
ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

ของนกัศึกษากลุ่มเพศท่ี 3 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 

วนิดา  ศรีฉายา
*
  

พญ.ปองศิริ  คุณงาม
**
 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงพรรณาเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ

นักศึกษากลุ่มเพศที่ 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 400 

คน พบว่า ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ตัวอย่างส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 2 พักอาศัยที่หอพัก

เพียงคนเดียว ส่วนประสมการตลาด ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด 

ด้านความกงัวลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยความกังวล

คุณค่าทางโภชนาการมากที่สุด ด้านพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผู้บริโภคมีการเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือประโยชน์ในด้านการลดน ้าหนัก โดยความถี่ ในการเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเดือนละ 1 คร้ัง โดยมีค่าใช้จ่ายในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

มากกว่า 701 บาทขึ้นไปต่อคร้ัง และให้ความส าคัญกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มที่

เพ่ิมการเผาผลาญแบบเมด็ โดยมีเหตุผลคือคุณภาพสินค้ามากที่สุด ผู้บริโภคชอบซ้ือที่ซุปเปอร์

มาร์เกต็/ห้างสรรพสินค้า โดยมีเหตุผลคือมีโปรโมช่ันพิเศษ ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารมากที่สดุ คือ พรีเซน็เตอร์ 

ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านรูปแบบการด าเนิน

ชีวิต ด้านส่วนประสมการตลาด และด้านความกังวลของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมี

ความสมัพันธต่์อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษากลุ่มเพศที่ 3 มหาวิทยาลัย

ธุรกจิบัณฑติย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

 

                                                           
*
  นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ  

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

** ที่ปรึกษาวิทยานพินธ ์
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วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์  5 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านรูปแบบด าเนินชีวิตกับ

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วน

ประสมการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 5) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ความกงัวลของผู้บริโภคที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

รูปแบบการวิจยั  เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive research) 

ประชากร/กลุ่มตวัอย่าง  นักศึกษากลุ่มเพศที่3 ที่ก  าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 

(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ จ านวน 400 คน 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ปลายเปิด ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี ส่วนที่ (1) ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน 4 ข้อ โดยข้อค าถามเป็นการ

เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว ส่วนที่ (2) ปัจจัยทางด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ส่วนประสมทาง

การตลาด ความกังวลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค จ านวน 28 ข้อ โดยข้อ

ค าถามเป็นการวัดตามระดับช่วง(Interval Scale) ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารของผู้บริโภค จ านวน 3 ข้อ เป็นข้อค าถามเป็นการเลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว ที่เหลือ

จ านวน 7 ข้อค าถามเป็นแบบวัดตามระดับช่วง(Interval Scale) ตามวิธขีอง Likert Scale  

การวิเคราะหข์อ้มูล 

หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว น าแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด มา

ประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมทางสถิติค านวณหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และการทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร โดยใช้สถิติไค-สแควร์ Chi-square test, T-test, F-test, Pearson Correlation (r*) 

 

ผลการศึกษา 

ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคล 

ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก าลัง

ศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 2 (ร้อยละ 29.5) ในส่วนของที่พักอาศัยในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่พักอาศัยที่หอพัก (ร้อยละ 54.3) พบว่าส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่คนเดียว (ร้อยละ 39.3) 

รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็น ผู้ที่มีรายได้ 7001-9000 บาทมากที่สุด (ร้อย

ละ 44.0) 
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ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทางดา้นปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิต ส่วนประสม

ทางการตลาด และความกงัวลต่อการบริโภคบะหมีก่ึง่ส าเร็จรูปของผูบ้ริโภค 

ปัจจัยทางด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยรูปแบบการ

ด าเนินชีวิต ด้านความสนใจมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 3.86) และเมื่อพิจารณารายด้านจะเป็นดังน้ี ใน

ด้านกจิกรรม ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการออกก าลังกายเป็นประจ าสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.60) 

ด้านความสนใจ ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.04) ส่วนด้านความ

