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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
คอลลาเจนของคนเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการแจกแจงความถี่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความแตกต่างโดยใช้ค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติความสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 24-28 ปี สถานภาพโสด / หม้าย / 
หย่าร้าง / แยกกันอยู่ ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท และมี
อาชีพนักศึกษา กลยุทธ์ทางการตลาด 4C's อยู่ในระดับดีทุก ๆ ด้าน ส่วนการตัดสินใจซื้อมีความคิดเห็นในระดับดีทุก ๆ 
ขั้นตอน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนแตกต่างกัน บางขั้นตอนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ กลยุทธ์ทางการตลาด 4C's มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมคอลลาเจนในทุกๆ ข้ันตอน โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 
0.01 
 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์ทางการตลาด (4C’s) กลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย อาหารเสริมคอลลาเจน 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the 4C's of the strategy factors related to purchasing 
decisions on collagen supplement products of members of Generation Y in the Bangkok metropolitan 
area. The sample size in this research consisted of 400 members of Generation Y in the Bangkok 
metropolitan area who bought collagen supplements products. A questionnaire was used for the purpose 
of data collection. The statistical analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation,              
t-test, one way ANOVA analysis and the Pearson product movement correlation coefficient method. The 
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results of the research were as follows: The majority of the respondents were single, widowed, divorced 
or separated females, held a Bachelor's degree or equivalent, had a monthly income below or equal to 
15,000 Baht and employed as students. Overall, the 4C's strategy were at a much level. The opinion of 
consumer buying decision was at a much level in all aspects. The results of the hypotheses testing were 
as follows: Generation Y consumers of different ages, marital status, income and occupation 
demonstrated different buying decisions for collagen supplement products at a statistically significant 
level of 0.01 and 0.05, respectively. The 4C's strategy factors related to purchasing decisions on collagen 
supplement products were found at a middle level, in the same direction and at a statistically significant 
level of 0.01 in every step. 
 
Keywords: Marketing Strategy (4C’s), Generation Y, Collagen Supplement Products  
 

บทน า 
ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มหันมาดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ท าให้คนเริ่มหันมาใส่ใจในการดูแลผิวพรรณ 

