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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบอกต่อแบบปากต่อปากและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผลการวิจัย
พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อการบอกต่อแบบปากต่อปากของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับการบอกต่อมาก ส่วน
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ปัจจัยด้านการบอกต่อแบบปากต่อปากของผู้บริโภค ได้แก่ ด้าน
ปริมาณ ด้านคุณภาพ และ ด้านความน่าเช่ือถือ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยตัวแปรดังกล่าวส่งผลร้อยละ 50.8  อย่างมีนัยทางสถิติที่ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
เสริมแคลเซียม ได้แก่ ด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ด้านตราผลิตภัณฑ์  ด้านป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ และ ด้านบริการสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตัวแปรดังกล่าวส่งผ ล
ร้อยละ 67.9 อย่างมีนัยทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย นักการตลาด รวมถึง
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจในธุรกิจตลาดผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมในการน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ
และเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีจะน าไปใช้วางแผนพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมต่อไป 
 
ค าส าคัญ: การบอกต่อแบบปากต่อปาก ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม  
 

ABSTRACT 
 

This research aims to study the word-of-mouth and the product factors influencing consumer 
buying decisions on supplementary calcium products in the Bangkok metropolitan area. The sample 
group consisted of 400 people who purchased supplementary calcium products in the Bangkok 
metropolitan area and who were 20 years old or over. A questionnaire was used as the instrument used 
for data collection. The research results were found that the respondents to the questionnaire had an 
opinion level regarding word-of-mouth, both on the whole and at a high level. In terms of the product 
factor, supplementary calcium products were at a high level. Incidentally, the word-of-mouth factor 
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includes quality, quantity and reliability influencing consumer buying decisions on supplementary calcium 
products in the Bangkok metropolitan area. These variables had an effect of 50.8% and were statistically 
significant at a level of 0.05. With regard to the product factors of supplementary calcium products in the 
product features, product brand, packaging, product label, and product support services influencing 
consumer buying decisions on supplementary calcium products in the Bangkok metropolitan area. These 
variables had an effect of 67.9% and at a statistically significant level of 0.01. Consequently, this research 
may be valuable to product manufacturers, distributors, and marketers including new entrepreneurs that 
are interested in the supplementary calcium product business may use the information in the results of 
the research as business instructions, followed by basic information planning business development of 
supplementary calcium products.  
 
Keywords: Word of Mouth, Product Factor, Calcium Supplementary Product,  
 

บทน า 
 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป คนที่อยู่ในสังคมเมืองต้องออกไปท างานข้างนอกบ้าน  
ทั้งปัญหาจราจร สิ่งแวดล้อม และการใช้ชีวิตท่ามกลางเทคโนโลยีในโลกยุคใหม่ซึ่งน าไปสู่ความสะดวกสบาย แต่พบว่ามนุษย์
เรากลับต้องเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพมากขึ้น ต้องท างานแข่งกับเวลา และมลภาวะรอบด้าน ด้วยเหตุนี้เองผู้บริโภคจึงเริ่ม
ตื่นตัวหันมาให้ความสนใจกับสุขภาพของตนเองรวมถึงคุณประโยชน์และความปลอดภัยของอาหารมากข้ึน จะเห็นได้จากการ
เพิ่มความพิถีพิถันในการเลือกซื้ออาหารมาบริโภค อันเนื่องมาจากการรับรู้ถึงพิษภัยของสารเคมีและสารพิษตกค้างในอาหาร 
ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคหันไปตามกระแส “การห่วงใยในสุขภาพของตัวเอง” และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
ทั้งนี้ต่างทราบดีว่า การดูแลและป้องกันตนเองให้ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บ ย่อมดีกว่าเมื่อเจ็บป่วยแล้วค่อยรักษา จึงมีค าที่กล่าวว่า 
You are what you eat การเลือกรับประทานอาหารที่ถูกหลัก และถูกสัดส่วน รวมถึงการใช้ชีวิตถูกต้องในสิ่งแวดล้อมที่ดี
และความสมดุลของร่างกาย ดูแลตัวเองมากขึ้น ต้องเข้าใจและใส่ใจเรื่องสุขภาพด้วยว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อให้สุขภาพ
แข็งแรงอยู่ในสภาวะที่ดีที่สุด สุขภาพท่ีดีเป็นสิ่งท่ีทุกคนปรารถนา (ธรรมปราโมทย์, 2559, น. 20) 

