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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาถงึปจัจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร ์ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าของผูบ้รโิภคและความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตแิละการรบัรู้
ข่าวสารกบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าของผูบ้รโิภค ซึง่กลุ่มตวัอย่างในการ
วจิยั คอื ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้า จ านวน  
400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผลการวจิยัพบว่า 
 ผู้บริโภคส่วนเป็นเพศหญิง อายุ 30-39 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า 
ประกอบดว้ยอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนและมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่า 10,001  – 20,000 บาท มรีะดบัความ
คดิเหน็ด้านทศันคตขิองผู้บรโิภคด้านผลติภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มรีะดบัการรบัรูข้่าวสารเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์        
อยู่ในระดบัปานกลาง บุคคลที่มผีลต่อการซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้ามากที่สุดคอื ตวัเอง 
สาเหตุส าคญัทีส่ดุทีซ่ือ้เนื่องจากต้องการใหผ้วิพรรณดูด ีและมกัซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้า
จากรา้นขายยา (รา้นบูท้, วตัสนั) ตราสนิคา้ทีเ่ลอืกซือ้ส่วนใหญ่ คอื คอลลี ่คอลลาเจน โดยมคี่าใชจ้่ายเฉลีย่ประมาณ 
1,068.8 บาทต่อเดอืน และความถีใ่นการซือ้เฉลีย่ประมาณ 1 ครัง้ต่อเดอืน 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ อาชพี แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้า
ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถิติทิีร่ะดบั 0.05  
 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมคี่าถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 
 การรบัรู้ข่าวสารในด้านสื่อมวลชน สื่ออเิล็กทรอนิกส ์และสื่อบุคคล มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ  (บาท/เดอืน) และด้านความถี่ในการซื้อ 
(ครัง้/เดอืน) ของผูบ้รโิภค อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 
 การรบัรูข้่าวสารในดา้นสื่อมวลชน มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจน
ชนิดผงละลายน ้าด้านความถี่ในการซื้อ (ครัง้/เดอืน) ของผู้บรโิภค อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 ในทศิทาง
ตรงกนัขา้มในระดบัต ่า  
 การรบัรู้ข่าวสารในด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม         
คอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าดา้นความถี่ในการซื้อ (ครัง้/เดอืน) ของผูบ้รโิภค อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05            
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า  
 
 
__________________________________ 
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ค าส าคญั: ทศันคต ิขา่วสาร การซือ้ ผูบ้รโิภค อาหารเสรมิคอลลาเจน 
 

Abstract 
 
 The objective of this research is to study the attitude and perception on information relating to 
purchasing behavior on dietary supplement product in collagen powder for drink product in Bangkok 
Metropolis. The sample is 400 consumers in Bangkok metropolis who purchasing or purchased dietary 
supplement product in collagen powder for drink. The data collecting mechanic in this research is the 
questionnaire. The research results are as follows: 
 Most consumers are female, aged between 30-39 years old, single, holding bachelor’s degree or 
the same as bachelor’s degree, worked as private company employees, and having average income between 
lower Baht 10,001 and 20,000 per month. The attitude on dietary supplement product in collagen powder for 
drink overall are at high level. Perception on information on dietary supplement product in collagen powder 
for drink overall are at moderate level. The individual effect on purchasing on dietary supplement product in 
collagen powder for drink product is the customer himself/herself. The most important reason to purchase 
because want to good skin, purchase it at drugstore (Boots, Watson) and the most brands for purchase is 
Colly collagen. The consumers averagely spent 1,068.8 per month and one time per month 
 The consumers, with different age and career have a different in purchasing behavior on dietary 
supplement product in collagen powder for drink (in term of average money spending per month) at the 
significant level of 0.05  
The consumers, with different income different in purchasing behavior on dietary supplement product in 
collagen powder for drink (in term of buying frequency per month) at the  statistically significant level of 0.05 
 Perception on information for mass communication, electronic communication and person 
communication aspects have low positively by related to purchasing behavior on dietary supplement product 
in collagen powder for drink product (in term of average money spending per month and in term of buying 
frequency per month) at the statistically significant level of 0.05. 
 Perception on information for mass communication has low positively by related to purchasing 
behavior on dietary supplement product in collagen powder for drink product (in term of buying frequency per 
month) at the statistically significant level of 0.05.  
 Perception on information for electronic communication has low positively by related to purchasing 
behavior on dietary supplement product in collagen powder for drink product (in term of buying frequency per 