ร่างกายของตนเองเพิ่มขึ้น และยังให้ความส าคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกที่เป็นสิ่งที่คอยบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ในสายตาของ
บุคคลทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว ซึ่ งจะช่วยส่งเสริมให้บุคคลนั้นๆ มีความมั่นใจและช่วยเพิ่มโอกาสให้เกิดความ
ประสบความส าเร็จในด้านต่างๆ มากข้ึน อธิเช่น การสร้างความประทับใจเมื่อแรกเห็น หน้าท่ีการงาน การคบหาดูใจ รวมไปถึง
การเป็นท่ียอมรับของสังคม แต่ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบเร่งรีบ ท ากิจกรรมต่างๆ 
ที่แข่งขันกับเวลาอยู่เสมอ จึงอาจท าให้การเลือกสรรอาหารและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่าทางสารอาหาร
ครบตามความต้องการของผิวพรรณไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้งสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศ เช่น ควันจากท่อไอเสีย 
ฝุ่นละอองอย่าง PM2.5 ต่างล้วนส่งผลเสียต่อช้ันผิวและสุขภาพ รวมไปถึงไวรัสโคโรน่าหรือโควิด -19 โรคระบาดร้ายแรงโรค
ใหม่ที่คาดชีวิตนับล้านคนทั่วโลก โดยทุกประเทศต้องออกมาตรการเข้มงวดในการหยุดการแพร่ระบาดของเช้ือให้เร็วที่สุด 
เพื่อให้เศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศยังมีเสถียรภาพ และภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินของประเทศไทย เพื่อมุ่งรักษาระยะห่าง
ทางสังคมเหล่านี้ล้วนเป็นแรงบีบให้ผู้คนในสังคมมีพฤติรรมที่เปลี่ยนไป เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับภาวะวิกฤตโรคระบาด และเช่ือว่า
พฤติกรรมเหล่านั้นจะกลายเป็น “New normal” (นิว นอร์มอล) หรือความปกติใหม่ในหลายๆ ด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่มากขึ้น เนื่องจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนเป็นอีก
ทางเลือกที่สะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ส ารวจความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ “การดูแลสุขภาพ
ของคนไทยในปี 2020” พบว่ากลุ่มตัวอย่างประมาณ 68.10% หันมาให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้นจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในปี 2020 ท าให้คนไทยวิตกกังวลเรื่องสุขภาพมากขึ้น และกลุ่มตัวอย่างเลือกการซื้ออาหารเสริม
มารับประทานประมาณ 50.28% ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ไอพีจี มีเดียแบรนด์ ประเทศไทย ที่ได้ท าการคาดการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคเมื่อจบเหตุการณ์การระบาดโควิด-19 เพื่อให้องค์กรต่างๆ เตรียมความพร้อมในการรับมือ
กับพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค เห็นว่า ผู้คนจะมีความวิตกเรื่องสุขภาพ (Anxious about Health) มีแนวโน้ม
การดูแลป้องกันสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย (Generation-Y) ส าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2559 มี
จ านวนประชากรทั้งประเทศจ านวน 65,931,550 คน ซึ่งเป็นกลุ่ม Generation-Y ถึง 18.7 ล้านคน หรือประมาณ 28.54% 
รองลงมาคือ Generation-X ซึ่งมีจ านวนใกล้เคียงคือ 27% และ Generation-Z มีสัดส่วน 22% ส่วนกลุ่มประชากรอื่นนั้น
น้อยกว่าและมีแนวโน้มลดลง (Terrabkk, 2019) 
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ผลส ารวจของยูโรมอนิเตอร์ (Euromonitor International) บริษัทส ารวจข้อมูลทางการตลาดระดับโลก พบว่า 
มูลค่าตลาดธุรกิจอาหารเสริมในประเทศไทยมีมูลค่า 23,916.80 ล้านบาท เติบโตจากปีท่ีผ่านมาที่มีมูลค่ารวมกว่า 20,876.30 
บาท ซึ่งจากกระแส New normal ด้านสุขภาพที่ส่งผลบวกต่อตลาดธุรกิจอาหารเสริม (Sasirin Phosri, 2020) จากแนวโน้ม
ของตลาดในภาพรวมที่เติบโตมากขึ้น และมีผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างหลากหลาย และเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแตกต่างกันไป 
ตั้งแต่ตลาดในระดับแมสไปจนถึงระดับพรีเมี่ยม อีกด้านหนึ่งก็ท าให้ตลาดมีการแข่งขันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ที่มีการทุ่มงบโฆษณาทางโทรทัศน์ รวมถึงมีการน าดารานักแสดง หรือบุคคลที่มีช่ือเสียงมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ใน
การสร้างการรับรู้ 

การตลาดนั้นเป็นอีกเครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจซึ่งน าไปสู่ผลก าไรที่ต้องการ โดยเริ่มจากการค้นหาสิ่งที่ผู้บริโภค
ต้องการหรือสาเหตุของปัญหาของผู้บริโภค ความส าเร็จในการท าธุรกิจขึ้นอยู่กับอ านาจของผู้ บริโภค การที่ธุรกิจจะประสบ
ความส าเร็จจะต้องอาศัยความเข้าใจผู้บริโภคเสียก่อน และส่วนประสมทางการตลาดถือเป็นปัจจัยส าคัญหลักในการพัฒนา
ธุรกิจที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ รวมถึงการให้ความส าคัญกับองค์ประกอบต่างๆ ของผู้บริโภคในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการด้วย ซึ่งปัจจุบันได้เข้าสู่ยุค 4.0 ที่เป็นยุคดิจิทอล โดยการตลาดมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยให้
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเช่นกัน ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เริ่มจาก McCarthy ที่ได้ริเริ่มคิดค้น
การตลาดแบบ 4P’s อย่างที่เราเห็น แต่เมื่อตลาดเริ่มไม่ใช่ Mass Market เหมือนอดีต นักการตลาดจึงจ าเป็นต้องเริ่มกลับมา
ปรับตัวจาก 4P’s ที่เน้นไปเรื่องการคิดแบบ Business Centric ให้กลายเป็นแบบ Customer Centric มากขึ้น และนั่นเลย
กลายเป็นที่มาของ 4C’s ซึ่งถูกน าเสนอโดย Robert F. Lauterborn 

จากเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษา “กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ที่มีความสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร” เนื่องจากผู้วิจัยเล็งเห็น
ว่า ธุรกิจประเภทอาหารเสริมคอลลาเจนมีการแข่งขันกันสูงขึ้นมากและยังมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดี 
ถ้าหากจะได้รับรู้ถึงส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค เพื่อสามารถน ามาใช้ในการตอบสนองต่อความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอ

เรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของ

คนเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา และ

อาชีพ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาด (4C’s) ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกใน
การซื้อ และการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรช่ันวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลที่จะท าให้สามารถเข้าถึงและตอบสนองต่อ

การก าหนดตลาดเป้าหมายได้ อย่างแม่นย า อีกทั้งลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีความแตกต่างกันจะมีอิทธิพลต่อการ
ติดต่อสื่อสาร มากกว่าตัวแปรอื่น ซึ่งประกอบด้วยเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน ามา
วิเคราะห์ค่าสถิติที่จะเป็นตัวช่วยก าหนดตลาดกลุ่มเป้าหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2550) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด (4C’s) Robert F. Lauterborn (1990b) ได้แบ่งกลยุทธ์     
ทางการตลาด 4 ด้าน ได้แก ่

1. ความต้องการของผู้บริโภค (Consumer) จากที่คิดว่าผลิตอะไรก็ได้ที่ขายได้ แต่กลับต้องคิดว่า ผลิตอะไรที่
ผู้บริโภคต้องการมากกว่า หากเปรียบเทียบกับปลาที่เคยคิดว่าหย่อนเหยื่ออะไรไปก็จะฮุบเสียหมดนั้น ปลาก็ได้เรียนรู้แล้วว่า
พวกเขาควรจะฮุบเหยื่อแบบไหนดี และสินค้าท่ีผลิตออกมาควรจะเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคจะซื้อเพื่อแก้ปัญหาการอยู่รอดของพวก
เขา แทนท่ีจะเป็นการอยู่รอดของผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย 

2. ต้นทุนของผู้บริโภค (Cost) แนวคิดการตั้งราคาเพื่อให้ทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายนั้นอยู่รอด ต้องเปลี่ยนไปเป็น
การตั้งราคาโดยพิจารณาถึงต้นทุนของผู้บริโภคที่ต้องจ่ายเพื่อที่จะให้ได้ สินค้ามาบริโภค ซึ่งในการตั้งราคาจะต้องค านวณถึง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ก่อนท่ีผู้บริโภคต้องจ่ายออกไปก่อนท่ีจะซื้อสินค้า เช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีจอดรถ ค่าเสียเวลา เป็นต้น 

3. ความสะดวกในการซื้อ (Convenience) ในอดีต การกระจายสินค้าไปตามแหล่งในการขายสินค้า ต้องค านึงว่า
หากแหล่งในการขายสินค้ามีมากจะท าให้ผู้บริโภคสามารถซื้อได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันช่องทางการจัดจ าหน่ายต้องค านึงว่าเราจะเพิ่ม
ช่องทางความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคได้อย่างไร เพราะผู้บริโภคจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะซื้อที่ไหน        
ซื้อจ านวนเท่าไหร่ และซื้อเวลาใดมากกว่าการซื้อตามช่องทางเดิมที่มีอยู่อย่างจ ากัดจากผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย 

4. การสื่อสาร (Communication) วิธีการสื่อสารในอดีตแทนที่จะใช้สื่อ เพื่อการกระตุ้นการ ตัดสินใจซื้อแบบที่เคย
ประสบความส าเร็จมาก่อน ปัจจุบันการสื่อสารต้องพิจารณาจากสื่อและสาร ใดที่ผู้บริโภคต้องการรับฟังจากนักการตลาด ไม่ใช่
ว่าผู้บริโภคจะยอมฟังเช่นเดิม ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคเลือกที่จะเช่ือและไม่เช่ือ หรือเลือกที่ฟังและไม่ฟังด้วยวิจารณญาณ               
ส่วนบุคคลมากขึ้น ดังนั้นการส่งเสริมการตลาดจึงควรหันมาให้ความส าคัญในด้านการสื่อสารมากกว่าการลด แลกแจก แถม 
แต่หันมาให้ความส าคัญกับการสร้างเรื่องราว สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ผ่านสื่อที่ผู้บริโภคสนใจจะรับฟังมากกว่า 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ การตัดสินใจคือกระบวนการในการเลือกที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจาก
ทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ โดยผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลที่
มีอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดของสถานการณ์นั้นๆ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญและอยู่ภายใต้จิตใจของผู้บริโภค  
(Luhmann N. 2018) 

แนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรชั่น ทฤษฎีเจเนอเรช่ัน จะมีนักวิชาการแบ่งหมวดหมู่เป็นกลุ่มไว้แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่
จะแบ่งกลุ่มเป็น 4 - 5 กลุ่ม ซึ่งการแบ่งกลุ่มที่แตกต่างกันมักเป็นการแบ่งโดยรวมกลุ่มกันระหว่างกลุ่มไซเลนต์เจเนอเรช่ัน และ
กลุ่มเจเนอเรช่ันบี ไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งกลุ่ม อาจจะเห็นว่าไม่ค่อยมีความส าคัญหรือมีความแตกต่างกันมากนัก แต่ส าหรับการ
อธิบายเรื่องเจเนอเรช่ันของเล่มวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะแสดงเนื้อหาเจเนอเรช่ันเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ (มนัสวี ศรีนนท์, 2561) 

กลุ่มที่ 1 ไซเลนต์เจเนอเรช่ัน (Silent generation)  
กลุ่มที่ 2 เจเนอเรช่ันบี (Baby Boomer Generation) หรือ “Gen-B”  
กลุ่มที่ 3 เจเนอเรช่ันเอ็กซ์ (Generation-X) หรือ “Gen-X”  
กลุ่มที่ 4 เจเนอเรช่ันวาย (Generation-Y) หรือ “Gen-Y”  
กลุ่มที่ 5 เจเนอเรช่ันซี หรือแซด (Generation-Z) หรือ “Gen-Z” 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ประชากรเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 24-41 ปี ที่เคย

บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (มนัสวี ศรีนนท์, 2561) 
กลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ประชากรเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 24-41 ปี ท่ีเคย

บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
จึงใช้สูตรในการค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549: 14) 

การสุ่มตัวอย่างในการท าวิจัยคร้ังนี้ คือใช้วิธีการสุ่มตามวัตถุประสงค์การวิจัย (Purposive Sampling) เป็นการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรเจนเนอเรช่ันวายที่มีอายุ 24-41 ปี เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม และเพื่อความง่ายในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่การตอบแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครให้ครบตามจ านวน 400 คน 
 

ผลการวิจัย 
ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอ

เรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 295 คน  คิดเป็นร้อยละ 
73.75  มีอายุ 24-28 ปี จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 มีสถานภาพโสด / หย่าร้าง / หม้าย / แยกกันอยู่ จ านวน 305 
คน คิดเป็นร้อยละ 76.25 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 มีรายได้ต่อเดือน
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 และมีอาชีพนักศึกษา จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.50 

ข้อมูลด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ที่มีความสัมพันธ์กับกระบานการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลา
เจนของคนเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยข้อมูลกลยุทธ์ทางการตลาด (4C’s) ได้แก่ ความต้องการของ
ผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกในการซื้อ และการสื่อสารของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจน
เนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ที่มีความสัมพันธ์
กับกระบานการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับดี
ทุกๆ ด้าน ได้แก่ ด้านการสื่อสาร ด้านความสะดวกในการซื้อ ด้านความต้องการของผู้บริโภค และด้านต้นทุนของผู้บริโภค โดย
มีค่าเฉลี่ย 4.18 4.11 4.03 และ 3.97 ตามล าดับ 

ข้อมูลด้านการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยข้อมูลด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่  
1. ข้ันตอนการรับรู้ถึงความต้องการ 2. ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 3. ข้ันตอนการประเมินผลทางเลือก 4. ขั้นตอนการตัดสินใจ
ซื้อ 5. ข้ันตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลของผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า การ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับดีทุก ๆ ขั้นตอน 
ได้แก่ ข้ันตอนการค้นหาข้อมูล ข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ ข้ันตอนการประเมินผลทางเลือก  ขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ  
และขั้นตอนการรับรู้ถึงความต้องการ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.16 4.16 4.13  4.01 และ 3.94 ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้          

เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรช่ันวายในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
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สมมติฐานที่  1.1 ผู้บริโภคที่มี เพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคน                       
เจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอ
เรช่ันวาย  ในเขตกรุงเทพมหานครทุก ๆ ข้ันตอนไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอ
เรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอ
เรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก และขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรช่ันวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจน
เนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคน
เจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ และขั้นตอนพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกตา่งกัน มีการตัดสินใจซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรช่ันวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ และขั้นตอนการค้นหาข้อมูลไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน            
ที่ตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 1.4 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคน
เจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของ
คนเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานครทุก ๆ ข้ันตอนไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน
ของคนเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน
ของคนเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก ขั้นตอนการตัดสินใ จซื้อ และขั้นตอน
พฤติกรรมภายหลังการซื้อแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรช่ัน
วายในเขตกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ และขั้นตอนการค้นหาข้อมูลไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.6 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอ
เรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคน               
เจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร ข้ันตอนการค้นหาข้อมูล ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ 
และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรช่ันวายในเขต
กรุงเทพมหานคร ข้ันตอนการรับรู้ความต้องการไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค 
ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคน
เจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถอธิบายในแต่ละด้านได้ดังนี้ 

2.1 ด้านความต้องการของผู้บริโภค เมื่อพิจารณาพบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ด้านความต้องการของผู้บริโภค 
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร ข้ันตอน
การรับรู้ถึงความต้องการ ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ และขั้นตอน
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

2.2 ด้านต้นทุนของผู้บริโภค เมื่อพิจารณาพบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ด้านความต้นทุนของผู้บริโภค                
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร ข้ันตอน
การรับรู้ถึงความต้องการ ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ และขั้นตอน
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

2.3 ด้านความสะดวกในการซื้อ เมื่อพิจารณาพบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ด้านความสะดวกในการซื้อ                
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร ข้ันตอน
การรับรู้ถึงความต้องการ ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ และขั้นตอน
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

2.4 ด้านการสื่อสาร เมื่อพิจารณาพบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ดา้นการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนของคนเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรงุเทพมหานคร ข้ันตอนการรบัรู้ถึงความตอ้งการ ขั้นตอน
การค้นหาข้อมูล ข้ันตอนการประเมินผลทางเลือก ข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

คอลลาเจนของคนเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรช่ันวายในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน พบว่า 

1.1 เพศ ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อไม่แตกต่างกันในทุกข้ันตอน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องด้วยสังคมในปัจจุบันเป็นสังคม
ออนไลน์ ท าให้คนทุกเพศสามารถเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างท่ัวถึง อีกท้ังเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็ยังเป็นสิ่งจ าเป็น
ในชีวิตประจ าวันของคนปัจจุบันไปแล้ว  ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยและมีความเข้าใจในการใช้สินค้าเป็นอย่างดี รวมถึง
ผู้ประกอบการอาหารเสริมคอลลาเจนในปัจจุบันก็มีการท าการโฆษณาในด้านคุณประโยชน์และการใช้งานที่สามารถ
รับประทานได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง เพื่อขยายฐานของผู้บริโภคให้กว้างขึ้น จึงท าให้ผู้บริโภคทุกเพศสามารถเข้าถึงได้ง่าย
และครอบคลุม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุรี ตั้งพานทอง (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า เพศไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ถึงแม้ว่าเพศจะต่างกัน แต่ก็มี
การซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ตไม่ต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจรรยา น้ าทองค า (2558) ได้ท าการศึกษา
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เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคทางสื่อออนไลน์ พบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรที่
ต่างกัน จะมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เปรมกมล หงส์ยนต์  (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทาง
แอพพลิเคช่ันออนไลน์ (ลาซาด้า) ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (ลาซาด้า) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.2 อายุ ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน ในขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก และขั้นตอนการ
ตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับท่ี 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 21 
– 24 ปี  ซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่น้อยที่สุดของคนเจนเนอเรช่ันวาย เนื่องจากอายุเป็นสิ่งที่ท าให้คนมีความคิดและพฤติกรรมที่ต่างกัน 
โดยคนในช่วงอายุดังกล่าวจะมีการเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากท่ีสุด ท าให้มีความเคยชินและคุ้นเคยในการค้นหา
ข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงกลุ่มเพื่อนที่เคยทดลองสินค้าประเภทนั้นมาก่อน ส่งผลคนในช่วงอายุนี้จึงมีการประเมิน
ทางเลือกและการตัดสินใจซื้อท่ีมากกว่าคนในช่วงอายุอ่ืน เพราะจะคัดเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุด โดยจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลที่
คิดว่าให้ผลดีที่สุด เช่น ราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้ เป็นต้น มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ  หงสา ปลาทอง (2563) 
ท าการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ และคุณลักษณะของนวัตกรรม ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจบริการ
เงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