แต่เนื่องจากการที่คนในปัจจุบันมีชีวิตเร่งรีบไม่มีเวลาในการประกอบอาหารเพื่อบริโภค หรือบางคนไม่มีเวลาแม้แต่
บริโภคอาหาร ออกก าลังกายหรือพักผ่อนอย่างเหมาะสม ท้ังยังต้องพึ่งพาอาหารตามร้านอาหาร ภัตตาคาร ใช้เวลาส่วนใหญ่ใน
การประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเอง หรือครอบครัว มีความเครียด และอาจะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้ท าให้ผู้บริโภค
จ านวนมากหันมาใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพราะคิดว่าจะได้รับสารอาหารหรือสารที่มีประโยชน์ต่างๆ เสริมชดเชยส่วนที่
อาจจะขาด เพื่อให้มีสุขภาพดี (มลศิริ วีโรทัย, 2545, น. 213) 

แคลเซียม จัดเป็นสารอาหารที่ส าคัญในการเสริมสร้างกระดูก ช่วยป้องกันโรคกระดูกบางและกระดูกพรุนได้ โดยการ
รับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของแคลซียม อาทิเช่น นมพร่องไขมัน (low-fat milk) , โยเกิร์ตและชีส ผักคะน้า บรอ
คเคอรี่ ผักโขม และผลิตภัณฑ์จากถ่ัวเหลือง ฯลฯ เป็นสิ่งจ าเป็นในการท าให้ร่างกายได้รับแคลเซียมที่พอเพียง แต่อย่างไรก็ตาม
ในกรณีที่ผู้บริโภคไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมได้อย่างพอเพียง ประกอบกับการที่กระบวนการดูดซึมของ
แคลเซียมในทางเดินอาหารอาจถดถอยลงเนื่องจากอายุ ท าให้อาจมีความจ าเป็นที่จะต้องรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
แคลเซียม โดยที่มูลนิธิโรคข้ออักเสบของสหรัฐอเมริกาได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับปริมาณการรับประทานแคลเซียมเสริมอาหารไว้
คือ ส าหรับผู้ใหญ่อายุ 50 ปีหรือต่ ากว่า ปริมาณบริโภค  1,000 มิลลิกรัม/วัน ผู้ใหญ่อายุ 51 ปีขึ้นไปควรบริโภค 1 ,200 
มิลลิกรัม/วัน ส าหรับผู้หญิงวัยหมดประจ าเดือนและผู้ใหญ่ที่มีภาวะอักเสบอาจต้องบริโภคถึง 1 ,500 มิลลิกรัม/วัน อย่างไรก็
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ตามปริมาณแคลเซียมที่เหมาะสมยังคงเป็นข้อโต้แย้ง และการรับประทานวิตามินดีพร้อมกับแคลเซียมจะท าให้การดูดซึม
แคลเซียมเพิ่มมากข้ึนถึง 65 เปอร์เซ็นต์ (Arthritis Foundation 2019, น. 110) 

จากสภาวการณ์ดังกล่าวเป็นโอกาสที่ดีและเป็นที่น่าสนใจอย่างมากส าหรับการศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินในซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมของผู้บริโภค ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
แคลเซียมที่มีคุณค่าเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและการบ าบัดโรค เนื่องจากผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
เนื่องจากในการบริโภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดีนั้นมักจะพบกับอุปสรรคที่ส าคัญคือหาซื้อค่อนข้างยาก รวมถึงข้อจ ากัดต่างๆ 
ในการบริโภค ประกอบกับชีวิตที่เร่งรีบของสังคมเมือง ท าให้คนส่วนใหญ่หันมารับประทานผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมและก่อน
การตัดสินใจย่อมมีการหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รวมถึง การบอกต่อจากคนรอบข้างที่เคยรับประทานมาก่อนนั่นเอง หรือที่
เรียกกันว่า การสื่อสารแบบบอกต่อ (Word-of-Mouth: WOM) เป็นหนึ่งในรูปแบบการสื่อสารที่นับว่ามีบทบาทต่อการ
ด ารงชีวิตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ Assael (1998) ได้กล่าวว่า การสื่อสารแบบบอก
ตอ่ เป็นการสื่อสารที่ทรงพลังและมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ โดยทั่วไปเมื่อผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักให้ความส าคัญกับค าแนะน าที่ได้รับจากการบอกต่อจากคนใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็น
ครอบครัว เพื่อนฝูง หรืออาจรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์นั้นๆ นอกเหนือจากนั้นผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมในท้องตลาดที่
มีมากมายหลายแบรนด์ ซึ่งแต่ละแบรนด์ล้วนแล้วแต่มีปัจจัยผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์           
ตราผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ และบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบอกต่อแบบปากต่อปากและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย นักการตลาด รวมถึง
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจในธุรกิจตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในการน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ 
และเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีจะน าไปใช้วางแผนพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
2. เพื่อศึกษาการบอกต่อแบบปากต่อปากประกอบด้วยด้านปรมิาณ ด้านคุณภาพและด้านความน่าเชื่อถือ ท่ีส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ด้านตราผลิตภัณฑ์ ด้านบรรจุภัณฑ์ 