month) at the statistically significant level of 0.05.  
 
Keywords: Attitudes, News, Buying, Consumer, Food and Collagen. 
 
บทน า 
 ในปจัจุบนัคนไทยหนัมาสนใจสุขภาพกนัมากขึน้ เลอืกรบัประทานอาหารที่มปีระโยชน์ต่อร่างกายไม่ว่าจะ
เป็นอาหารปลอดสารพษิหรอือาหารเสรมิ อกีทัง้พบว่าการเปลีย่นแปลงทางดา้นสงัคม สิง่แวดลอ้ม และเทคโนโลย ีมผีล
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ใหร้ปูแบบการด าเนินชวีติของคนเปลีย่นแปลงไป ทัง้เวลากลายเป็นขอ้จ ากดัในการด าเนินชวีติส าหรบัสงัคมเมอืง เช่น
กรุงเทพมหานคร จงึตอ้งมคีวามมคีวามเร่งรบีในการด ารงชวีติมากขึน้ 
 บรษิทัมายดแ์ชร ์ประเทศไทย (2556) ไดส้ ารวจและวจิยัพฤตกิรรมคนไทยในปี 2556 ภายใตเ้ทรนด ์Health 
& Wellness 2013 พบว่าคนไทยยงัใหค้วามส าคญักบัสขุภาพแต่ใชช้วีติสวนทางจากวถิคีนเมอืง ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา
คนไทยใหค้วามส าคญักบัการรกัษาสุขภาพ จากการส ารวจและวจิยัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคไทย จ านวน 84% บอกว่ามี
ความสุขกบัสภาพความเป็นอยู่ในปจัจุบนั อนัเป็นผลจากนโยบายการดูแลสุขภาพของรฐับาลและหน่วยงานต่างๆ           
ในการสนบัสนุนและสง่เสรมิสขุภาพของประชาชน โดยเฉพาะโครงการ 30 บาทรกัษาทุกโรคในปี 2544 ท าใหร้ายจ่าย
ดา้นสขุภาพของประชาชนลดลงจาก 44% เหลอื 25% ในปี 2553 
 แมว้่าคนไทยจะใหค้วามสนใจกบัสขุภาพมากขึน้ แต่ในทางปฏบิตักิลบัพบว่า คนไทยยงัมนีิสยัทีไ่ม่สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิการดูแลสุขภาพ เช่น ในปี 2551 สดัส่วนคนไทยออกก าลงักายเพื่อสุขภาพทีด่ ี52% แต่ในปี 2555 อยู่ที ่
38% ซึง่อาจเป็นผลมาจากเทรนดเ์รื่อง “Nowism” และ “Technology” ท าใหต้้องใชช้วีติประจ าวนัทีต่รงกนัขา้ม แต่ยงั
ตอ้งการมสีขุภาพด ีและสวยด่วน" 
แนวโน้มคนโสดและดูแลตวัเองได้ดมีสีูงขึ้น จากการศกึษาพบว่า 37% ของคนไทยมสีถานภาพโสด หย่าและม่าย 
ในขณะที ่45% ของคู่แต่งงาน "ไม่มลีูก" โดยพบอกีว่าอตัราของคนโสด หย่าร้าง หรอืแต่งงานแต่ไม่มลีูกมจี านวน
เพิม่ขึน้ ดงันัน้คนไทยจะหนัมาใสใ่จสขุภาพและจบัจ่ายผลติภณัฑเ์พื่อดแูลสขุภาพมากขึน้ 
 ผลติภณัฑเ์สรมิสุขภาพเขา้ใกล้สนิคา้ทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนั (Product Blurring) เช่น วติามนิ อาหารเสรมิ
รวมถงึถูกน ามาเป็นส่วนผสมของผลติภณัฑต่์างๆมากขึน้ จะเหน็ไดจ้ากผลติภณัฑย์ีห่อ้ต่างๆ เช่น เครื่องดื่มยีห่อ้บอีิง้ 
เซปเป้ บวิตีด้ริง๊ กาแฟผสมคอลลาเจนหรอืถัว่ขาว แบรนดร์งันกผสมคอลลาเจน หาซือ้ไดง้่าย และไดร้บัความนิยมจาก
ผูบ้รโิภคยิง่มากขึน้ 
 นอกจากนี้สื่อต่างๆ ไดเ้ขา้มามบีทบาทในกระแสการใส่ใจในเรื่องสุขภาพเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นรายการ
โทรทศัน์ นิตยสาร หรอือนิเตอรเ์น็ต กม็กีารใหส้าระความรูเ้กีย่วกบัเรื่องสขุภาพมากขึน้ ซึง่สือ่ดงักล่าวจะเป็นตวักระตุ้น
ใหค้นค านึงถงึการดแูลสขุภาพร่างกายอย่างจรงิจงัและสม ่าเสมอ  
 ปจัจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากมายเกิดขึ้นในปจัจุบัน เห็นได้ชดัมากขึ้นในอาหารเสริมประเภท          
คอลลาเจน คนทัว่ไปมกัเชื่อว่ากนิคอลลาเจนแล้วผวิจะเด้ง เนียนนุ่ม และขาวใสมากขึ้น  ยิง่กนิมากยิง่ด ีแต่ที่จริง           
วนัหนึ่งๆ ร่างกายรบัคอลลาเจนไดเ้พยีงประมาณวนัละ 3,000-5,000 มลิลกิรมั และ อย.กก็ าหนดใหก้นิไดเ้ตม็ทีไ่ม่เกนิ 
10,000 มลิลกิรมัเท่านัน้ การกนิมากเกนิไปอาจท าใหเ้กดิยูรนี (ของเสยีจากการย่อยโปรตนี) สะสม ซึง่เป็นอนัตราย        
ต่อไต 
 จากความตอ้งการผลติภณัฑอ์าหารเสรมิประเภทคอลลาเจนทีม่มีากขึน้ ในปจัจุบนัมผีลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าเพื่อง่ายต่อการบรโิภค เหน็ได้ว่าในปจัจุบนัมบีรษิัทผลติผลติภณัฑ์ดงักล่าวเพิม่มากขึน้
มากกว่า 20 บรษิัท และมกีารประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อโฆษณาชนิดต่างๆมากมายผู้วจิยัจงึต้องการศกึษาทศันคติของ
ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้า และการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ว่ามี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้หรอืไม่ เพื่อมปีระโยชน์ต่อบรษิทัเจา้ของผลติภณัฑใ์หท้ราบทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์
และน ามาผนวกกบัช่องทางการประชาสมัพนัธเ์พื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้ 
 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้า ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพีและรายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=มายด์แชร์
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 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตขิองผูบ้รโิภคกบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลา
เจนชนิดผงละลายน ้าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูข้่าวสารกบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน
ชนิดผงละลายน ้าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 ตวัแปรอสิระ(Independent Variables) แบ่งเป็นดงันี้ 
 1. ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์
  1.1  เพศ 
    1.1.1  ชาย 
    1.1.2  หญงิ 
  1.2  สถานภาพ 
    1.2.1  โสด 
    1.2.2  สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
    1.2.3  ม่าย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 
  1.3  อายุ  
    1.3.1  ต ่ากว่า 20 ปี 
    1.3.2  อายุ 20-29 ปี 
    1.3.3  อายุ 30-39 ปี 
    1.3.4  อายุ 40-49 ปีขึน้ไป 
    1.3.5  อายุ 50 ปีขึน้ไป 
  1.4  ระดบัการศกึษาสงูสดุ  
    1.4.1  ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี
    1.4.2  ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 
    1.4.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี
  1.5  อาชพี 
    1.5.1  นกัเรยีน/นกัศกึษา 
    1.5.2  ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิพนกังาน 
    1.5.3  พนกังานบรษิทัเอกชน 
    1.5.4  เจา้ของกจิการ/ธุรกจิสว่นตวั 
    1.5.5  อื่นๆ ระบุ........... 