1.3 สถานภาพ ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
สถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน ในขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ และ
ขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับท่ี 0.05 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด / 
หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ ซึ่งคนกลุ่มประเภทน้ีมีอิสระทางด้านความคิดและการใช้เงิน สามารถตัดสินใจได้รวดเร็วกว่าคน
ที่สมรสหรือมีครอบครัวแล้ว เนื่องจากมีภาระทางเงินที่ต้องรับผิดชอบน้อยกว่า รวมถึงมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าโดยเฉพาะ
บ ารุงร่างกายค่อนข้างสูง สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า สถานภาพสมรสมีส่วนส าคัญต่อการ
ตัดสินใจส่วนบุคคล โดยคนที่สมรสแลว้จะใช้เวลาในการตัดสินใจมากกว่าคนโสด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของธนัฎฐา พริก
ทอง ท าการศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซื้ออาหารเสริมประเภทวิตามินเพื่อสุขภาพของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่สถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมประเภทวิตามินเพื่อสุขภาพของกลุ่ม
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

1.4 ระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อไม่แตกต่างกันในทุกขั้นตอน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากไม่ว่า
ผู้บริโภคจะมีระดับการศึกษาใดก็ตาม ต่างก็ให้ความส าคัญในการเลือกซื้ออาหารเสริมคอลลาเจนเพื่อบ ารุงร่างกาย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุปกฤษศ์ฐณัฐ ยิ้มแย้ม (2561) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
รองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัจจัยด้านระดับการศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Online                  
จังหวัดน่านและกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ 
เกียรติรัศมี (2558) หน้า 40 ที่ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคช่ันออนไลน์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคช่ัน
ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 



9 
 

1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรช่ันวายในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน ในขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก 
ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับที่ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ 
โดยผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาทมีขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก ข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ และ
ขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อมากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท ตามล าดับ กล่าวคือ ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่ามีความสามารถในการใช้จ่าย
สูงกว่า เพราะรายได้เป็นตวัก าหนดอ านาจในการใช้จ่ายอุปโภคและบริโภคสนิค้าในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธนินท์รัฐ โรจนชัยพงศ์ (2561) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมบ ารุงผิวชนิดเม็ดของ
กลุ่มเจเนอเรช่ันวายในเขตพื้นท่ีย่านศูนย์กลางธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้ออาหาร
เสริมบ ารุงผิวชนิดเม็ดของกลุ่มเจเนอเรช่ันวายในเขตพื้นที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ทีร่ะดับ 0.05 