ด้านป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ และด้านบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้ 
   1.1 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
   1.2 การบอกต่อแบบปากต่อปากของผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม ประกอบด้วยด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ และด้าน

ความน่าเชื่อถือ  
   1.3 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยดา้นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ด้านตราผลิตภัณฑ์ ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านป้าย

ฉลากผลิตภัณฑ์ ด้านบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์  
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

แตกต่างกัน มกีารตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
2. การบอกต่อแบบปากต่อปาก ประกอบด้วยปริมาณ คุณภาพและความน่าเช่ือถือ  มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ และ

บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แน วคิ ดแล ะทฤษ ฎี เกี่ ย วกั บ ลั กษ ณ ะทางป ระช ากรศาสต ร์  ผู้ วิ จั ย ได้ น าแนวคิ ด และทฤษ ฎี ขอ ง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538, น. 38) ที่กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัว
บุคคลแต่ละคนประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักการตลาดน ามา
พิจารณาในการที่จะแบ่งส่วนการตลาดและท าการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบอกต่อแบบปากต่อปาก ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีของ Professor Russell 
Gruen (L. Gruen, et al., 2006) ที่สรุปองค์ประกอบการบอกต่อแบบปากต่อปากไว้ 3 องค์ประกอบคือ ปริมาณ (quantity) 
คุณภาพ (quality) และความน่าเชื่อถือ (credibility) โดยผู้วิจัยได้นิยามค าจ ากัดความของตัวแปรที่ใช้วัดความพึงพอใจของ
ลูกค้า 3 ตัวแปร ดังน้ี 

1. ปริมาณ หมายถึง การสื่อสารเกี่ยวกับการบอกต่อของผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมว่ามีปริมาณที่เหมาะสมกับราคา
และการรับประทาน 

2. คุณภาพ หมายถึง การสื่อสารเกี่ยวกับการบอกต่อคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมที่ใช้ และบอกต่อ
บุคคลอื่นถึงคุณภาพ 

3. ความน่าเชื่อถือ หมายถึง การสื่อสารเกี่ยวกับการบอกต่อความน่าเชื่อถือจากร้านสถานท่ีจ าหน่ายที่มีความสะอาด 
ร้านท่ีใช้ซื้อประจ า ร้านท่ีมีการน าเข้าผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ คือ สิ่งใดก็ตามที่สามารถสร้างความพอใจกับผู้บริโภค 
มีทั้งผลิตภัณฑ์ลักษณะที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ ผู้วางแผนจึงจ าเป็นต้องพิจารณาสินค้าและบริการ มี 5 ระดับ 
ประกอบด้วย ผลประโยชน์หลัก ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ผลิตภัณฑ์ควบและผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ โดยในการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกความหมายของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ในส่วนของการตัดสินใจในระดับตัวผลิตภัณฑ์ ( Individual 
product decisions) (Kotler, 1999, pp. 255-260) มาอ้างอิงในการวิจัย เพื่อใช้ในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากครอบคลุมลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ศึกษา
อยู่ ได้แก่คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ และบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ ผู้วิจัยเลือกใช้การตัดสินใจซื้อในขั้นที่ 4 ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนของ
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยอ้างอิงตามโดยอ้างอิงตามค านิยามของเชฟแมน (Schiffman, 2006, pp. 437-438) 
ที่ว่าไว้ว่า การตัดสินใจซื้อ หมายถึงล าดับขั้นตอนที่ผู้บริโภคได้พิจารณาก่อนการการตัดสินใจซื้อ เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสม
ที่สุดจากทางเลือกหลายๆทางเลือกที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ นั่นคือ การที่ผู้บริโภคเลือกที่จะซื้อตามความต้องการและความ
เหมาะสมหลังจากท่ีประเมินทางเลือกต่างๆ แล้ว  

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม แคลเซียมเป็นสารอาหารส าคัญในการเสริมสร้างกระดูก เราจึงเห็นคน
ทั่วไปหันมาบริโภคแคลเซียมในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอาหารเสริมกันมากขึ้น เนื่องจากการบริโภคแคลเซียมเช่ือว่ามีส่วน
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ช่วยในการป้องกันหรือบ าบัดโรคกระดูกบาง กระดูกพรุนได้  โดยช่องทางการรับแคลเซียมจะมาจากทางอาหารหรือผลิตภัณฑ์
เสริมแคลเซียม ซึงผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมมีอยู่หลายชนิด แต่ในประเทศไทยมักจะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมซิ
เตรด ซึ่งความต้องการแคลเซียมของแต่ละวัยก็แตกต่างกัน โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมจะ
ขึ้นอยู่กับความเป็นธรรมชาติ ส่วนผสม วิธีการรับประทาน จ านวนท่ีต้องรับประทาน การดูดซึมของร่างกาย ความเข้ากันได้กับ
ร่างกายของเรา โรคประจ าตัวและการใช้ยาชนิดอื่นร่วม นอกเหนือจากนั้นต้องรู้ผลข้างเคียงของการใช้แคลเซียม อีกทั้งวิธี
รับประทานแคลเซียมให้ปลอดภัยและได้ผลดีด้วย 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 