  1.6  รายไดต่้อเดอืน 
    1.6.1  ต ่ากว่า หรอื เท่ากบั 10,000 บาท 
    1.6.2  10,001-20,000 บาท 
    1.6.3  20,001-30,000 บาท 
    1.6.4  สงูกว่า 30,000 บาท 
 2.  ทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์
  2.1  ประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ ์
  2.2  รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์
  2.3  ความคาดหวงั 
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 3. การรบัรูข้า่วสาร 
  3.1  สือ่มวลชน 
  3.2  สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
  3.3  สือ่บุคคล 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลา-เจนชนิดผง
ละลายน ้าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 
อาชพี รายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าของผูบ้รโิภค
แตกต่างกนั 
 2. ทศันคตทิี่มต่ีอผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้ามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. การรบัรูข้า่วสารต่อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้ามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 3)[1] ได้ใหค้วามหมายของพฤตกิรรมผู้บรโิภคไว้ว่า พฤติกรรมผู้บรโิภค
(Consumer Behavior) เป็นพฤตกิรรมซึง่ผูบ้รโิภคท าการคน้หาการซือ้ การใช ้การประเมนิ การใชส้อยผลติภณัฑ์ และ
การบรหิาร ซึง่คาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขา 
 ปรญิ ลกัษิตานนท ์(2536: 27)[2] ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค เป็นการกระท าของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาและการใชผ้ลติภณัฑ์ ทัง้นี้หมายรวมถงึกระบวนการตดัสนิใจซึง่เกดิขึน้
ก่อน และมสีว่นในการก าหนดใหม้กีารกระท า 
 ธงชยั สนัตวิงษ์ (2540: 29)[3] กล่าวว่า พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค หมายถงึ การกระท าของบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง ซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าและการใชซ้ึง่สนิคา้และบรกิาร ทัง้นี้หมายรวมถงึกระบวนการตดัสนิใจ
ซึง่มมีาอยู่ก่อนแลว้ และซึง่มสีว่นในการก าหนดใหม้กีารกระท าดงักล่าว 

 ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ขอ้มลูทางประชากรศาสตรเ์พื่อการตดัสนิใจเชงิธุรกจิ 
เกือ้ วงศบ์ุญสนิ (2545: 19-21)[4] ไดก้ล่าวไวว้่าประชากรศาสตรเ์ชงิธุรกจิเป็นศาสตรใ์นการศกึษาวเิคราะห์ เน้นถงึ
ผลกระทบระหว่างตวัแปรทางประชากรศาสตร ์เช่น อายุ เพศ การศกึษา ต่อพฤตกิรรมของตวับุคคล องคก์ร ตลอดจน
ธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้พจิารณาถึงผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของธุรกจิ จงึมคีวามจ าเป็นต้องมขีอ้มูลเกี่ยวกบั
ผูบ้รโิภค (Consumer) สนิคา้ทีธุ่รกจินัน้ด าเนินการอยู่ ยิง่มขีอ้มูลของผูบ้รโิภคมากเท่าไรกจ็ะท าใหก้ารวางแผนทาง
ธุรกจิด าเนินการไดอ้ย่างรอบคอบ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั   
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม          
คอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั คอื ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ซื้อหรอืเคยซือ้ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิ
คอลลาเจนชนิดผงละลายน ้า ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  ดงันัน้จงึหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างได้จากการ
ค านวณทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 % และความคลาดเคลื่อนมากทีสุ่ดทีย่อมรบัได ้5% จงึไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 385 
คน และเพิม่ตวัอย่างเพื่อป้องกนัความผดิพลาดไว้จ านวน 15 คน รวมจ านวน 400 คน (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2545: 
26) โดยใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) วธิกีารสุ่มตวัอย่างโดยการก าหนดสดัส่วน 
(Quota Sampling) และการสุม่ตวัอย่างโดยใชค้วามสะดวก (Convenience Sampling)  
 

ผลการวิจยั  
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างโดยแบ่งผลการ
วเิคราะหอ์อกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 30-39 ปี สถานภาพโสดมกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเท่า ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนและมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001  – 20,000 บาท 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดผง
ละลายน ้าของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมากโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.73 ซึง่เมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ด้านรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์ อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.06 รองลงมา คอืมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นความคาดหวงั อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 ระดบั
ความคดิเหน็ดา้นประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ ์อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.47 ซึง่เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้
พบว่า 
 ประโยชน์หลกัของผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็กบัประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ์
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.47 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็
ว่าเพิม่ความกระจ่างใสใหผ้วิพรรณ  เสรมิสรา้งคอลลาเจนเพื่อลดรอยเหีย่ว อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 
3.80 ตามล าดบั ช่วยใหโ้ครงสรา้งของร่างกายแขง็แรง และยดืหยุ่นด ีรสชาติของผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิด
ผงละลายน ้า อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.15 3.05 ตามล าดบั 
 รูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นกับรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ใน        
ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ว่าผลติภณัฑ์
คอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าจ าเป็นตอ้งมตีรารบัรองมาตรฐานอย. (องคก์ารอาหารและยา) แสดงส่วนประกอบบนฉลาก 
อ่านง่าย ชดัเจน ไม่ก ากวม แสดง วนั เดอืน ปี ทีผ่ลติและหมดอายุชดัเจน อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.61 4.43 4.37 ตามล าดบั ชื่อเสยีงของผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้ามผีลต่อการตดัสนิใจ เจา้ของ
ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้ามผีลต่อการตดัสนิใจ อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 
3.70 ตามล าดบั พรเีซน็เตอรข์องผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้ามผีลต่อการตดัสนิใจ อยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.34 
 ความคาดหวงั ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็กบัความคาดหวงัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ว่าคุณประโยชน์ดา้นผวิพรรณที่
ได้รบัจากการบรโิภคเมื่อเทยีบกบัการบรโิภคชนิดอื่นๆ ช่วยให้ผวิหน้า ผวิกายชุ่มชื่น ช่วยให้หน้าใส ผวินิ่มละเอยีด 
ช่วยปรบัสผีิวจากผิวคล ้าเป็นผิวขาวอย่างเห็นได้ชดัอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.78 3.70 3.63 3.49 
ตามล าดบั 
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 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัการรบัรู้ข่าวสารผ่านส่ือต่างๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
คอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมกบัการรบัรูข้า่วสารผ่านสือ่ต่างๆ อยู่ในระดบัปานกลาง โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.87 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรบัรู้ข่าวสารด้านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.26 รองลงมา คอืมรีะดบัการรบัรูข้่าวสารดา้นสื่อมวลชน อยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.69 ระดบัการรบัรูข้่าวสารดา้นสื่อบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.65 ซึง่เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
 ส่ือมวลชน ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูก้บัสื่อมวลชนโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 2.69 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการรบัรู้กบัรายการโทรทศัน์ (เคเบิลทีวี) 
รายการโทรทศัน์ (ฟรทีวี)ี นิตยสาร อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.25 3.21 3.13 ตามล าดบั แผ่นพบั 
หนงัสอืพมิพ ์รายการวทิยุ โปสเตอร ์อยู่ในระดบัน้อย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.59 2.57 2.55 2.49 ตามล าดบั จดหมาย
