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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลด

น า้หนักของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผล

ต่อพฤติกรรมตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน ้าหนักของนักศึกษาชาวจีนในเขต

กรุงเทพมหานคร  2) เพ่ือเปรียบเทยีบพฤติกรรมตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก

ของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ด้านสงัคม  และเพ่ือ

ศึกษาการรับรองผลิตภัณฑ์และเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรม

ตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลจากนักศึกษาชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่บริโภค หรือมีความต้องการบริโภค

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก จ านวน 250 คน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

และทดสอบสมมุติฐานการวิจัย โดยใช้สถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านเคร่ืองมือ

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อพฤติกรรมตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลด

น า้หนักของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก (Dietary Supplement Product)  เป็นค าที่เกิดข้ึนใน

สังคมไทยมาตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2539 (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา , 2557)  โดยเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานซ่ึงอยู่ในรูปของเม็ด หรือแคปซูล ที่มีคุณประโยชน์เพ่ือช่วยในการลด

น า้หนักอย่างเป็นธรรมชาติ  ทั้งน้ี ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในสังคมเมือง โดยเฉพาะผู้คนที่อาศัยอยู่ใน

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ  สาขาธรุกจิอาเซียน คณะบริหารธรุกจิ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์  

2
 ปรกึษาการค้นคว้าอสิระ 
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เขตกรุงเทพมหานครทั้งคนไทยและชาวต่างชาติมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นสังคม

บริโภคนิยม ท าให้ผู้คนใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบ  ซ่ึงส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารต้องพ่ึง

อาหารจานด่วน และอาหารส าเรจ็รูปที่มีแป้งและไขมันสูง ประกอบกับการเคล่ือนไหวร่างกายและการ

ออกก าลังกายที่น้อยลง ท าให้เกิดผลต่อรูปร่างที่ไม่สมส่วน ปัญหาน า้หนักเกินหรือภาวะอ้วนเพ่ิมข้ึน  

อีกทั้งค่านิยมของสังคมปัจจุบันยังให้ความส าคัญกับการมีรูปร่างที่สมส่วนหรือผอมเพรียวด้วย  

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งตลาดภายในประเทศและ

ตลาดต่างประเทศ  โดยมีตลาดที่ใหญ่ที่สุดได้แก่ จีน ฮ่องกง และสหรัฐฯ ตามล าดับ (Euromonitor, 

2558 อ้างถึงใน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558) โดยมูลค่ารวมของตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท

การควบคุมน า้หนักเพ่ือสุขภาพของไทยน้ันมีมูลค่าราว 8,500-10,000 ล้านบาท ซ่ึงโดยเฉล่ียแล้วมี

อัตราการเติบโตปีละ 20% ทุกปี และคาดว่าในปี พ.ศ. 2559 แนวโน้มอัตราการเติบโตจะมีการ

ขยายตัวและเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง (สยามธุรกจิ, 2559) 

ประเทศไทยปัจจุบันมีชาวจีนเดินทางเข้ามาภายในประเทศมากขึ้ นอย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะชาวจีนที่เดินทางเข้ามาเพ่ือพักอาศัย หรือศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยช้ันน าต่างๆ ของประเทศ

ไทย  ทั้งน้ี จ านวนนักศึกษาชาวจีนที่เข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย ปี 2015 มีจ านวนสูงถึง 22,000 

คน (ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 2559) อย่างไรกต็าม 

ถึงแม้ว่าชาวจีนจะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย และรู้จักเลือกบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อ

สขุภาพมากขึ้น แต่ชาวจีนส่วนใหญ่โดยเฉพาะเพศหญิงกว่า 37% ที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยกยั็ง

มีพฤติกรรมเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักกันเป็นเทรนด์ อีกทั้งชาวจีนยังมี

ปริมาณการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักมากที่สุดในโลกด้วย เน่ืองจากมีความ

กังวลในเร่ืองรูปร่างที่ไม่สมส่วน และมีความเช่ือว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลด

น า้หนักจะเป็นวิธีการลดน ้าหนักที่ได้ผลอย่างรวดเร็วด้วย (http:// ns2.ph.mahidol.ac.th/phklb/ 

knowledgefiles/ 3_1.pdf) 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางที่จะด าเนินการปรับปรุงพัฒนา

ปัจจัยด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ และเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารเ พ่ือลดน ้าหนักของนัก ศึกษาชาวจีนในเขต

กรุงเทพมหานคร  อนัจะส่งผลให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักของไทยสามารถ

ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาชาวจีนในประเทศไทย และอาจมีโอกาสในการขยายตลาดไปยัง

ต่างประเทศ เช่น ประเทศจีนได้ 
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วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

แนวคิดเกี่ยวกบัผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก 

งานวิจัยคร้ังน้ีใช้นิยามของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน ้าหนัก และแนวศึกษาทั้ง 5 

ประเภทของผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักดังต่อไปนี้  

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน ้าหนัก  เป็นค าที่เกิดข้ึนในสังคมไทยมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 

2539 (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2557) ทั้งน้ี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก  

(Dietary Supplement Product)  หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานซ่ึงอยู่ในรูปของเมด็ หรือ

แคปซูล ที่มีคุณประโยชน์เพ่ือช่วยในการลดน า้หนักอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะมีการน าสารสกัดจาก

ธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต (วารสารสขุศึกษา, 2558 : 34) 

ประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก  แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่  

(วารสารสขุศึกษา, 2558 : 34) 

1) ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักที่ใช้สารสกดัจากพืช   

2) ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักที่ใช้สารสกดัจากสตัว์   

3) ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักที่ใช้สารสกดัจากกลุ่มน า้มันและน า้มันปลา   

4) ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักที่ใช้สารสกดัจากกลุ่มโปรตีน วิตามินและเกลือแร่   

5) ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักที่ใช้สารสกดัจากกลุ่มธญัพืช 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการตัดสนิใจซ้ือ 

ในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค มีขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

ของผู้บริโภค (ยุทธนา  ธรรมเจริญ, 2547 : 274-282) ซ่ึงเป็นกระบวนการส าคัญที่ท  าให้ทราบว่า

ก่อนที่ผู้บริโภคจะตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑ์น้ันมีข้ันตอนการตัดสินใจอย่างไร ทั้งน้ี กระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือของผู้บริโภคแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การตระหนักถึงปัญหา หรือความต้องการ(Problem 

or Need Recognition) การค้นหาข้อมูลข่าวสาร (Information Search) การประเมินทางเลือก 

(Evaluate Alternation) การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

(Purchase Behavior) (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2546 : 83) โดยงานวิจัยน้ีมุ่งศึกษาในขั้นตอนการ

ตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

Schiffman and Kanuk (1987) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer 

Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช้ ประเมินผล หรือการ

บริโภคผลิตภัณฑแ์ละบริการ และแนวคิดต่างๆ ซ่ึงผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการ

ของตนได้ โดยการการตัดสนิใจของผู้บริโภคเป็นการตัดสินใจด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งเงิน เวลา 
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และก าลัง เพ่ือบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ อันประกอบด้วย ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเมื่อไร ซ้ือ

อย่างไร ซ้ือที่ไหน และซ้ือบ่อยเพียงใด 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2541 : 125) อ้างอิงจาก Philip Kotler (1999)ได้ให้

ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) ว่าหมายถึง การกระท าของบุคคลใด

บุคคลหน่ึงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซ่ึงการใช้สินค้าและบริการ ทั้งน้ี หมายรวมถึง 

กระบวนการตัดสนิใจ และการกระท าของบุคคลที่เกี่ยวกบัการซ้ือและการใช้สนิค้า 

จากค าจ ากัดความทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer 

Behavior) หมายถึง กจิกรรมและขบวนการตัดสินใจของบุคคลในการที่จะประเมินผลและให้ได้มาซ่ึง

การตัดสนิใจซ้ือสนิค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค Philip Kotler ได้ให้ข้อคิดและแนะน าว่าในการศึกษา

การตลาดน้ันต้องตั้งค าถาม 7 ค าถามก่อน ซ่ึงเรียกว่า Seven O’s (7 O’s) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์