1.6 อาชีพ ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อท่ีแตกต่างกัน ในข้ันตอนการค้นหาข้อมูล ข้ันตอนการประเมินผลทางเลือก ข้ันตอนการตัดสินใจ
ซื้อ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับที่ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าผู้บริโภค
กลุ่มอาชีพนักศึกษามีค่าเฉลี่ยการซื้อน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้บริโภคกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและกลุ่มอาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากอาชีพนักศึกษายังไม่สามารถหาเงินหรือมีรายได้ด้วยตนเองอย่างเต็มที่ ยังคง
จ าเป็นต้องใช้เงินของผู้ปกครอง ท าให้มีการพิจารณาไตร่ตรองมากกว่า รวมถึงกลุ่มอาชีพนักศึกษายังเป็นกลุ่มคนที่มีอายุน้อย 
ร่างกายยังมีการผลิตคอลลาเจนเพื่อบ ารุงร่างกายอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้กลุ่มอาชีพนี้ยังไม่ค่อยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
รับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนเท่าที่ควร ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจน
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครมีจ านวนน้อยกว่ากลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและกลุ่มอาชีพข้าราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนินท์รัฐ โรจนชัยพงศ์ (2561) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเสริมบ ารุงผิวชนิดเม็ดของกลุ่มเจเนอเรช่ันวายในเขตพื้นท่ีย่านศูนย์กลางธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่
มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมบ ารุงผิวชนิดเม็ดของกลุ่มเจเนอเรช่ันวายในเขตพื้นที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค 
ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคน
เจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1 ด้านความต้องการของผู้บริโภค พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ด้านความต้องการของผู้บริโภค                
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทุก
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการรับรู้ถึงความต้องการ ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก ขั้นตอนการ
ตัดสินใจซื้อ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน จะเห็นว่ากลยุทธ์ทาง
การตลาด 4C’s มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อในทุกๆ ด้าน โดยกลยุทธ์ทางการตลาดด้านความต้องการของ
ผู้บริโภคเป็นการท าความเข้าใจอย่างแท้จริง รวมถึงการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค โดยต้องยึด
หลักการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในทุกๆ กลุ่ม จนให้เกิดการซื้อซ้ า ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับปณยา อักษร (2560) ท าการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s รูปแบบการด าเนินชีวิต และการยอมรับเทคโนโลยีที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าชุดท างานผ่านเว็บไซต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์
ทางการตลาด ด้านความต้องการของผู้บริโภคโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าชุดท างานผ่านเว็บไซต์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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2.2 ด้านต้นทุนของผู้บริโภค พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ด้านต้นทุนของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทุกขั้นตอน ได้แก่ ข้ันตอน
การรับรู้ถึงความต้องการ ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ และขั้นตอน
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน จะเห็นว่ากลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s มี
ความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อในทุกๆ ด้าน เนื่องจากคนเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครเป็นวัยเริ่มต้นใน
การมีรายได้  สร้างฐานะ ในการเลือกซื้อสินค้าจึงมีข้อจ ากัดในการใช้จ่าย อีกทั้งค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันในเขต
กรุงเทพมหานครมีค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูง จึงท าให้คนเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานครมองถึงเรื่องราคาที่เข้าถึงได้
และความคุ้มค่าเป็นส าคัญ ซึ่งมีความสอดคล้องกับปณยา อักษร (2560) ท าการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s 
รูปแบบการด าเนินชีวิต และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าชุดท างานผ่านเว็บไซต์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด ด้านต้นทุนของผู้บริโภคโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าชุดท างานผ่านเว็บไซต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 

2.3 ด้านความสะดวกในการซื้อ พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ด้านความสะดวกในการซื้อ มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทุกขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นตอนการรับรู้ถึงความต้องการ ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ และ
ขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน จะเห็นว่ากลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s 
มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อในทุกๆ ด้าน เนื่องจากในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้บริโภคในการสั่งซื้อสินค้า การช าระเงิน รวมถึงขนส่งที่มีการจัดส่งอย่างรวดเร็ว ทันใจ โดยคนเจนเนอเรช่ันวาย
ในเขตกรุงเทพมหานครมีความคุ้นเคยกับการใช้บริการเหล่านี้เป็นอย่างดี แต่หากมีช่องทางจัดจ าหน่ายที่หลากหลาย จะช่วย
เพิ่มโอกาสในการขายได้เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งมีความสอดคล้องกับปณยา อักษร (2560) ท าการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาด 
4C’s รูปแบบการด าเนินชีวิต และการยอมรับเทคโนโลยีที่มคีวามสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าชุดท างานผา่นเว็บไซต์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด ด้านความสะดวกในการซื้อโดยรวมมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าชุดท างานผ่านเว็บไซต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 

2.4 ด้านการสื่อสาร พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทุกขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการรับรู้ถึงความ
ต้องการ ข้ันตอนการค้นหาข้อมูล ข้ันตอนการประเมินผลทางเลือก ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลัง
การซื้อ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน จะเห็นว่ากลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s มีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อในทุกๆ ด้าน  ในด้านการสื่อสารถือเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อที่รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น หากเราสื่อสารให้ผู้บริโภคมองเห็นถึงความส าคัญของผลิตภัณฑ์ ได้ จะท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจง่ายขึ้น รวมถึงการเปิด
โอกาสรับฟังให้ผู้บริโภคให้มีการสื่อสารแบบ 2 ทาง (2 ways communication) เพื่อเพ่ิมประสบการณท์ี่ดีในการซื้อผลิตภัณฑ์
ให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งมีความสอดคล้องกับสุทธาภา อมรวิวัฒน์ และคณะ (2557)  ท าการศึกษาเรื่อง Insight กลยุทธ์มัดใจ
ผู้บริโภค Gen Y ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม Gen Y จะใช้เวลานานกว่า 2 ช่ัวโมงในการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ โดย 
79% ของ Gen Y ติดตามข่าวสารจากสังคมออนไลน์ (Social Network) และแชร์ข่าวสารนั้นต่อ จะเห็นจากอัตราของการ
โพสต์เฟซบุ้คแบบเปิดสาธารณะ (Public Post) ผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y มักแชร์ความรู้และเรื่องราวต่าง ๆ ให้คนรอบข้างหรือคน
ที่มีความสนใจคล้ายกันได้รับรู้ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. จากการวิจัยท าให้ทราบว่า กลุ่มผู้บริโภคด้านเพศและระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริมคอลลาเจนของคนเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการสามารถท าการตลาดให้ครอบคลุมกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยไม่แบ่งแยกเพศและระดับการศึกษา แต่ควรเจาะกลุ่มผู้บรโิภคตามความต้องการ เช่น เพศหญิง มีความชอบ
ความสวยงาม และให้ความส าคัญกับผิวพรรณเป็นอย่างมาก ก็ควรท าบรรจุภัณฑ์เฉพาะส าหรับผู้หญิงและโฆษณาสรรพคุณ           
ที่เกี่ยวกับผิวพรรณโดยเฉพาะ เป็นต้น 