ตรง อยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.69 
 ส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูก้บัสื่ออเิลก็ทรอนิกสโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.26 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูก้บั Facebook เวบ็ไซต์ อยู่ใน
ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 3.82 ตามล าดบั เวบ็บอรด์ Instragram Socail cam/ Line E-mail ยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.30 3.04 2.90 2.69 ตามล าดบั 
 ส่ือบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรู้กบัสื่อบุคคลโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.65 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูก้บัเพื่อน/ญาต/ิคนรูจ้กัอยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.02 พนกังานขาย เภสชักร อยู่ในระดบัน้อย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.60 2.32 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดผง
ละลายน ้าของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส าหรบัผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผง
ละลายน ้ามากทีส่ดุคอื ตวัเอง สาเหตุส าคญัทีส่ดุทีซ่ือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าคอื ต้องการให้
ผวิพรรณดูด ีมกัจะซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าที ่รา้นขายยา (รา้นบูท้, วตัสนั) โดยผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อยี่ห้อ คอลลี่ คอลลาเจน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 1,068.8 บาทต่อเดอืน และซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าโดยเฉลีย่ประมาณ 1 ครัง้ต่อเดอืน 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศกึษาสงูสดุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผง
ละลายน ้าแตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิด
ผงละลายน ้า แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าในดา้น
ค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/เดอืน) ไม่แตกต่างกนั   
 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าในดา้น
ความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ไม่แตกต่างกนั  
 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิด
ผงละลายน ้าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
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 ผูบ้รโิภคทีม่กีลุ่มอายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าใน
ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/เดอืน) แตกต่างกนั โดยจ าแนกตามกลุ่มอายุเป็นรายคู่ ไม่มคีวามแตกต่างเป็นรายคู่ 
 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้ า          
ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม          
คอลลาเจนชนิดผงละลายน ้า แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าใน
ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/เดอืน) ไม่แตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าใน
ดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ไม่แตกต่างกนั    
 สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสูงสุดแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์อาหาร
เสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้า แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาสูงสุด ต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดผง
ละลายน ้าในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/เดอืน) ไม่แตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุดแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผง
ละลายน ้าในดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจน
ชนิดผงละลายน ้า แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าในดา้น
ค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/เดอืน) แตกต่างกนั โดยพนกังานเอกชนมคี่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้มากกว่าอาชพีอื่นๆ โดยมี
ผลต่างเฉลีย่เท่ากบั 248.24 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าในดา้น
ความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนชนิดผงละลายน ้า แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผง
ละลายน ้าในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท/เดือน) แตกต่างกนั กล่าวคือ ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่า 
20,000 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าในค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/เดอืน) 
น้อยกว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน20,001-30,000 บาท โดยมผีลต่างเฉลีย่เท่ากบั 151.215 และผู้บรโิภคที่มี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่า 20,000 บาท มพีฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าใน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท/เดอืน) น้อยกว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนสูงกว่า 30,000 บาท โดยมผีลต่างเฉลี่ย
เท่ากบั 143.212 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผง
ละลายน ้าในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/เดอืน) ไม่แตกต่างกนั  
 สมมติฐานท่ี 2 ทศันคตดิา้นผลติภณัฑ ์ซึ่งไดแ้ก่ประโยชน์หลกั รูปลกัษณ์ผลติภณัฑ ์และความคาดหวงั มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้ าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  
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 สมมติฐานข้อท่ี 2.1 ทศันคติด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ประโยชน์หลัก รูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ และความ
คาดหวงั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าในดา้นดา้นค่าใชจ้่าย
ในการซือ้ (บาท/เดอืน) ของผูบ้รโิภค 
 ทศันคติด้านผลติภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ ประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ์ รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ และความคาดหวงั        
ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ 
(บาท/เดอืน) ของผูบ้รโิภค และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
 ประโยชน์หลกัของผลิตภณัฑ์ ทศันคตปิระโยชน์หลกัของผลติภณัฑ ์ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท/เดือน) ของผู้บริโภค ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า   
 รสชาตขิองผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้า  ช่วยใหโ้ครงสรา้งของร่างกายแขง็แรง และ
ยดืหยุ่นด ีเสรมิสรา้งคอลลาเจนเพื่อลดรอยเหี่ยวย่น เพิม่ความกระจ่างใสใหผ้วิพรรณ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท/เดอืน) ของผูบ้รโิภค ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 รปูลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ทศันคตริปูลกัษณ์ผลติภณัฑไ์ม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/เดอืน) ของผูบ้รโิภค ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้
ไว ้เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
 ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าทานจ าเป็นต้องมีตรารับรองมาตรฐานอย. มีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/เดอืน) ของผูบ้รโิภค 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   
 การแสดงส่วนประกอบบนฉลาก อ่านง่าย ชดัเจนไม่ก ากวม การแสดง วนั เดือน ปี ที่ผลติและหมดอายุ
ชดัเจน ชื่อเสยีงของผลติภณัฑ ์เจา้ของผลติภณัฑ ์เรื่องพรเีซน็เตอรข์องผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลาย
น ้ามผีลต่อการตดัสนิใจ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าดา้น
ค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/เดอืน) ของผูบ้รโิภค ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ความคาดหวงั ทัศนคติความคาดหวังไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม         
คอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/เดอืน) ของผูบ้รโิภค ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
 คุณประโยชน์ดา้นผวิพรรณทีไ่ดร้บัจาการบรโิภคเมื่อเทยีบกบัการบรโิภคชนิดอื่นๆ ช่วยปรบัสผีวิจากผวิคล ้า
เป็นผวิขาวอย่างเหน็ไดช้ดั ช่วยใหห้น้าใส ผวินิ่มละเอยีด ช่วยใหผ้วิหน้า ผวิกายชุ่มชื่น ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท/เดอืน) ของผูบ้รโิภค ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 2.2 ทศันคติด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ประโยชน์หลัก รูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ และความ