พฤติกรรมผู้บริโภค โดยอาศัยการวิเคราะห์ 6W 1H ซ่ึงประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  

ผู้บริโภคซ้ืออะไร ท าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ ผู้บริโภคซ้ือเม่ือใด ผู้บริโภคซ้ือที่ไหน ใครมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจซ้ือ และผู้บริโภคซ้ืออย่างไร ซ่ึงงานวิจัยน้ีมุ่งศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค (นักศึกษาชาวจีน) 

โดยใช้หลัก 6W 1H ดังกล่าวข้างต้น  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัปัจจัยด้านการรับรองผลิตภัณฑ ์

สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ (2557) ได้ให้ค าจ ากัดความของการรับรองผลิตภัณฑ์ไว้ว่า เป็น

การได้รับเคร่ืองหมายที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สถาบันรับรอง

มาตรฐานไอไอสโอ ตลอดจนกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือประโยชน์ของผู้ผลิตในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

น้ันๆ สู่ตลาด และเพ่ือความม่ันใจของผู้บริโภคในการซ้ือ และ/หรือใช้ผลิตภัณฑ ์

นนทน์รี  พานิชกุล (2555)  ได้ให้ค าจ ากัดความของการรับรองผลิตภัณฑ์ไว้ว่า หมายถึง 

การให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตจากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

กฤษฎารัตน์  วัฒนสวุรรณ (2555 : 12)  ได้ให้ค าจ ากดัความของการรับรองผลิตภัณฑ์ไว้

ว่า เป็นการให้การรับรองโดยผ่านระบบการตรวจสอบรับรองสินค้าของผู้ผลิตจากหน่วยงานหรือ

องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ี วิธีการน าเสนอที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันยังใช้การสื่อสาร

การตลาดโดยบุคคลที่มีช่ือเสยีงด้วย 

จากค าจ ากัดความทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การรับรองผลิตภัณฑ์ (Product 

Endorsement) หมายถึง เทคนิคทางการตลาดอย่างหน่ึงที่เป็นการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงในสังคม 

สถาบัน หรือหน่วยงานหลักๆ ที่เกี่ยวข้องให้การรับรองผลิตภัณฑ์ ซ่ึงประกอบด้วย การรับรอง
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ผลิตภัณฑ์จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) การรับรองผลิตภัณฑ์จากส านักงาน

มาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)  การรับรองผลิตภัณฑ์จากสถาบันด้านสุขภาพและความงามช้ันน า 

และการรับรองผลิตภัณฑ์โดยผู้มีช่ือเสียง (Celebrity Endorsement) ซ่ึงถูกใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี

เช่นกนั 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communications : 

IMC Tools) หมายถึง เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดที่ประกอบด้วย การโฆษณา (Advertisings)  

การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) กิจกรรมการตลาดและประสบการณ์ (Events and 

Experiences) การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Public Relations and Publicity) การตลาด

ออนไลน์ (Online and Social Media Marketing)การตลาดทางตรง(Direct and Database 

Marketing) และการใช้พนักงานขาย (Personal Selling) (Kotler&Keller, 2016, p.15) ซ่ึงงานวิจัย

น้ีมุ่งศึกษาเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดทั้ง 8 ประเภทดังกล่าว 

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาอิทธิพลของปัจจัยดังกล่าวในกรณีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเพื่อลดน้้าหนักของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกรอบแนวคิดการวิ จัย
ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

คุณลกัษณะประชากรศาสตรด์า้นสงัคม (Socio-Demographic) 

อายุ  สถานภาพการสมรส  การศกึษา  รายได้ต่อเดือน  และเช้ือชาติ 

 การรบัรองผลิตภณัฑ ์(Product Endorsement) 

1. การรับรองผลิตภณัฑจ์ากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

2. การรับรองผลิตภัณฑ์จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(สมอ.) 