คิดเหน็ ผู้บริโภคให้ความส าคัญเกี่ยวกบัการที่มีสขุภาพดีที่มีประโยชน์(ค่าเฉล่ีย 4.07) 

ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ผู้บริโภคให้ความส าคัญส่วนประสมการตลาด 

ด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 3.80) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะเป็นดังน้ี  ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก

องค์กรที่น่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.13) ด้านราคา ผู้บริโภคยินดีที่จะซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มี

ราคาแพงแต่มีคุณภาพดี (ค่าเฉล่ีย 3.98) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้บริโภคให้ความส าคัญใน

เร่ืองของความสะดวกในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร (ค่าเฉล่ีย 3.68) และด้านการส่งเสริม

การตลาด ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ก่อให้เกิดความต้องการซ้ือ

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร (มีค่าเฉล่ีย 3.81) 

ปัจจัยทางด้านความกังวลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค ผู้บริโภค

มีความกังวลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านความกังวลคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุด 

(ค่าเฉล่ีย 3.85)และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะเป็นดังน้ี  ในด้านความปลอดภัยทางอาหาร 

ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับข้อมูลแหล่งที่ผลิต เวลาการผลิต วันหมดอายุที่มีในบรรจุภัณฑ ์

(ค่าเฉล่ีย 3.93) ส่วนด้านความกังวลคุณค่าทางโภชนาการ ผู้บริโภคมีความกังวลในเร่ืองคุณค่า

ทางโภชนาการที่จะได้รับ(ค่าเฉล่ีย 3.95)  

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทางดา้นพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร

ของผูบ้ริโภค 

ผู้บริโภครับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือประโยชน์ในด้านการลดน า้หนักมาก

ที่สุด (ร้อยละ 35.5) ส่วนความถี่ ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบว่าผู้บริโภคซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 39.5) ค่าใช้จ่ายในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร พบว่า ผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากกว่า 701 บาทขึ้นไป มาก

ที่สดุ (ร้อยละ 34) จากพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เมื่อพิจารณารายด้านจะเป็นดังน้ี 

ด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เลือกซ้ือ ผู้บริโภคเลือกซ้ือกลุ่มที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ (ค่าเฉล่ีย 

3.66) เหตุผลที่เลือกซ้ือ ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้า (ค่าเฉล่ีย 3.83) รูปแบบ

ที่ง่ายต่อการบริโภค ผู้บริโภคให้ความนิยมแบบเมด็ (ค่าเฉล่ีย 3.52) ด้านแหล่งที่ซ้ือ ผู้บริโคนิยม

ซ้ือที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ค่าเฉล่ีย 3.41) เหตุผลที่เลือกซ้ือจากสถานที่ดังกล่าว ผู้บริโภคให้

ความส าคัญคือ ราคาถูก (ค่าเฉล่ีย 3.81) ในด้านของข้อมูลข่าวสาร ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสาร
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จากสื่อออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 3.73) และในด้านผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ผู้บริโภคให้ความส าคัญกบั พรีเซน็เตอร์ (ค่าเฉล่ีย 3.88) 

ส่วนที ่4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยดา้นประชากรศาสตรที์่แตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของนกัศึกษากลุ่มเพศที่ 3 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

1.1  ช้ันปี ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างช้ันปีที่ก  าลังศึกษากับพฤติกรรมการ

ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบว่า ระดับช้ันปีที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ในด้านผู้ที่มีอทิธพิลต่อการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ส่วนพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั  

1.2 แหล่งพักอาศัย ผลการทดสอบพบว่าแหล่งพักอาศัยไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารในทุกประเดน็  

1.3 ผู้ร่วมพักอาศัย ผลการทดสอบพบว่า ผู้ร่วมพักอาศัยมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษากลุ่มเพศที่  3 ในด้านประโยชน์ของ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทาน โดยกลุ่มที่อยู่อาศัยคนเดียวส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารเพ่ือประโยชน์ในการลดน า้หนัก ส่วนกลุ่มที่อยู่กับเพ่ือน ครอบครัว และญาติ ส่วนใหญ่ซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือบ ารุงผิวพรรณ ผลการทดสอบพบว่าผู้ร่วมพักอาศัยที่ต่างกัน มี

