และสอดคล้องกบั Kotler and Armstrong 

(2013) ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกจิบริการ (Service Marketing Mix) 
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ด้านราคา (Price) คือคุณค่าผลิตภัณฑใ์นรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) 

ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการน้ัน ถ้าคุณค่าสงูกว่าราคาลูกค้าจะตัดสนิใจซ้ือ 

ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ผลการวิจัยการพบว่าเม่ือร้านค้ามีทาํเลที่ตั้งเป็นหลัก

แหล่งอย่างเป็นทางการ ร้านค้ามีความสะอาดและทันสมัย มีระบบออนไลน์เพ่ืออาํนวยความ

สะดวกและเม่ือช่องทางการจัดจาํหน่ายมีความหลากหลายและเข้าถึงได้อย่างสะดวกจะส่งผลให้

ผู้บริโภคมีความพึงพอใจสูงขึ้ นตาม ซ่ึงผลงานวิจัยน้ีได้สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิตาภา พรหม

สวาสดิ์ (2555)ที่ศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ ์

เสริมอาหารบาํรงุสมองและความจาํของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร และพบว่าปัจจัยด้านช่อง

ทางการจัดจาํหน่ายมีความสมัพันธต่์อพฤติกรรมของผู้บริโภค Kotler and Armstrong (2013) 

ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกจิบริการ (Service Marketing Mix) ด้าน

ช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) คือกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกบับรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการนาํเสนอ

บริการให้แก่ลูกค้า ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่นาํเสนอ 

โดยพิจารณาในด้านทาํเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการนาํเสนอบริการ (Channels) 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ผลการวิจัยการพบว่าเม่ือร้านค้ามีการมอบส่วนลดหรือ

แถมสินค้า มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีหลากหลาย มีการสื่อสารข้อมูลถึง

รายละเอยีดของผลิตภัณฑอ์ย่างชัดเจน  และเม่ือผลิตภัณฑส์ามารถถูกค้นหาจาก Search Engine

ได้ง่ายจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจสูงขึ้ น ซ่ึงผลงานวิจัยน้ีได้สอดคล้องกับงานวิจัยของสุ

กญัญา เรียงเครือ (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริมกระชับสดัส่วน Wealthy ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่าในด้านปัจจัยการส่งเสริม

ทางการตลาดโดยรวมน้ันให้ความสาํคัญในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มี

พนักงานขายทาํให้ผู้บริโภคสามารถตัดสนิใจได้ง่ายขึ้นและรวดเรว็ขึ้น และจากข้อมูลที่เรียบเรียง

มาจากการให้ข้อมูลของพนักงานขายซ่ึงจะทาํให้ผู้บริโภคได้สนิค้าที่ตรงกบัความต้องการมากที่สดุ 

เช่นเดียวกนังานวิจัยของชนานาถ พูลผล (2557) ที่ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ของลูกค้าสลิมม่ิงพลัสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

และพบความสมัพันธข์องปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดที่มีผลต่ออทิธพิลการเลือกใช้บริการ

ของผู้บริโภค และเม่ือมองถึงเชิงทฤษฎีกไ็ด้สอดคล้องกบั Kotler and Armstrong (2013) ได้ให้

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกจิบริการ (Service Marketing Mix) ด้านการส่งเสริม

ทางการตลาด (Promotion) และการตลาดแบบมุ่งเน้นความสมัพันธ ์(Relationship Marketing) 

ความพยายามที่จะสร้างการตลาดแบบมุ่งเน้นความสมัพันธส์ามารถสร้างความสมัพันธข์ององค์กร

ต่อลูกค้าได้อย่างแน่นแฟ้นมากย่ิงขึ้น สิ่งเหล่าน้ีนาํไปสู่การเพ่ิมขึ้นของผลประกอบการองค์กร 

ด้านบุคลากร ผลการวิจัยการพบว่าเม่ือพนักงานขายมีความรู้และสามารถให้ข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ได้ พนักงานมีรูปร่างที่สวยงามจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจสูงขึ้ นตาม  

พนักงานมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า และเม่ือพนักงานเป็นมิตรและมีความยินดีใน
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การให้บริการจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจสูงขึ้ นตาม ซ่ึงผลงานวิจัยน้ีได้สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ชนานาถ พูลผล (2557) ที่ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิธพิลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการ ของลูกค้าสลิมม่ิงพลัสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพบ

ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านบุคลากรที่มีผลต่ออิทธิพลการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค  Kotler 

and Armstrong (2013) ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกจิบริการ (Service 

Marketing Mix) ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงต้องอาศัยการคัดเลือก การ

ฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้าได้แตกต่างเหนือกว่าคู่แข่งขัน 

เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถและมีทศันคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ รวมถึงมีความคิด