คาดหวงั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าในดา้นด้านความถี่ใน
การซือ้ (ครัง้/เดอืน) ของผูบ้รโิภค  
 ทศันคตดิา้นผลติภณัฑ ์ซึง่ไดแ้ก่ ประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ ์รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์และความคาดหวงั ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) 
ของผูบ้รโิภค และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า   
 ประโยชน์หลกัของผลิตภณัฑ ์ทศันคตดิา้นประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ ์ไม่มคีวาม สมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าด้านความถี่ในการซื้อ (ครัง้/เดือน) ของผู้บริโภค ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
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รสชาติของผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้า ช่วยให้โครงสร้างของร่างกายแขง็แรง และยดืหยุ่นดี  
เสรมิสร้างคอลลาเจนเพื่อลดรอยเหี่ยวย่น เพิม่ความกระจ่างใสให้ผวิพรรณ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ของผูบ้รโิภค ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 รปูลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ทศันคตดิา้นรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ของผูบ้รโิภค ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
 ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าจ าเป็นต้องมีตรารับรองมาตรฐานอย . การแสดงส่วนประกอบ        
บนฉลาก อ่านง่าย ชดัเจนไม่ก ากวม ชื่อเสยีงของผลติภณัฑ ์เจา้ของผลติภณัฑ ์เรื่องพรเีซน็เตอรข์องผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้ามผีลต่อการตดัสนิใจ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ของผูบ้รโิภค ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 แสดง วนั เดอืน ปี ทีผ่ลติและหมดอายุชดัเจน  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ของผูบ้รโิภค อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ความคาดหวงั ทศันคตดิา้นความคาดหวงั ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ของผูบ้รโิภค ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
 คุณประโยชน์ดา้นผวิพรรณทีไ่ดร้บัจาการบรโิภคเมื่อเทยีบกบัการบรโิภคชนิดอื่นๆ ช่วยปรบัสผีวิจากผวิคล ้า
เป็นผวิขาวอย่างเหน็ไดช้ดั ช่วยใหห้น้าใส ผวินิ่มละเอยีด ช่วยใหผ้วิหน้า ผวิกายชุ่มชื่น ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าด้านความถี่ในการซื้อ (ครัง้/เดือน) ของผู้บริโภค ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 3 การรบัรูข้่าวสาร ซึ่งไดแ้ก่ สื่อมวลชน สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และสื่อบุคคลมคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานข้อท่ี 3.1 การรบัรูข้่าวสาร ซึง่ไดแ้ก่ สื่อมวลชน สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และสื่อบุคคลมคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท/เดอืน) ของ
ผูบ้รโิภค 
 การรบัรูซ้ึง่ไดแ้ก่ สือ่มวลชน สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และสื่อบุคคล มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/เดอืน) ของผูบ้รโิภค ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า   
 ส่ือมวลชน การรบัรู้ข่าวสารดา้นสื่อมวลชนไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/เดอืน) ของผูบ้รโิภค ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
 รายการโทรทศัน์ (เคเบลิทวีี) รายการโทรทศัน์ (ฟรทีีว)ี มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/เดอืน) ของผูบ้รโิภค อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ 
ทีร่ะดบั 0.05 
 รายการวทิยุ หนังสอืพมิพ ์นิตยสาร แผ่นพบั โปสเตอร ์จดหมายตรง ไม่มคีวามสมัพนัธพ์ฤตกิรรมการซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/เดอืน) ของผูบ้รโิภค ซึง่ไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 ส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์การรบัรูซ้ึง่ดา้นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/เดอืน) ของผูบ้รโิภค ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
 เวบ็ไซต์ Social cam/ Line  Instragram Facebook มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสริมคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท/เดือน) ของผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ           
ทีร่ะดบั 0.05 
 เวบ็บอรด์ E-mail ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้า
ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/เดอืน) ของผูบ้รโิภค ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 ส่ือบุคคล การรบัรู้ข่าวสารด้านสื่อบุคคลไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสริม
คอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/เดอืน) ของผูบ้รโิภค ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
 พนักงานขาย เภสชักร เพื่อน/ญาต/ิคนรูจ้กั ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/เดอืน) ของผูบ้รโิภค ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 3.2 การรบัรูข้่าวสาร ซึง่ไดแ้ก่ สื่อมวลชน สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และสื่อบุคคลมคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าด้านความถี่ในการซื้อ (ครัง้/เดือน) ของ
ผูบ้รโิภค 
 การรบัรูซ้ึง่ไดแ้ก่ สือ่มวลชน สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และสือ่บุคคล มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ผูบ้รโิภค ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า  
 ส่ือมวลชน การรบัรู้ข่าวสารด้านสื่อมวลชน มคีวามสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสริม
คอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ของผูบ้รโิภค ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
 รายการโทรทศัน์ (เคเบิลทีวี) รายการโทรทศัน์ (ฟรีทีวี) รายการวิทยุ หนังสอืพมิพ์ มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าด้านความถี่ในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ของผูบ้รโิภค 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01   
 โปสเตอร์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าด้าน
ความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ของผูบ้รโิภค อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 นิตยสาร แผ่นพบั จดหมายตรง ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน
ชนิดผงละลายน ้าดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ของผูบ้รโิภค ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ การรบัรูด้า้นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าดา้นความถี่ในการซื้อ (ครัง้/เดอืน) ของผู้บรโิภค ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
 เวบ็ไซต์ เวบ็บอร์ด Instragram Facebook ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิ
คอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ของผูบ้รโิภค ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 E-mail Social cam/ Line มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผง
ละลายน ้าดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ของผูบ้รโิภค อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 ส่ือบุคคล การรบัรู้ข่าวสารด้านสื่อบุคคลไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสริม
คอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าด้านความถี่ในการซื้อ (ครัง้/เดอืน) ของผู้บรโิภค ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้         
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 



 12 

 พนกังานขาย เพื่อน/ญาต/ิคนรูจ้กั ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน
ชนิดผงละลายน ้าดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ของผูบ้รโิภค ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 เภสชักร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าดา้นความถี่
ในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ของผูบ้รโิภค อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
   
สรปุและอภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง “ทศันคติและการรบัรู้ข่าวสารทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถน ามาอภปิรายผลได ้ดงันี้  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ        