เนื่องจากเป็นอายุท่ีบรรลุนิติภาวะแล้ว (เรวดี เพชรสิราสัณห์, 2554, น. 66) ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน    
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต่   

20 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นอายุที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  ผู้วิจัยจึงใช้การก าหนดขนาดตัวอย่าง
โดยใช้สูตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบขนาดของประชากรของ W.C. Cochran (W.C. Cochran, 2549, อ้างถึง
ใน กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549, น. 25)  โดยก าหนดความเช่ือมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ซึ่งจากการค านวณจะได้
ขนาดตัวอย่าง 385 คน และเพิ่มจ านวนตัวอย่างไว้ 4% คิดเป็น 15 คน เพื่อเป็นตัวแทนที่ของประชากร รวมขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดเป็น 400 คน  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างจะเริ่มตามล าดับดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยการแบ่งเขตการปกครอง

ทั้งหมด 50 เขต มี 6 กลุ่ม จากนั้นใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากเลือกเขตใด
เขตหนึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มการปกครอง ได้แก่ (1) เขตปทุมวัน (2) เขตหลักสี่ (3) เขตคันนายาว (4) เขตดินแดง  (5) 
เขตบางกอกน้อย และ (6) เขตหนองแขม  

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) จากขั้นที่ 1 สุ่มได้ 6 เขต โดยแบ่งเขตละเท่าๆ 
กันให้ครบตามแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด  

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเจาะจงไปที่ห้างสรรพสินค้า ท่ีอยู่
ในเขตทั้ง 6 เขตที่ได้รับการสุ่มในขั้นตอนที่ 1 เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีกลุ่มตัวอย่างจ านวนมากและมีความหลากหลายทาง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์  

ขั้นตอนที่ 4 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมในห้างสรรพสินค้าตามเขตที่สุ่มได้ โดยขอความร่วมมือจากผู้บริโภคที่อยู่ตามเขตดังกล่าวตอบ
แบบสอบถาม จนครบจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขตที่ก าหนด 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) แบบค าถามปลายปิด 

(Close-Ended Questions ) ซึ่งประกอบไปด้วยค าถามปลายปิด (Close-Ended Questions ) แบบมีตัวเลือกค าตอบ 
(Choice Question)  โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี ้

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นค าถามมีค าตอบให้เลือก          
2 ทาง (Dichotomous Question) ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ เพศ ส่วนค าถามแบบตัวเลือกตอบหลายตัวเลือก (Multiple 
– Choice) แต่ให้เลือกตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
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โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended) มีหลายค าตอบ (Multiple Choice Questions) ให้ เลือกตอบเพียง           
ค าตอบเดียว จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการบอกต่อแบบปากต่อปากต่อของผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม  ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval 
Scale) โดยลักษณะแบบสอบถามเป็น Rating Scale จ านวน 7 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด 
(Close-Ended Question) ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) โดยลักษณะแบบสอบถามเป็น 
Likert Scale จ านวน 17 ข้อ 

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถาม            
ปลายปิด (Close-Ended Question) ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ( Interval Scale) โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็น Likert Scale จ านวน 4 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้ในการอธิบายให้ทราบถึงลักษณะข้อมูลทั่วไป

ของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดคือ 1) ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพและราย ได้  ม าวิ เค ราะห์ ด้ วยการแจกแจงค่ าความถี่  (Frequency) และค่ าสถิ ติ ร้ อยละ  (Percentage)  
2) ปัจจัยผลิตภัณฑ์  ท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   
3) ปัจจัยการบอกต่อแบบปากต่อปาก ท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) 4) การตัดสินใจซื้อ ท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

2. การวิ เคราะห์ โดยใช้สถิติ เชิงอนุมาน ( Inferential statistics) น ามาใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ดั งนี้
 สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน  
จะท าการทดสอบสมมุติฐาน โดยจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS จะใช้สถิติวิเคราะห์
ความแตกต่าง t-Test, One-way ANOVA 

สมมติฐานข้อที่ 2 การบอกต่อแบบปากต่อปาก ประกอบด้วยปริมาณ คุณภาพและความน่าเช่ือถือ มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จะท าการทดสอบสมมุติฐาน โดยการทดสอบสถิติ
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