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารไม่แตกต่างกนั ในทุกประเดน็  

1.4 รายได้ต่อเดือน ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับ

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในด้านความถี่ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใน

แต่ละเดือน พบว่ามีความสัมพันธ์กัน ผลการทดสอบความแตกต่างของรายได้ต่อเดือนกับ

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารพบว่าไม่มีความแตกต่างกนัในทุกประเดน็ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม

การซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของนกัศึกษากลุ่มเพศที่ 3 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2.1 ปัจจัยด้านกิจกรรม ผลการทดสอบพบว่า มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารในแต่ละเดือน  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า รูปแบบการด าเนิน

ชีวิตในปัจจัยด้านกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับปัจจัยพฤติกรรม ดังน้ี กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เลือกซ้ือ 

เหตุผลในการเลือกซ้ือ รูปแบบที่ง่ายต่อการบริโภค สถานที่ที่ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แหล่งที่

ได้ รับข้อมูลข่าวสารและผู้ที่ มีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างมีนัยส าคัญ  

(p > 0.05) 

2.2 ปัจจัยด้านความสนใจ ผลการทดสอบพบว่า มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในแต่ละเดือน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า รูปแบบการ

ด าเนินชีวิตในเร่ืองปัจจัยด้านความสนใจ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารในทุกประเดน็ อย่างมีนัยส าคัญ (p > 0.05) 
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2.3 ปัจจัยด้านความคิดเหน็ ผลการทดสอบพบว่า มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารในแต่ละเดือน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า มีความสัมพันธ์

กบัปัจจัยพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารในทุกประเดน็ อย่างมีนัยส าคัญ (p > 0.05) 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม

การซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของนกัศึกษากลุ่มเพศที่ 3 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

3.1   ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผลการทดสอบพบว่า มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการ

เลือก ซ้ือผลิตภัณฑ์ เส ริมอาหารในแต่ละเดือน  ผลการ วิ เคราะห์ความสัมพันธ์  พบว่า  

มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมในการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารในทุกประเดน็ อย่างมีนัยส าคัญ (p > 

0.05) 

3.2   ปัจจัยด้านราคา ผลการทดสอบพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับประโยชน์ของ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทาน ความถี่ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในแต่ละเดือน 

และค่าใช่จ่ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่ามี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในทุกประเดน็ อย่างมีนัยส าคัญ (p > 

0.05) 

3.3   ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผลการทดสอบพบว่า มีความสัมพันธ์กับ

ความถี่ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในแต่ละเดือน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า 

ระดับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีความสัมพันธ์กันในประเดน็ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่

เลือกซ้ือ รูปแบบที่ง่ายต่อการบริโภค สถานที่ที่เลือกซ้ือ เหตุผลที่ซ้ือจากสถานที่ดังกล่าว อย่างมี

นัยส าคัญ (p > 0.05) 

3.4  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการทดสอบพบว่า มีความสมัพันธก์บัความถี่

ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารในแต่ละเดือน ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ ์พบว่า มี

ความสัมพันธก์บัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารในทุกประเดน็อย่างมีนัยส าคัญ (p > 

0.05) 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยดา้นความกงัวลของผูบ้ริโภคเกี่ยวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร

มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนกัศึกษากลุ่มเพศที่  3 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

4.1  ปัจจัยด้านความปลอดภัยทางอาหาร ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์กับ

ความถี่ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในแต่ละเดือน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในทุกประเดน็อย่างมีนัยส าคัญ (p > 

0.05) 

4.2 ปัจจัยด้านความกังวลคุณค่าทางโภชนาการ ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์

กับความถี่ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในแต่ละเดือน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ ์
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พบว่า มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในทุกประเดน็อย่างมีนัยส าคัญ 