3. การรับรองผลิตภัณฑ์จากสถาบันสุขภาพและความงามช้ันน าของ

ประเทศไทย 

4. การรับรองผลิตภณัฑโ์ดยผู้มีช่ือเสยีง (Celebrity Endorsement) 

เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 

Communications :  IMC Tools) 

1. Advertisings   

2. Sales Promotion 

3. Event and Experiences  

4.  Public Relation and Publicity 

5. Online and Social Media Marketing 

6. Mobile Marketing 

7. Direct and Database Marketing 

8. Personal Selling 

พฤติกรรมตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร

เพื่อลดน ้ าหนกัของนกัศึกษาชาวจีนในเขต

กรุงเทพมหานคร (6W 1H) 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 

2. ผู้บริโภคซ้ืออะไร 

3. ท าไมลูกค้าจึงซ้ือสนิค้านั้น 

4.  ใครมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจซ้ือ 

5. ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร 

6. ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด 

7. ผู้บริโภคซ้ือที่ไหน 

H1 

H3 

H2 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูล  จากประชากรซ่ึงได้แก่ นักศึกษาชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่บริโภค หรือมี

ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก  โดยมีขนาดตัวอย่างจ านวน 250 คน โดย

ท าการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ หาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย โดยใช้สถิติไคสแควร์  ค าถามที่ใช้ประกอบด้วยค าถาม

ปลายปิดที่ใช้มาตรวัดลิเกร์ิต (Likert Scale) 5 ระดับ ได้แก่ “5” เหน็ด้วยมากที่สุด“4” เหน็ด้วยมาก  

“3” เหน็ปานกลาง  “2” เหน็ด้วยน้อย  “1” เหน็ด้วยน้อยที่สดุ 

 

ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

จากการวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลด

น า้หนักของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีเช้ือชาติจีน โดยส่วนใหญ่มีอายุ 20-25 ปี ทั้งน้ี เป็นผู้ที่มี

สถานภาพการสมรส โสด  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือน ต ่ากว่า 2,000 หยวน 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก 

1. ปัจจัยด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  ระดับความเหน็ด้วยต่อปัจจัยด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ที่มี

ผลต่อพฤติกรรมตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน ้าหนักของนักศึกษาชาวจีนในเขต

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม และในรายด้านการรับรองผลิตภัณฑ์จากส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) และด้านการรับรองผลิตภัณฑ์จากส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ .)อยู่

ในระดับมาก ซ่ึงนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เพ่ือลดน า้หนักจะมีความรู้สึกม่ันใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองโดยเคร่ืองหมาย อย. จาก

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเคร่ืองหมาย มอก. จากส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม 

เพราะมีความรู้สกึว่าเคร่ืองหมายเหล่าน้ี แสดงถึงผลิตภัณฑ์น้ันมีคุณภาพที่ดี และมีความปลอดภัยต่อ

การบริโภค ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กฤช  เมฆาสุวรรณ (2549) ที่ศึกษาการยอมรับ

เคร่ืองดื่มสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะให้

ความส าคัญกับการได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยมีเคร่ืองหมายรับรองความปลอดภัยจาก

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เน่ืองด้วยความเป็นองค์กรหน่ึงของรัฐบาลที่มีความ

น่าเช่ือถือในการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังน้ัน ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการ

ได้รับการรับรองจาก อย. และ สมอ. 
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2. ปัจจัยด้านเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  ระดับความเห็นด้วยต่อปัจจัยด้านเคร่ืองมือการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักของ

นักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม และในรายด้านส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง 

โดยเฉพาะในด้านการตลาดทางตรง ซ่ึงนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจ

ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักอาจจะยังไม่มีความรู้สึกว่า การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ที่มีการ

น าเสนอผลิตภัณฑผ่์านทางแคตตาลอ็ก การส่งข้อความผ่านทางโทรศัพทม์ือถือไปยังผู้บริโภคโดยตรง

จะมีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑน้ั์นได้ง่ายขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นันทพร  คชรินทร์ 

(2549) ที่ศึกษาการศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทบ ารุงผิวพรรณของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร และพบว่า การส่งเสริมการตลาดในด้านการตลาดทางตรงไม่มีผลต่อการยอมรับ

และตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดังน้ัน ผู้ประกอบการอาจให้ความส าคัญกับเคร่ืองมือ

การตลาดทางตรงในล าดับหลัง โดยควรให้ความส าคัญกับการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์  

สื่อโฆษณาในร้านค้า ณ แหล่งซ้ือ  สื่อโฆษณาบนบรรจุภัณฑ ์จากผลการศึกษาในล าดับแรก 

พฤติกรรมตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  นักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติประเภทกลุ่มสารสกัดจากพืช เช่น สารสกัดจาก

ชาเขียว  ผลส้มแขกมากที่สดุ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สดุคือ เพ่ือการรับประทานส่วนตัว และมีวิธี

ในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักโดยการไปซ้ือด้วยตนเอง ซ่ึงในแต่ละคร้ังจะมีการใช้

เงินไปกบัการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักเฉล่ียคร้ังละประมาณ ไม่เกิน 1,000 บาท ส่วน

ใหญ่มีความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก 2 เดือนขึ้ นไปต่อคร้ัง และมีการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน ้าหนัก ที่ร้านขายยามากที่สุด  ทั้งน้ี ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่คือ ตัวเอง 

ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผลการวิจัยของ ศิริวรรณ  เลิศสชุาตวนิช (2550)  ที่ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่ส่งเสริม

ให้เกดิพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเ์สริมอาหารที่ใช้ควบคุมน า้หนักในประเดน็เร่ือง ผู้มีอิทธิพลต่อ

การบริโภคผลิตภัณฑค์ือ การได้รับอทิธพิลจากสื่อ เพ่ือน และสมาชิกในครอบครัว ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย 

1. จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 (H1)  นักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครที่มี

คุณลักษณะประชากรศาสตร์ด้านสังคมที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เพ่ือลดน า้หนักที่แตกต่างกัน พบว่า นักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มี

พฤติกรรมตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักแตกต่างกันในด้านประเภทของผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารเพ่ือลดน ้าหนักที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ และด้านความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริม
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อาหารเพ่ือลดน า้หนัก  นักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มี

พฤติกรรมตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักแตกต่างกันในด้านวิธีในการซ้ือผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก  นักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 

มีพฤติกรรมตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักแตกต่างกันในด้านวัตถุประสงค์ในการ

ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน ้าหนัก และด้านความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลด

น ้าหนัก และนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรม

ตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักแตกต่างกันในด้านความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารเพ่ือลดน า้หนัก และด้านการใช้เงินไปกบัการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักที่แตกต่าง

กัน (p<0.05) ซ่ึงสอดคล้องกับ ทฤษฎีปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค (Kotler, 

1967) อ้างถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2546 : 198)) ด้านสิ่งกระตุ้นอื่นๆ (Other Stimulus) ตาม

สิ่งกระตุ้นด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) ว่าการศึกษาเกี่ยวกบัประชากรมนุษย์ในรูปของขนาด 

ความหนาแน่น ถิ่นที่อยู่อาศัย อายุ เพศ เช้ือชาติ จะมีผลให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการซ้ือที่แตกต่าง

กันไป  ดังน้ัน ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักควรใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน 

หรือมีทางเลือกให้กบัผู้บริโภคชาวจีนที่มีคุณลักษณะประชากรศาสตร์ด้านสงัคมต่างกนั 

2. จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 (H2)  ปัจจัยด้านการรับรองผลิตภัณฑ์มีผลต่อ

พฤติกรรมตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารเ พ่ือลดน ้าหนักของนักศึกษาชาวจีนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านการรับรองผลิตภัณฑ์จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) มีผลต่อพฤติกรรมตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักในด้านสถานที่ในการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก และวิธีในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก  ปัจจัย

ด้านการรับรองผลิตภัณฑ์จากส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) มีผลต่อพฤติกรรมตัดสินใจ

ซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักในด้านสถานที่ในการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก 

และวิธีในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก  ปัจจัยด้านการรับรองผลิตภัณฑ์จากสถาบัน