สมมติฐานข้อที่  3 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์             
ป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ และบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จะท าการทดสอบสมมุติฐาน โดยการทดสอบสถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression)  
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.75 มีอายุ 50 - 59 ปี 
จ านวน 109 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.25 สถานภาพสมรส จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.75 มีการศึกษาระดับสูงกว่า
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ปริญญาตรี จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน จ านวน 150 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 37.50 และ มีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 45,001 บาทขึ้นไป จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25  

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบอกต่อแบบปากต่อปากของผู้บริโภค พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อ
การบอกต่อแบบปากต่อปากของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับการบอกต่อมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านปริมาณ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อการบอกต่อแบบปากต่อปากของผู้บริโภค ด้านปริมาณ โดยรวมอยู่
ในระดับการบอกต่อมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อต้องการบอกต่อผู้อื่นเกี่ยวกับปริมาณของผลติภณัฑ์เสริมแคลเซียม
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามรับประทานว่ามีปริมาณที่เหมาะสมกับราคาอยู่ในระดับการบอกต่อมากที่สุด  และข้อต้องการบอกต่อ
ผู้อื่นถึงปริมาณของผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมต่อการรับประทานในแต่ละครั้ง อยู่ในระดับการบอกต่อมาก  

ด้านคุณภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อการบอกต่อแบบปากต่อปากของผู้บริโภค ด้านคุณภาพ โดยรวมอยู่
ในระดับการบอกต่อมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อมีความเห็นต่อการบอกต่อแบบปากต่อ
ปากของผู้บริโภค ด้านคุณภาพ อยู่ในระดับการบอกต่อมาก ได้แก่ ข้อต้องการบอกต่อผู้อื่นถึงคุณคุณภาพที่ดีในผลิตภัณฑ์เสริม
แคลเซียมที่ใช้ และหากคนที่ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักต้องการจะเปลี่ยนการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมยี่ห้อใหม่จะ
แนะน าให้เขาทดลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมที่ตัวผู้ตอบแบบสอบถามรับประทานเพราะมีคุณภาพดีกว่า 

ด้านความน่าเช่ือถือ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อการบอกต่อแบบปากต่อปากของผู้บริโภค ด้านความ
น่าเชื่อถือ โดยรวมอยู่ในระดับการบอกต่อมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อมีความเห็นต่อการบอกต่อแบบปากต่อปาก
ของผู้บริโภค ด้านความน่าเช่ือถือ อยู่ในระดับการบอกต่อมาก ได้แก่ ต้องการบอกต่อผู้อื่นเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการของ
ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม เนื่องจากเป็นแหล่งท่ีท่านเข้าไปใช้บริการเป็นประจ า ต้องการบอกต่อผู้อื่นให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
แคลเซียมจากร้านค้าที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมเพราะมีการตกแต่งหน้าร้านอย่างสวยงามและสะอาด เนื่องจากดึงดูด
ความสนใจของลูกค้าได้ ต้องการบอกต่อผู้อื่นถึงสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม อยู่ในระดับการบอกต่อมาก   

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า   

ด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นมีความเห็นด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับดี และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ ด้านตรา
ผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับดี 

ด้านตราผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นมีความเห็นด้านตราผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ  ตราผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยมมีช่ือเสียง ตราผลิตภัณฑ์มีความน่าเช่ือถือ ตราผลิตภัณฑ์มีสีสัน 
น่าสนใจ และ ตราผลิตภัณฑ์เป็นที่จดจ าได้ง่าย อยู่ในระดับดี 

ด้านบรรจุภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นมีความเห็นด้านบรรจุภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมมีลักษณะมิดชิดกันน้ าได้ บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมมี
ให้เลือกหลากหลายรูปแบบ และ ลวดลายและสีของบรรจุภัณฑ์สื่อถึงความเป็นผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมชัดเจน อยู่ในระดับดี  

ด้านป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นมีความเห็นด้านป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับดี 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อมีฉลากแสดงข้อมูลรายละเอียดสินค้าอย่างชัดเจน มีตารางการบริโภคในแต่วันติดไว้ข้าง
ผลิตภัณฑ์ และแสดงข้อมูลวันท่ีผลิตหมดอายุอย่างชัดเจน อยู่ในระดับดี  

ด้านบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นมีความเห็นด้านบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์โดย
รวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อมีความเห็นต่อสินค้าได้รับการรับรอง มีคุณภาพ หรือ มีเครื่องหมาย
รับประกันคุณภาพที่เช่ือถือได้ เช่น ตรารับรอง อย. อยู่ในระดับดีมาก ส่วนข้อมีความเห็นต่อสนิค้ามีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย 
และ สินค้ามีควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี  
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การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมของผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม  โดยรวมอยู่ในระดับการตัดสินใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อมีความเห็นต่อความต้องการที่จะเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมเพื่อช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง และ ก่อน
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมท่านหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ และ นิตยสาร โดยรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ส่วนข้อมีความเห็นว่าครอบครัว/เพื่อน มีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม และ ตราสินค้าเป็นที่
รู้จักน่าเช่ือถือท่านจึงตัดสินใจซื้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1 พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้

แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า การบอกต่อแบบปากต่อปาก ประกอบด้วยปริมาณ คุณภาพและความน่าเช่ือถือ มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 3 พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ ป้ายฉลาก
ผลิตภัณฑ์  และบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์  มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมแคลเซียมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

การอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบอกต่อแบบปากต่อปากและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลติภัณฑ์เสรมิแคลเซียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี ้

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑเ์สรมิแคลเซียมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากเพศหญิงและเพศชายได้ตระหนักถึง
ประโยชน์และความส าคัญของการบริโภคแคลเซียมซึ่งการได้รับแคลเซียมอย่างเหมาะสมมีความส าคัญมากส าหรับทุกเพศทุก
วัย การได้รับแคลเซียมที่น้อยเกินไป จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะกระดูกหักง่าย จากภาวะกระดูกพรุน แต่หาก
รับประทานมากเกินไปก็อาจส่งผลต่อร่างกายเช่นเดียวกัน ดังนั้นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมเพื่อรับประทานจึงเป็น
ทางเลือกของคนในยุคปัจจุบันท้ังเพศชายและเพศหญิง  
 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  อาจเนื่องจาก ผู้บริโภคในทุกช่วงอายุตระหนักถึง
การใส่ใจสุขภาพมากขึ้นโดยการออกก าลังกายและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ควบคู่กับการรับประทานผลิ ตภัณฑ์
เสริมแคลเซียม เพื่อเสริมสร้างมวลกระดูกและกล้ามเนื้อ ดังนั้นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมเพื่อรับประทานจึงเป็น
ความต้องการของคนในทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยเกษียณ  
 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิ ตภัณฑ์เสริมแคลเซียม ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้อาจเนื่องมาจาก สื่อหรือข้อมูลทาง
การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมในปัจจุบันหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นทั้งจากสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์หรือสื่อโซเชียลมีเดียที่
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ผู้บริโภคทุกกลุ่มหรือทุกระดับการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้อย่างง่ายดายจึงท าให้การศึกษาไม่มีความแตกต่างในการ
เข้าถึงข้อมูลรวมทั้งการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมด้วย 

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เสริ มแคลเซียม                         
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจาก ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมนั้นมีอยู่มากมายทั้งในหนังสือหรือต ารา แม้กระทั่งจากสื่อออนไลน์ ซึ่งผู้บริโภคในทุกระดับ
การศึกษาสามารถหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ท าให้ผู้บริโภคทุกระดับมีการศึกษามีการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม                  
ที่ไม่ต่างกัน  
 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้  
แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความนิยมบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมกันอย่างแพร่หลาย 
ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ อีกทั้งสภาวะความเร่งรีบของการท างานในแต่ละอาชีพที่แตกต่างกันจึงเป็นสาเหตุของการมี
สุขภาพท่ีเสื่อมโทรมและหันมาพึ่งผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมมากขึ้นด้วย  
 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจาก ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมใน
ปัจจุบันมีหลากหลายยี่ห้อ อีกทั้งมีความหลากหลายเรื่องราคาด้วยเช่นเดียวกัน ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
แคลเซียมได้ตามรายได้ของแต่ละบุคคล ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับอาจไม่มีความแตกต่างกันมากนัก  

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม จึงไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวัฒน์  
ใจงามอารีย์ (2561) ที่พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศ มีอายุ มีการศึกษา มีสถานภาพ มีอาชีพ และมีรายได้ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
ต่อการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่แตกต่างกันท่ีระดับความส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2. การบอกต่อแบบปากต่อปาก ประกอบด้วยปริมาณ คุณภาพและความน่าเช่ื อถือ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

การบอกต่อแบบปากต่อปาก ด้านปริมาณ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญว่าปริมาณของผลิตภัณฑ์เสริม
แคลเซียมต้องเหมาะสมกับราคา คือราคาไม่ถูกมากเกินไปจนท าให้รู้สึกไม่มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมว่า
รับประทานไปแล้วจะได้ผลหรือไม่ หรือราคาที่สูงเกินไป ก็อาจท าให้รู้สึกสิ้นเปลืองหรือไม่คุ้มค่าที่จะรับประทานในระยะยาว 
อีกทั้งปริมาณที่รับประทานในแต่ละวันก็ควรสะดวกในการรับประทานคือไม่ต้องรับประทานปริมาณจ านวนมากหรือ
รับประทานหลายเวลาเพื่อป้องกันการลืมรับประทานเช่นรับประทานแค่วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 เม็ด เป็นต้น ซึ่งหากผู้บริโภค
รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์แคลเซียมตอบโจทย์ในเรื่องความเหมาะสมของปริมาณและราคา อีกทั้งสะดวกในการรับประทาน ก็จะรู้สึก
อยากบอกต่อให้ผู้อื่นซื้อตาม 