(p > 0.05)  

 

อภิปรายผล 

จากผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษาฯลฯ พบว่า การมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่

แตกต่างกนัมีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร ในด้านความถี่ในการเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในแต่ละเดือน มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร ชุมทอง 

(2553)ที่ ศึกษาอิทธิพลของเคร่ืองมือการสื่อสารแบบบูรณาการที่มีต่อ พฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ ารุงสมองและความจ า แต่แตกต่างจากงานวิจัยของสุภาพร ชุมทองที่

รายได้ต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ฯลฯ ด้านเหตุผลในการเลือกซ้ือ ด้านสถานที่

จ าหน่าย  ในขณะที่ไม่พบความแตกต่างจากงานวิจัยช้ินน้ี 

จากผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์

กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารของนักศึกษากลุ่มเพศที่ 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

พบว่า ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ในด้านกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารในแต่ละเดือน กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เลือกซ้ือ เหตุผลในการเลือกซ้ือ รูปแบบ

ที่ง่ายต่อการบริโภค สถานที่ที่ ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารและผู้ที่มี

อิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็นพบว่า มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในทุกประเดน็ สอดคล้องกับแนวคิด

ของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวว่า การตัดสินใจของผู้ซ้ือได้รับอิทธิพลส่วนหน่ึงจากรูปแบบ

การด ารงชีวิต และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Allen, Machleit & Kleine (1992) ได้กล่าวว่า

รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนเรามีความหลากหลายวิถีทาง ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับประสบการณในอดีต

ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนและสถานการณ์แวดล้อมที่แตกต่างกัน หรืออาจกล่าวได้ว่ารูปแบบ

การด าเนินชีวิตของผู้บริโภคเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากกลไกการผสมผสานของลักษณะเฉพาะตัวและ

ประสบการณ์ในอดีตของผู้บริโภคแต่ละรายมาปฏสิมัพันธก์ับสภาวะแวดลอมทางสังคม ซ่ึงส่งผลสู่

วิถีการปฏบัิติหรือพฤติกรรมของผู้บริโภค ในแต่ละ ช่วงของวงจรชีวิต 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่  3  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมี

ความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษาฯลฯ พบว่า ปัจจัยด้านส่วน

ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มี

ความสมัพันธก์บัความถี่ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารในแต่ละเดือน มีความสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ เสกสรร วีระสุข (2557) ที่ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท

วิตามินในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 

ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรอบ 6 
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เดือน แต่ในขณะที่งานวิจัยช้ินน้ีไม่พบความสัมพันธ์ด้านราคากับความถี่ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร และสอดคล้องกบั ฐิตาภา พรหมสวาสด์ิ (2555) ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด

ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ ารุงสมองและความจ าของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วย ด้าน

ผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์

ต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารบ ารุงสมอง  

จากผลการทดสอบสมมติฐานที่  4 ปัจจัยด้านความกังวลของผู้บริโภคเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษา

กลุ่มเพศที่ 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า ปัจจัยด้านความปลอดภัยทางอาหาร และปัจจัย

ด้านความกังวลคุณค่าทางโภชนาการ มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารในแต่ละเดือนและมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ในทุก

ประเดน็ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ข้อจ ากดัจากงานวิจัยเล่มน้ี ดังน้ี 

1.  เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างบางท่านที่ตอบแบบสอบถามไม่ใช่ผู้บริโภคที่เลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเป็นประจ าจึงอาจท าให้ข้อมูลมีการคลาดเคล่ือน 

2.  แบบสอบถามมีข้อบกพร่องในใช้ค าถามที่ไม่ชัดเจน ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความเข้าใจคลาดเคล่ือน เช่น ความหมายของค าว่า พรีเซ็นเตอร์ ผู้วิจัยไม่ได้ให้ความหมายที่

ชัดเจนว่าหมายถึง ดาราที่มีช่ือเสยีง หรือจากกลุ่มที่มีการรีวิวสนิค้า เป็นต้น 
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