30-39 ปี สถานภาพโสดมกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนและมรีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 10,001–20,000 บาท ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนี้สามารถเขา้ถึงสื่อประชาสมัพนัธ์
ของผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าได้ง่าย ท าให้กลุ่มดงักล่าวซื้อ หรอืเคยซื้อมากกว่ากลุ่มอื่นๆ         
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ณีรนุช ทรพัยท์ว ี(2550) เรื่องการปจัจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจซือ้และพฤตกิรรมการ
เลอืกซื้ออาหารเสริมบ ารุงผวิพรรณของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง  อายุ 23-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001-29,999 บาท 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัทศันคติด้านผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดผง
ละลายน ้าพบว่า ไดแ้ก่ ประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ์ รูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์ ความคาดหวงั ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบั
ความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้ายงัเป็น         
ทีนิ่ยมมากในปจัจุบนั ท าใหผู้บ้รโิภคคน้หาขอ้มลูจากสือ่ทีต่นสามารถเขา้ถงึได ้ท าใหม้รีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั นิภาพร รุ่งสว่าง (2551) เรื่องทศันคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของคอลลาเจน ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของ
คอลลาเจนของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์หลกั ดา้นคุณภาพ ดา้นตราสนิคา้ และดา้นความคาดหวงั พบว่า 
ผูบ้รโิภคมทีศันคตผิลติภณัฑอ์าหารทีม่สี่วนผสมของคอลลาเจนอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า  ผูบ้รโิภคมี
ทศันคตใินระดบัดใีนดา้นคุณภาพและตราสนิคา้ ในขอ้ผลติภณัฑอ์าหารทีม่สี่วนผสมของคอลลาเจนแสดงวนั เดอืน ปี  
ทีผ่ลติและหมดอายุชดัเจน ผลติภณัฑจ์ าเป็นตอ้งมตีรารบัรองมาตรฐานจากอย. (องคก์ารอาหารและยา) และการแสดง
ปริมาณโภชนาการชดัเจนทัง้น้ีอาจเป็นเพราะปจัจุบนัผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์      
มากขึน้ ซึง่ถอืเป็นปจัจยัหน่ึงทีท่ าใหผู้บ้รโิภคมคีวามมัน่ใจในการเลอืกบรโิภคและเป็นสว่นช่วยในการตดัสนิใจซือ้ 
 3.  การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัดา้นการรบัรูข้า่วสารผลติภณัฑท์ีม่ต่ีอผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิด
ผงละลายน ้าพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูโ้ดยรวมทีม่ต่ีอผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลาย
น ้าในระดบัปานกลาง ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูบ้รโิภคจะรบัรูข้่าวสารเฉพาะจากสื่อที่ตนเองถนัดและสามารถเขา้ถึงได้
เท่านัน้ ซึง่สือ่ต่างๆทีผู่บ้รโิภครบัรูจ้ะเปลีย่นไปตามไลฟ์สไตลท์ีเ่ปลีย่นไปในแต่ละยุคสมยั จงึท าใหร้ะดบัการรบัรูอ้ยู่ใน
ระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั นิภาพร รุ่งสว่าง (2551) เรื่องทศันคต ิและแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑ์อาหารที่มสี่วนผสมของคอลลาเจน ผลการศกึษาพบว่า ผู้บรโิภคมทีศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาด  
ดา้นสง่เสรมิการตลาดโดยรวม ในระดบัปานกลาง ในขอ้การใหค้วามรูคุ้ณประโยชน์ดา้นผวิพรรณเช่น แผ่นพบั ขอ้ความ
โฆษณา 
 4.  การวเิคราะหค์วามแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร ์ซึง่ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา
สงูสดุ อาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้า พบว่า  



 13 

  4.1  ผู้บริโภคที่มีกลุ่มอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดผง
ละลายน ้าในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยทางส าคญัทางสถติทิี ่0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่ี
อายุ 40 ปีขึน้ไปมีค่าใช้จ่ายการซื้อ(บาท/เดือน)มากที่สุดมากกว่าผู้บรโิภคที่มอีายุน้อยกว่า 29 ปี และ 30-39 ปี 
เนื่องจากผู้บริโภคที่มอีายุ 40 ปีขึ้นไปมีรายได้มากกว่าในช่วยอายุอื่นๆ และมีความต้องการเพิ่มคอลลาเจนให้กบั
ร่างกายมากขึน้ ท าใหม้คี่าใช้จ่ายการซือ้(บาท/เดอืน)มากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร์
ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41-42) อายุ (Age) เนื่องจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่าง นกัการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างของสว่นตลาด 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ตุลยา วชริปรชีาพงษ์ (2549) เรื่องพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิชนิด
แคปซูลเพื่อบ ารุงผวิพรรณของผู้บริโภคที่เป็นสตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า อายุที่แตกต่างกนัมี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิชนิดแคปซลูเพื่อบ ารุงผวิพรรณแตกต่างกนั  
  4.2  ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลาย
น ้าในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยพนักงานเอกชนมี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้ามากกว่าอาชีพอื่นๆ เนื่องจากอาจเป็นเพราะการเข้าถึงข่าวสารเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์ของ
พนกังานเอกชนมมีากกว่าอาชพีอื่นๆ ซึง่จะเหน็ไดว้่ามกีารแจกใบปลวิ โปสเตอรบ์รเิวณออฟฟิศ หรอืแมก้ระทัง่รา้นบูท้ 
วตัสนั รา้นขายยา รา้นเสรมิความงามทีต่ัง้อยู่บรเิวณใกลเ้คยีง  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิภาพร รุ่งสว่าง (2551) 
เรื่องทศันคต ิและแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารทีม่สี่วนผสมของคอลลาเจน ผลการศกึษาพบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีต่างกนั มแีนวโน้มการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารทีม่สี่วนผสมของคอลลาเจนต่างกนั ซึง่อาชพีทีม่ี
แนวโน้มการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารทีม่สี่วนผสมของคอลลาเจนมากทีสุ่ดคอื พนักงานเอกชน และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ สราวุธ ฮัน่ตระกลู (2545) เรื่องการส ารวจปจัจยัทีใ่ชใ้นการพจิาณาเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิสุขภาพ
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีต่างกนั มกีารใชป้จัจยัในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิสขุภาพดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นการส่งเสรมิการขายแตกต่างกนั เนื่องจากแต่ละอาชพีของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่
ความตอ้งการผลติภณัฑแ์ตกต่างกนั และตอ้งการสิง่ทีต่รงกบัอาชพีของตนเองมากทีส่ดุ 
  4.3  ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน
ชนิดผงละลายน ้าในดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภค
ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่า 20,000 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าใน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท/เดอืน) น้อยกว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท เนื่องจากผู้ที่ม ี         
รายได้สูงจะมคีวามสามารถในการเลอืกซื้อสนิค้าทัง้จ านวนครัง้ในการซื้อ และคุณภาพมากกว่าผู้ทีม่รีายได้น้อยกว่า              
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สราวุธ ฮัน่ตระกูล (2545) เรื่องการส ารวจปจัจยัที่ใชใ้นการพจิาณาเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิสขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้างกนั มกีารใชป้จัจยั
ในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิสุขภาพดา้นผลติภณัฑแ์ตกต่างกนั เพราะรายไดข้องบุคคลกระทบต่อผลติภณัฑ์ 
ทีจ่ะตดัสนิใจซือ้ 
 5. การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตดิา้นผลติภณัฑ ์ซึง่ไดแ้ก่ประโยชน์หลกั รูปลกัษณ์ผลติภณัฑ ์
และความคาดหวงั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้า พบว่า 
  ระดบัความคดิเหน็ดา้นรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์ ได้แก่ผลติภณัฑค์อลลาเจนชนิดผงละลายน ้าจ าเป็นต้องมี
ตรารบัรองมาตรฐาน อย. มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้า ดา้น
ค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/เดอืน) ของผูบ้รโิภคมทีศิทางความสมัพนัธเ์ดยีวกนัเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเนื่องจากมาตรฐาน อย. มสีว่นในการสรา้งความน่าเชื่อถอืใหก้บัผลติภณัฑ ์และสรา้งความมัน่ใจ
ใหก้บัผู้บรโิภค ซึง่ส่งผลกบัด้านค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/เดอืน) เพราะผลติภณัฑท์ีน่่าเชื่อถือจะมรีาคาแตกต่างจาก
ผลติภณัฑท์ีไ่ม่มมีาตรฐาน อย.  