ริเร่ิม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดน้ีจะสามารถสร้างค่านิยมให้เกดิกบัองค์กรได้ 

ด้านลักษณะทางกายภาพและภาพลักษณ์ ผลการวิจัยการพบว่าเม่ือผู้บริโภคมีความ

เช่ือม่ันที่มีต่อตราสนิค้า มีการออกแบบบรรจุภัณฑท์ี่สวยงามและน่าเช่ือถือ พรีเซน็เตอร์มีช่ือเสยีง 

และเม่ือร้านค้ามีการจัดแต่งที่สวยงามและมีสไตล์จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจสงูขึ้นตาม 

ซ่ึงผลงานวิจัยน้ีได้สอดคล้องกบังานวิจัยของ  Kotler and Armstrong (2013) ได้ให้แนวคิดส่วน

ประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกจิบริการ (Service Marketing Mix) ด้านกายภาพและการ

นาํเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) คือการแสดงให้เหน็ถึงลักษณะ

ทางกายภาพและรูปแบบการนาํเสนอให้กับลูกค้าให้เหน็เป็นรูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพ

โดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น

ด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสภุาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเรว็ หรือ

ผลประโยชน์อื่นๆ ที่มอบแก่ลูกค้า เช่นเดียวกนังานวิจัยของชนานาถ พูลผล (2557) ที่ศึกษาเร่ือง

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจใช้บริการ ของลูกค้าสลิมม่ิงพลัสในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพบความสมัพันธ์ของปัจจัยด้านภาพลักษณ์และลักษณะทาง

กายภาพที่มีผลต่ออทิธพิลการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค 

ด้านกระบวนการ ผลการวิจัยการพบว่าเม่ือวิธีการรับประทานผลิตภัณฑ์ไม่ยุ่งยาก 

ร้านค้ามีการรับประกันความพึงพอใจ เช่น รับคืนสินค้า เป็นต้น มีการติดต่อสื่อสารลูกค้าผ่าน

ช่องทางที่สามารถโต้ตอบได้ เช่น Social Network กระทู้พูดคุย  เป็นต้น และเม่ือร้านค้าติดต่อ

ลูกค้าอยู่สมํ่าเสมอเพ่ือดูผลตอบรับต่อผลิตภัณฑ์จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจสูงขึ้นตาม 

ซ่ึงผลงานวิจัยน้ีได้สอดคล้องกับงานวิจัยของกัลยา องัศุเกษตร (2545) ที่ศึกษาถึงกลยุทธ์การ

สื่อสารการตลาดผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร พบว่า สาํหรับผู้บริโภคแล้ว เม่ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมี

จาํนวนมากมายหลายย่ีห้อในตลาดให้เลือกสรร ผู้บริโภคจึงเกดิการเปรียบเทยีบระหว่างตราสนิค้า

ก่อนตัดสินใจซ้ือเพ่ือให้เกิดความพอใจและเกิดการประเมินที่ดีต่อตราสินค้าที่ตนเลือกซ้ือ 

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารโดยส่วนใหญ่ในท้องตลาดน้ันไม่มีความแตกต่างกนั ดังน้ัน ผู้ประกอบการ

จึงนาํกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดมาใช้ในการสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ ์เพ่ือสร้างความแตกต่างจาก

ตราสนิค้าของคู่แข่ง โดยมีการสื่อสารด้วยเคร่ืองมือทางการตลาดต่างๆ เพ่ือให้ผู้บริโภครับรู้และ
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ตัดสนิใจซ้ือ นอกจากน้ี Kotler and Armstrong (2013) ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด

สาํหรับธุรกจิบริการ (Service Marketing Mix) ด้านกระบวนการ (Process) คือกจิกรรมที่

เกี่ยวข้องกบัระเบียบวิธกีารและงานปฏบิัติในด้านการบริการ ที่นาํเสนอให้กบัผู้ใช้บริการเพ่ือมอบ

การให้บริการอย่างถูกต้องรวดเรว็ และทาํให้ผู้ใช้บริการเกดิความประทบัใจ 

 

ขอ้เสนอแนะ  

1.  ข้อเสนอแนะในทางวิชาการ 

ในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเปล่ียนแปลงไปรวดเร็ว ทาํให้ผล

การศึกษาน้ีอาจมีประสิทธิผลดีในช่วงเวลาหน่ึง ทั้งน้ีในอนาคตผู้ที่สนใจอาจต้องศึกษาเพ่ิมเติม

เพ่ือต่อยอดต่อไปในผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนักหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือความงามประเภทอื่น เพ่ือเพ่ิม

มุมมองด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในกลุ่มผลิตภัณฑเ์หล่าน้ีต่อไป  