สขุภาพและความงามช้ันน าของประเทศไทย มีผลต่อพฤติกรรมตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือ

ลดน ้าหนักในด้านวิธีในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน ้าหนัก และการใช้เงินไปกับการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก และปัจจัยด้านการรับรองผลิตภัณฑ์โดยผู้มีช่ือเสียง มีผลต่อ

พฤติกรรมตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักในด้านสถานที่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารเพ่ือลดน ้าหนัก และวิธีในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน ้าหนัก  (p<0.05) ดังน้ัน 

ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักควรมุ่งเน้นการได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์

จาก อย. และ สมอ. เน่ืองจากนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครมีระดับความเหน็ด้วยต่อปัจจัย

ดังกล่าวข้างต้นอยู่ในระดับมาก จากผลการศึกษาในล าดับแรก 
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3. จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 (H3)  เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา

การมีผลต่อพฤติกรรมตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักของนักศึกษาชาวจีนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านการโฆษณา มีผลต่อพฤติกรรมตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เพ่ือลดน า้หนักในด้านวัตถุประสงค์ในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก  ความถี่ในการซ้ือ

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก  สถานที่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก และวิธี

ในการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก  ปัจจัยด้านกิจกรรมการตลาดและประสบการณ์ มีผล

ต่อพฤติกรรมตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักในด้านประเภทของผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารเพ่ือลดน า้หนักที่ใช้สารสกดัจากธรรมชาติ  ปัจจัยด้านการให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์  มี

ผลต่อพฤติกรรมตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักในด้านสถานที่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก  ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ มีผลต่อพฤติกรรมตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารเพ่ือลดน ้าหนักในด้านวิธีในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน ้าหนัก  ปัจจัยด้าน

การตลาดทางตรง มีผลต่อพฤติกรรมตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน ้าหนักใน

วัตถุประสงค์ในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก  ความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เพ่ือลดน า้หนัก และสถานที่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก  และปัจจัยด้านการใช้

พนักงานขาย มีผลต่อพฤติกรรมตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักในความถี่ในการซ้ือ

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก  สถานที่ในการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก  และวิธี

ในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก  ดังน้ัน ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เพ่ือลดน ้าหนักควรด าเนินกลยุทธ์ที่เน้นการให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ าตราสินค้า และเกิดการซ้ือซ ้า

อย่างต่อเน่ือง 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวิจยัครั้งนี้  

1. จากผลการศึกษาปัจจัยด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ ที่พบว่า นักศึกษาชาวจีนในเขต

กรุงเทพมหานคร มีความเหน็ด้วยต่อปัจจัยด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านการรับรองผลิตภัณฑ์จาก

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และรองลงมาคือ ด้านการรับรองผลิตภัณฑ์จาก

ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงเสนอแนะว่า ผู้จัดจ าหน่ายต้องให้

ความส าคัญกับการผลิต และยังต้องใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก โดย

การแจ้งรายละเอียดบนฉลากของผลิตภัณฑ์ให้มีความชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ เพ่ือให้ผู้บริโภค

ทราบว่าผลิตภัณฑ์น้ันมีคุณภาพที่ดี และมีความปลอดภัยในการบริโภค เน่ืองจากได้รับมาตรฐานการ
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รับรองผลิตภัณฑ์ด้วยเคร่ืองหมาย อย. จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเคร่ืองหมาย 

มอก. จากส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม 

2. จากผลการศึกษาปัจจัยด้านเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่พบว่า 

นักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความเหน็ด้วยต่อปัจจัยเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน ้าหนัก อยู่ในระดับมาก 

โดยเฉพาะในด้านการโฆษณา ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงเสนอแนะว่า ผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลด

น า้หนักแก่ผู้บริโภคชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครต้องให้ความส าคัญต่อการน าผลการวิจัยที่ได้ในคร้ัง

น้ีมาใช้อ้างอิงประกอบการโฆษณา โดยการมุ่งเน้นการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ

อิเลก็ทรอนิกส์ สื่อโฆษณาในร้านค้า ณ แหล่งซ้ือ (Point-of-Purchase : POP) สื่อโฆษณาบนบรรจุ

ภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้บริโภครู้จักผลิตภัณฑ์มากขึ้น อันเป็นการกระตุ้นเร่งเร้าให้ผู้บริโภคซ้ือผลิตภัณฑ์ไปใช้ 

และเกดิการจดจ าตราสนิค้าได้ 

3. จากผลการศึกษาพฤติกรรมตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก  ที่พบว่า 

นักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานครเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักที่ใช้สารสกัด

จากธรรมชาติประเภทกลุ่มสารสกัดจากพืชมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุดคือ เพ่ือการ

รับประทานส่วนตัว และมีวิธีในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักโดยการไปซ้ือด้วยตนเอง 

ซ่ึงในแต่ละคร้ังจะมีการใช้เงินไปกบัการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักเฉล่ียคร้ังละประมาณ 

ไม่เกิน 1,000 บาท ส่วนใหญ่มีความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก 2 เดือนขึ้นไป

ต่อคร้ัง และมีการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนัก ที่ร้านขายยามากที่สุด  ทั้งน้ี ผู้ที่มีอิทธิพล

ในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักของนักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร

ส่วนใหญ่คือ ตัวเอง ผู้วิจัยจึงเสนอแนะว่า ผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน ้าหนักแก่

ผู้บริโภคชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร ควรก าหนดปัจจัยด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ และการใช้

เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้มีความเหมาะสมและชัดเจน  โดยการแสดงฉลาก

เคร่ืองหมาย อย. ที่ผลิตภัณฑ์ที่จัดจ าหน่าย เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภัณฑ์ไว้รับประทานเอง  

อนัจะท าให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกม่ันใจที่จะรับประทาน และก่อให้เกิดพฤติกรรมการตัดใจซ้ือที่ง่ายข้ึน 

อีกทั้งผู้จัดจ าหน่ายควรเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสาร โดยการใช้เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการให้มากขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคชาวจีนซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักบ่อยคร้ัง

ขึ้น โดยมุ่งเน้นการใช้เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในด้านการโฆษณา เน่ืองจากมีผล

ต่อพฤติกรรมตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก  นอกจากน้ี 

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน ผู้จัดจ าหน่ายควรเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย

แบบออนไลน์ เพ่ือให้ผู้บริโภคชาวจีนที่ต้องการซ้ือผลิตภัณฑ์ แต่ไม่สะดวกไปซ้ือที่ร้านโดยตรง

สามารถสั่งซ้ือผ่านทางเว็บไซต์ และมีบริการส่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือลดน ้าหนักถึงบ้าน ซ่ึง
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นอกจากจะท าให้ผู้จัดจ าหน่ายสามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้เพ่ิมขึ้นแล้ว ยังท าให้ผู้บริโภคชาวจีนเกิด

ความพึงพอใจ และอาจกลับมาซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักซ า้ด้วย  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1) มีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับ

ผู้ประกอบการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพ่ือลดน า้หนักแก่ผู้บริโภคชาวจีน เพ่ือให้ได้ข้อมูลใน

แนวลึกขึ้น เช่น เหตุผลที่ซ้ือหรือไม่ซ้ือ/ซ้ือซ า้ หรือแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

2) ควรมีการวิจัยในกรอบแนวคิดเดิม แต่ขยายขอบเขตของการวิจัย ด้านประชากรและ

ตัวอย่างไปยังกลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น ชาวจีนที่มิใช่เฉพาะนักศึกษาที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงมีคุณลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถน าผลการศึกษาไปปรับเปล่ียนกลยุทธ์ให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าชาวจีนได้ดีย่ิงขึ้น 

3) ควรขยายขอบเขตของการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เพ่ือลดน า้หนักของลูกค้าในกลุ่มประเทศ CLMV (ได้แก่ กัมพูชา  ลาว  เมียนมาร์  และเวียดนาม)  

เน่ืองจาก ปัจจุบันกลุ่มประเทศ CLMV เป็นกลุ่มประเทศที่มีพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ 

มากขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
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