2. จากการวิจัยท าให้ทราบว่า กลุ่มเป้าหมายที่ตัดสินใจซื้อให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ทุกด้าน
เท่ากัน ดังนั้นผู้ประกอบการควรต้องจัดท ากลยุทธ์ทางการตลาดควบคู่กันทุกด้าน อีกทั้งผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญใน
การเลือกใช้งานเครื่องมือในการท าการตลาดโดยเฉพาะทางออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เนื่องจากใน
ปัจจุบัน มีช่องทางออนไลน์ในการท าการตลาดเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย แต่ละช่องทางมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป 
การสร้างกลยุทธ์ให้มีคุณภาพ จะต้องมีองค์ประกอบในการซื้อขายสินค้าทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์อย่างครบวงจร มีความ
สะดวกรวดเร็ว มีการให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมา ติดต่อง่าย มีการบริการหลังการขายที่ดี มีการให้ความส าคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้าให้มีความปลอดภัยและไม่รั่วไหล สินค้าจะต้องใช้งานสะดวก เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน รวมถึงมีระบบการช าระเงิน
หลากหลายช่องทาง และที่ส าคัญยังต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่มักค้นหา
ข้อมูลและตัดสินใจซื้อจากรีวิวหรือประสบการณ์ของผู้ใช้จริง 

3. จากการวิจัยท าให้เห็นถึงค่านิยมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันว่า อาหารเสริมคอลลาเจนเป็นสินค้าที่ทุกเพศ ทุ กวัยให้
ความสนใจเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากปริมาณของผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี หากผู้ประกอบการมีการปลูกฝังทัศนคติ
ที่ดีให้กับผู้บริโภคเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับประทาน และสร้างเอกลักษณ์ในการออกแบบหรือคิดค้นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความช่ืนชอบต่อสินค้าและบริษัทได้              
ในระยะยาว 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก ผู้ ช่วยศาสตราจารย์                     

ดร.กุลเชษฐ์ มงคล อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาสละเวลาในการให้ค าแนะน าการจัดท าสารนิพนธ์นี้ทุกขั้นตอน
นับตั้งแต่เริ่มด าเนินการจนส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เป็นสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณา
ของอาจารย์ไว้ ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของ อาจารย์ ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็น
ประธานในการสอบสารนิพนธ์ รวมถึงได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ จินต์นุพงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ 
สกุลกิจกาญจน์ ที่กรุณาเป็นกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ฉบับนี้ และช่วยตรวจสอบแบบสอบถาม ให้ค าแนะน า ตลอดจน
แนวทางต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของสารนิพนธ์ฉบับนี้จนสมบูรณ์ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่านที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ให้ความช่วยเหลือ ความเมตตาตลอดจนประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา และ
ขอบพระคุณเจ้าหน้าท่ีประหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้ให้ความช่วยเหลือทุกด้านตลอดจน
จบหลักสูตร 

สุดท้ายนี้คุณประโยชน์และความดีอันพึงมี ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณบิดา มารดา ที่ให้การอบรมสั่งสอน ให้การ
สนับสนุน ทั้งยังช้ีแนะแนวทางที่ดีและมีคุณค่า เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้วิจัยน ามา ซึ่งก าลังใจที่ดีในการศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต ตลอดจนท าให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จในวันน้ี 
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