2.  ข้อเสนอแนะในการนาํไปใช้  

สาํหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํา้หนักย่ีห้อ Tila ผู้ที่สนใจในธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดนํา้หนัก และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน สามารถนําผลงานวิจัยมา

ประยุกต์ใช้เข้ากบัธุรกจิจริง และการปรับปรงุพัฒนาสาํหรับผู้ที่มีธุรกจิอยู่แล้ว  

ผู้ประกอบการต้องทาํความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค ทั้งน้ีใน

งานวิจัยคร้ังน้ีพบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ อนัได้แก่ อายุ เพศ รูปร่าง สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ที่แตกต่างกันของผู้บริโภคมีผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารลดนํา้หนัก  

เช่นเดียวกันปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค คือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ลดนํา้หนัก Tila ที่มี

รูปแบบการชีวิตที่แตกต่างกนักส่็งผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑล์ดนํา้หนัก Tila ที่แตกต่างกนั

ไป รวมถึงความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑแ์ละค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละคร้ังที่แตกต่างกนั กส่็งผลต่อความ

พึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑล์ดนํา้หนัก Tila ที่แตกต่างกนัไปเช่นกนั กล่าวคือผู้ประกอบการควรให้ความ

สาํคัณต่อปัจจัยต่อไปน้ี  

ด้านผลิตภัณฑ ์ผลิตภัณฑค์วรได้รับการรับรองจากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา (อย.) คุณภาพและประสทิธิผลของผลิตภัณฑ ์ผลิตภัณฑต้์องไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย ด้าน

ราคา ผู้ประกอบการต้องทาํให้ผู้บริโภครับรู้ ได้ว่าราคาของผลิตภัณฑ์มีความคุ้มค่าหากเทียบกับ

คุณภาพและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ บริการจากพนักงานที่แนะนาํสินค้าที่ได้รับ และความรู้สึก

เช่ือม่ันในคุณสมบัติของสนิค้า ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ร้านค้าควรมีทาํเลที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง

อย่างเป็นทางการ ร้านค้ามีความสะอาดและทนัสมัย มีระบบออนไลน์เพ่ืออาํนวยความสะดวกและ

เม่ือช่องทางการจัดจาํหน่ายมีความหลากหลายและเข้าถึงได้อย่างสะดวก ด้านการส่งเสริมทาง

การตลาด ร้านค้าควรมีการมอบส่วนลดหรือแถมสินค้า มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการ

สื่อสารที่มีหลากหลาย มีการสื่อสารข้อมูลถงึรายละเอยีดของผลิตภัณฑอ์ย่างชัดเจน และผลิตภัณฑ์
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สามารถถูกค้นหาจาก Search Engineได้ง่าย ด้านบุคลากร พนักงานขายควรมีความรู้และสามารถ

ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ พนักงานควรมีรูปร่างที่สวยงาม พนักงานควรมีความเข้าใจในความ

ต้องการของลูกค้า เป็นมิตรและมีความยินดีในการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพและ

ภาพลักษณ์ ควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและน่าเช่ือถือ พรีเซน็เตอร์มีช่ือเสียง และ

เม่ือร้านค้ามีการจัดแต่งที่สวยงามและมีสไตล์ และสดุท้ายคือด้านกระบวนการ ผู้ประกอบการควร

ออกแบบวิธีการรับประทานผลิตภัณฑไ์ม่ยุ่งยาก มีการรับประกนัความพึงพอใจ เช่น รับคืนสนิค้า 

เป็นต้น มีการติดต่อสื่อสารลูกค้าผ่านช่องทางที่สามารถโต้ตอบได้ เช่น Social Network กระทู้

พูดคุย  เป็นต้น และติดต่อลูกค้าอยู่สมํ่าเสมอเพ่ือดูผลตอบรับต่อผลิตภัณฑ์ ซ่ึงทั้งหมดน้ีล้วน

ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจสงูขึ้นตาม  

3.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

องค์ความรู้ ด้านการบริหารธุรกิจ น้ีสามารถต่อยอดไปได้ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี

พฤติกรรมผู้บริโภคและแนวคิดทุนทางกายภาพ กบัธุรกิจผลิตภัณฑ์เพ่ือความสวยความงามและ

อื่นๆ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจในธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และธุรกิจความสวยความงาม

อื่นๆ ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดของผู้บริโภค และปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภคล้วนมีต่อผลิตภัณฑเ์สริมอาหารลดนํา้หนัก 

นอกจากน้ียังเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจในธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และธุรกิจความสวยความ

งามอื่นๆ ได้นาํข้อมูลเหล่าน้ีไปใช้ในการศึกษาคร้ังต่อไป และเป็นการต่อยอดงานวิจัยในบริบท
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