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  ระดบัความคดิเหน็ดา้นแสดง วนั เดอืน ปี ทีผ่ลติและหมดอายุชดัเจนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซื้อผลติภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้า ด้านความถี่ในการซื้อ  (ครัง้/เดือน) ของผู้บริโภค มีทศิทาง
ความสมัพนัธ์ตรงกนัขา้มลดลงในระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 อาจเนื่องจากเมื่อมกีารแสดง วนั 
เดอืน ปี ทีผ่ลติและหมดอายุชดัเจน ท าใหผู้บ้รโิภคทราบและมกีารวางแผนในการซือ้ผลติภณัฑไ์ดง้่ายยิง่ขึน้ ซึง่ส่งผล
ต่อพฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ของผูบ้รโิภคสามารถวางแผนในการซือ้ไดแ้ม่นย ามากขึน้ ท าให้
ความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ลดลง 
  ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎดีา้นผลติภณัฑข์อง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550: 395) ระดบั
ผลติภณัฑ ์5 ระดบั ซึง่ในแต่ละระดบัจะสรา้งคุณค่าส าหรบัลกูคา้ ไดแ้ก่ ประโยชน์หลกั รูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑ์
ทีค่าดหวงั ผลติภณัฑค์วบ และศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ โดยการวดัทศันคตเิกีย่วกบัผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคนัน้
สามารถน าผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และ 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎทีศันคต ิของ ชฟิแมน และคานุก (Schiffman; & Kanuk.  2007: 236) สว่นของความเขา้ใจ
เป็นส่วนประกอบส่วนแรก ซึง่กค็อืความรูแ้ละการรบัรู้ทีไ่ดร้บั จากการประสมประสานกบัประสบการณ์โดยตรงต่อ
ทศันคตแิละขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากหลายแหล่งขอ้มลู ความรูน้ี้และผลกระทบต่อการรบัรูจ้ะก าหนดความเชื่อถอื (Beliefs) 
ซึง่หมายถงึ สภาพดา้นจติใจ ซึง่สะทอ้นความรูเ้ฉพาะอย่างของบุคคล และมกีารประเมนิเกีย่วกบัความคดิหรอืสิง่ใดสิง่
หนึ่ง ซึง่กค็อืการทีผู่บ้รโิภคมทีศันคตต่ิอสิง่หนึ่ง คุณสมบตัขิองสิง่หนึ่ง หรอืพฤตกิรรมเฉพาะอย่างจะน าไปสู่ผลลพัธ์
เฉพาะอย่าง และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สราวุธ ฮัน่ตระกลู (2545) เรื่องการส ารวจปจัจยัทีใ่ชใ้นการพจิาณาเลอืกซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิสขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ดา้นผลติภณัฑป์จัจยัทีผู่บ้รโิภค
ใชใ้นการพจิารณาเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิสุขภาพระดบัปานกลาง เช่นรายละเอยีดของผลติภณัฑ ์ประกอบกบั
การรณรงคข์องหน่วยงานต่างทีต่้องการใหผู้บ้รโิภคไดร้บัทราบถงึคุณภาพของผลติภณัฑม์ากขึน้ ท าใหผู้บ้รโิภคสนใจ
ดา้นผลติภณัฑม์ากขึน้  
 6. การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูข้า่วสาร ซึง่ไดแ้ก่ สือ่มวลชน สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และสื่อบุคคล
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้า พบว่า 
   การรบัรู้ข่าวสารในด้านสื่อมวลชน ด้านรายการโทรทัศน์ (เคเบิลทีวี) รายการโทรทศัน์ (ฟรีทีวี) มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้า ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/
เดอืน) และดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ของมทีศิทางความสมัพนัธเ์ดยีวกนัเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  และดา้นความถีใ่นการซือ้(ครัง้/เดอืน)มทีศิทางความสมัพนัธเ์ดยีวกนัเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เน่ืองจากในปจัจุบันผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้ ามีการ
ประชาสมัพนัธข์่าวสารผ่าน รายการโทรทศัน์ (เคเบลิทวี)ี รายการโทรทศัน์ (ฟรทีวี)ี มากขึน้ในรายการต่างๆ ท าให้
ผูบ้รโิภครบัรูข้า่วสารมากขึน้ เกดิความต้องการมากขึน้ จงึมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนชนิดผงละลายน ้า ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/เดอืน) และดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ของผูบ้รโิภค  
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ปนิดา ทพัเวช (2547) เรื่องระดบัการรบัรู้ข่าวสาร และทศันคติที่มีต่อผลติภณัฑ์เสริม
อาหารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ดา้นการรบัรูข้่าวสารเกีย่วกบัผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร 
สือ่ทีผู่บ้รโิภครบัรูม้ากทีส่ดุคอื รายการโทรทศัน์ 
  การรับรู้ข่าวสารในด้านสื่อมวลชน ด้านรายการวิทยุ หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ มีความ สมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้า ในด้านความถี่ในการซื้อ  (ครัง้/เดือน) ของ
ผูบ้รโิภค มทีศิทางความสมัพนัธเ์ดยีวกนัเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01, 0.01 และ 0.05 
ตามล าดบั เนื่องจากสือ่ดา้นดา้นรายการวทิยุ หนงัสอืพมิพ ์โปสเตอรจ์ะเป็นการสือ่สารทีเ่ขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคบางกลุ่มได้
มากขึน้ ให้ผู้บริโภครบัรู้ข่าวสารมากขึน้ ท าให้กระตุ้นอารมณ์ความรู้สกึ และเกดิความต้องการมากขึน้ เพื่อให้เกิด
ผลลพัธท์ีเ่รว็มากขึน้ จงึมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้า ดา้น
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ความถี่ในการซื้อ (ครัง้/เดอืน) ของผูบ้รโิภค ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ปนิดา ทพัเวช (2547) เรื่องระดบัการรบัรู้
ข่าวสาร และทศันคตทิี่มต่ีอผลติภณัฑเ์สรมิอาหารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า การรบัรู้
ขา่วสารเกีย่วผลติภณัฑเ์สรมิอาหารผ่านสือ่ต่างๆ ไดแ้ก่ วทิยุ นิตยสาร หนงัสอืพมิพ ์ฯลฯ มคีวามสมัพนัธก์บัความรูส้กึ
เกีย่วกบัผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร 
  การรบัรูข้่าวสารในดา้นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ดา้นเวบ็ไซต์ Social cam/ Line Instragram Facebook  มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้า ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/