การบอกต่อแบบปากต่อปาก ด้านคุณภาพ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากว่า หากผู้บริโภครับประทานผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม
แล้วพบว่าคุณภาพดี ช่วยในเรื่องของกระดูกหรือส่วนสูงได้จริง ก็อยากจะแนะน าบอกต่อให้ผู้อื่นได้ซื้อรับประทานตาม  

การบอกต่อแบบปากต่อปาก ด้านความน่าเชื่อถือ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากว่าหากสถานท่ีจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมดู
น่าเช่ือถือ เป็นร้านที่ซื้ออยู่เป็นประจ า ผู้บริโภคก็จะมั่นใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมในร้าน และอยากแนะน า
บอกต่อให้ผู้อื่นได้ซื้อรับประทานตาม 
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ดังนั้น การบอกต่อแบบปากต่อปาก ซึ่งประกอบด้วยด้านปริมาณ ด้านคุณภาพและด้านความน่าเช่ือถือ มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ และสอดคล้องกับ
ค ากล่าวของ Lake (2010, p. 45) ที่ได้กล่าวไว้ว่าผู้บริโภคที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าด้วยวิธีการบอกต่อ ซึ่งวิธีการนี้เป็นการ
สื่อสารระหว่างสองคนข้ึนไป เป็นวิธีการการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเสนอแนะ ประสบการณ์และความรู้สึกระหว่างกันแบบปาก
ต่อปาก ซึ่งเป็นวิธีท่ีสามารถโน้มน้าวพฤติกรรมให้ผู้บรโิภคอีกฝ่ายตดัสนิใจใช้บริการหรอืการตดัสินใจซือ้สินค้า หรืออาจกล่าวได้
ว่าการตลาดแบบปากต่อปากเป็นวิธีการที่สามารถขยายหรือกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดย  การบอกต่อกันเป็นทอดๆ มี
ขอบเขตการบอกกันในครอบครัว คนรู้จักและกลุ่มเพื่อนเป็นกลยุทธ์ ท่ีสามารถสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจที่พ่ึงเริ่มต้นได้ 

3. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ และ
บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับตัวผลิตภัณฑ์
ในเรื่องส่วนประกอบ ประโยชน์ การดูดซึม ผลข้างเคียง รูปแบบการรับประทานว่าเป็นผงเป็นเม็ดหรือเป็นเม็ดฟู่ มีรสชาติด้วย
หรือไม่ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านตราผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากว่าตราผลิตภัณฑ์ที่มีช่ือเสียง ผู้บริโภคจดจ าได้ ก็จะท าให้
ผู้บริโภคคุ้นเคยตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากว่าหากป้ายฉลากผลิตภัณฑ์แสดงข้อมูลรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งบอกวันผลิตวันหมดอายุครบถ้วน ผู้บริโภคก็จะสามารถศึกษาข้อมูลจากป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ได้
ด้วยตัวเองก่อนในตอนตัดสินใจซื้อ และหากซื้อไปรับประทานแล้ว เมื่อลืมหรือเกิดความสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็
สามารถดูได้จากป้ายฉลากผลิตภัณฑ์อีกครั้ง 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากว่าหากผลิตภัณฑ์มีเครื่องหมายรับประกันคุณภาพที่
เชื่อถือได้เช่นเครื่องหมายอย., มอก. , GMP, HACCP เป็นต้น ผู้บริโภคก็จะมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมนั้นๆมีคุณภาพ
ผ่านการรับรองที่น่าเชื่อถือ สามารถตัดสินใจซื้อรับประทานได้ 

ทั้งนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมจัดได้ว่าเป็นส่วนส าคัญที่สุดของส่วนประสมทางการตลาด เพราะว่าหาก
ขาดองค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ไป การจัดการเกี่ยวกับองค์กรประกอบเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดตัวอื่น ๆ ก็ไม่มีความจ าเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมีความต้องการ อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้ขาย ต้องการจะขายในทาง
ตลาด ดังนั้นสิ่งที่ผู้บริหารการตลาดเสนอขายจะต้องตอบสนองความต้องการ และตรงตามความปรารถนาของผู้บริโภค ซึ่ง
สอดคล้องกับวิจัยของ อุบลรัตน์ ชมรัตน์ (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
สุขภาพชนิดแคปซูลของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการสื่อสารการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพชนิด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพชนิดแคปซูล ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยการบอกต่อแบบปากต่อปากในด้าน
ต่างๆ เพิ่มขึ้นดังนี้  