เดอืน) มทีศิทางความสมัพนัธ์เดยีวกนัเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 และ ด้าน E-mail 
Social cam/Line มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้า ดา้นความถี่
ในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) คอื มทีศิทางความสมัพนัธเ์ดยีวกนัเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 
เน่ืองจากไลฟ์สไตลใ์นปจัจุบนัของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป การรบัรูข้่าวสารของผลติภณัฑ์อาหารเสรมิชนิดต่างๆมี
การหาขอ้มูลผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ัง้ ดา้นเวบ็ไซต์ Social cam/ Line Instragram Facebook   เมื่อมกีารรบัรูม้ากขึน้
จงึมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ  
(บาท/เดอืน) และดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณีรนุช ทรพัยท์วี (2550) เรื่องปจัจยั
ที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารเสริมบ ารุงผิวพรรณของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ความสมัพนัธข์องปจัจยัทางดา้นการสง่เสรมิการตลาดกบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้
อาหารเสรมิบ ารุงผวิพรรณ เมื่อพจิารณารายด้านพบว่าในด้านความถี่ในการซื้อต่อครัง้ ปรมิาณการซื้อต่อครัง้และ
ค่าใชจ้่ายในแต่ละครัง้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้อาหารเสรมิบ ารุงผวิพรรณ กล่าวคอื ถ้าหากมปีจัจยั
ทางดา้นการส่งเสรมิการตลาดดกีจ็ะทาใหม้ปีรมิาณการซือ้ต่อครัง้และค่าใชจ้่ายในแต่ละครัง้มากขึน้ แต่จะมคีวามถี่ใน
การซือ้น้อยลง สิง่กระตุน้ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสม ่าเสมอ 
 การรบัรู้ข่าวสารในด้านสื่อบุคคล เภสชักร มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  
คอลลาเจนชนิดผงละลายน ้า ในดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ของผูบ้รโิภค มทีศิทางความสมัพนัธเ์ดยีวกนัเพิม่ขึน้
ในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากเภสชักรเป็นอกีบุคคลหนึ่งทีม่สี่วนช่วยในการตดัสนิใจและ
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิของผูบ้รโิภค เนื่องจากคอยใหค้ าปรกึษาในการรบัประทานว่าต้องทานออะไร
มากน้อยเพยีงใดเพื่อบ ารุงผวิพรรณใหต้รงกบัความต้องการของผูบ้รโิภค ซึง่บางครัง้อาจต้องทานมากกว่าหนึ่งครัง้ต่อ
วนัตามค าแนะน าของเภสชักร ท าให้มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผง
ละลายน ้า ในดา้นความถี่ในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ของผูบ้รโิภค ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณีรนุช ทรพัยท์ว ี(2550) 
เรื่องปจัจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจซือ้และพฤตกิรรมการเลอืกซือ้อาหารเสรมิบ ารุงผวิพรรณของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่าคุณสมบตัิทางด้านช่องทางจดัจ าหน่ายด ีจะท าให้มปีรมิาณการซื้อต่อครัง้และ
ค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้มากขึน้ 
   
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรจะท าการศกึษาทศันคตแิละการรบัรูข้า่วสารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าของผูบ้รโิภค ควบคู่ไปกบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภค เพื่อน าขอ้มูลมาปรบัปรุงและ
พฒันา เพื่อเพิม่ศกัยภาพผลติภณัฑ ์ใหผู้บ้รโิภคมคีวามพงึพอใจสงูสดุ 
 2.  ควรมกีารศกึษาเพิม่เติมในตวัแปรด้านอื่นที่คาดว่าจะส่งผลหรือมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าของผู้บริโภค เช่น  ปจัจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้า เช่น คุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์ดา้นราคาของผลติภณัฑ ์เป็นตน้  
 3. ควรศึกษาความคิดเห็นด้านทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม           
คอลลาเจนชนิดผงละลายน ้า ทีใ่ชใ้นการบ ารุงผวิพรรณของผู้บรโิภค เน่ืองจากในปจัจุบนัมผีู้ประกอบการจ านวนมาก
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ประชาสมัพนัธส์่วนประกอบเพิม่จากคอลลาเจน เพื่อส่งผลใหค้อลลาเจนมผีลเหน็เด่นชดัมากขึน้ เพื่อน าขอ้มูลทีไ่ดม้า
ปรบัปรุงผลติภณัฑ ์หรอืการใหค้วามรูต่้อผูบ้รโิภค 
 4. ควรศกึษาเพิม่เติมด้านสื่อประชาสมัพนัธ์ และการส่งเสรมิการขายที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อของ
ผูบ้รโิภค เนื่องจากตอนนี้ทราบเพยีงว่าผุบ้รโิภครบัรู้ข่าวสารจากสื่อชนิดใดบา้ง แต่ไม่ทราบว่าสื่อใด หรอืการส่งเสรมิ
การขายมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงได้ เนื่องจากความอนุเคราะหอ์ย่างดจีาก รองศาสตราจารย์  สุพาดา สริกิุตตา 
อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีใ่หค้ าปรกึษา แนะน าและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในสารนิพนธ์ ผูว้จิยัขอกราบ
ขอบพระคุณดว้ยความเคารพอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 
  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร์ และอาจารย ์ดร.กลัยากติติ ์กรีติองักูร ที่
กรุณาใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอื และใหค้ าแนะน าในการท าวจิยัครัง้นี้เป็นอย่างยิง่ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่าน ในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั            
ศรนีครนิทรวโิรฒ ตลอดจนคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒจิากสถาบนัการศกึษาภายนอกทุกท่านทีท่ีใ่หแ้ก่ผูว้จิยั  ท าใหผู้ว้จิยั
ไดร้บัความรูม้ากมายและสามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดจ้รงิในหน้าทีก่ารงานไดเ้ป็นอย่างดี 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และพีช่าย ทีค่อยเฝ้าอบรมสัง่สอน ใหก้ารสนับสนุนและเป็น
ก าลงัใจในการศกึษาเล่าเรยีน จนประสบความส าเรจ็ในปจัจุบนั 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณ เพื่อนนิสติ สาขาการตลาด ภาคบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ รุ่นที ่14 ที ่ช่วยเหลอื
แนะน าในการศกึษาไม่ว่าจะเป็นงานกลุ่ม หรอืงานรายบุคคล และเป็นก าลงัใจ ใหศ้กึษาลุล่วงดว้ยด ี
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