   1.1 ด้านความน่าเช่ือถือ ผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมต้องท าให้ผู้บริโภคเกิดการบอกต่อผู้อื่นเกี่ยวกับ
สถานที่ให้บริการของผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมที่ผู้บริโภคเข้าไปใช้บริการเป็นประจ า รวมถึงต้องตกแต่งร้านค้าที่จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซยีมให้สะอาดและสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้านอกเหนือจากนั้นต้องท าให้เกิดการบอกต่อผู้อื่น
ถึงสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม ดังนั้นผู้จัดจ าหน่าย ควรมีสถานที่ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก เช่น 
ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือในตลาดที่มีผู้คนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เป็นต้น 

   1.2 ด้านปริมาณ ผู้ผลิตต้องให้ความส าคัญกับปริมาณของผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมเหมาะสมกับราคา และ
ปริมาณของผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมสะดวกต่อการรับประทานในแต่ละครั้ง เพื่อให้ผู้บริโภคอยากบอกต่อให้กับผู้อื่นต่อ เช่น 
ท าให้ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมรับประทานสะดวกเพียงวันละ 1 เม็ด ราคาเม็ดละ 3 บาท ตกเดือนละแค่ 90 บาท เป็นต้น 

   1.3 ด้านคุณภาพ ผู้ผลิตต้องให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมที่มีคุณภาพที่ดี จนผู้บริโภคมั่นใจใน
คุณภาพผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมที่รบัประทานอยู่และอยากบอกต่อให้ผู้อื่นเปลี่ยนมารับประทานตามเพราะคุณภาพดีกว่า เช่น 
รับประทานแล้วเห็นผลค่าความหนาแน่นกระดูกดี (T score) ล้มแล้วกระดูกไม่หัก อีกทั้งไม่มีผลข้างเคียงจากการรับประทาน 
เป็นต้น 
 2. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม ในด้านต่างๆ  เพิ่มขึ้น
ดังนี ้

   2.1 ด้านบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตต้องให้ความส าคัญการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยเครื่องหมาย
รับประกันคุณภาพต้องเช่ือถือได้ เช่น ตรารับรอง อย. ดังนั้นผู้ผลิตอาจยกระดับการรับรองผลิตภัณฑ์ให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้นได้ 
เช่น การรับรองจากองค์การอนามัยโลก หรือองค์กรด้านอาหารและยาในระดับนานาชาติ เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจใน
ผลิตภัณฑ์มากขึ้น นอกเหนือจากนั้นก็ท าให้สินค้ามีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

   2.2 ด้านป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตต้องท าให้ฉลากแสดงข้อมูลรายละเอียดสินค้าอย่างชัดเจนเพื่อแสดงให้เห็นถึง
วิธีการรับประทานหรือข้อมูลของสารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกาย และมีค าอธิบายให้ผู้บริโภคอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย รวมทั้ง
มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย นอกเหนือจากนั้นก็มีตารางการบริโภคในแต่ละวันติดไว้ข้างผลิตภัณฑ์และแสดงข้อมูลวันที่
ผลิตและวันหมดอายุอย่างชัดเจน 

   2.3 ด้านตราผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตควรสร้างตราผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก เป็นที่นิยมมีช่ือเสียง มีความน่าเช่ือถือ มีสีสัน
น่าสนใจ และสามารถจดจ าได้ง่าย 

   2.4 ด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตต้องท าให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติดี มีหลายรูปแบบให้ผู้บริโภคเลือก
รับประทานอาจเป็นแบบผงและเม็ดหรือรูปแบบอื่นๆ อีกทั้งแสดงข้อมูลรายละเอียดคุณประโยชน์ของแคลเซียมอย่างชัดเจน 
และต้องมีความปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกาย 
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แบบสอบถามและให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ผู้วิจัย รวมถึงขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้กรุณาสละ
เวลาช่วยเหลือในการตอบแบบสอบถาม จนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ในท้ายนี้ขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และขอบคุณมารดา สามี และทุกคนในครอบครัว รวมถึง
เพื่อนสนิทมิตรสหายที่เข้าใจและคอยเป็นก าลังใจให้เสมอมาตลอดระยะเวลาในการศึกษาจนถึงการท าสารนิพนธ์ในครั้งนี้ และ
ที่จะขาดไม่ได้คือลูกสาว ผู้ที่เป็นก าลังใจส าคัญที่ท าให้ผู้วิจัยสามารถท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ 
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