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บทคดัย่อ 
 

การวิจัยครัง้น้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ คุณค่าตราสินค้าและพฤติกรรมการบริโภค
ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร VISTRA ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง คอื ผู้บรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร 
VISTRA ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วเิคราะหไ์ดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติวิเิคราะหค์่าท ีสถติกิารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 
และสถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั ผลการวจิยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 25-
31ปี มกีารศกึษาสงูสุดอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีสถานภาพโสด ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็ต่อปจัจยัด้านผลติภณัฑ ์และคุณค่าตราสนิค้าโดยรวมอยู่ใน
ระดบัด ีผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุและระดบัการศกึษาสงูสุดแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคดา้น
ระยะเวลาแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค
ในดา้นความถี่ในการซือ้ (ครัง้/6เดอืน) และดา้นประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงัมคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการบรโิภคด้านจ านวนเงินที่ใช้ซื้อ (บาท/ครัง้) ในทศิทางเดยีวกนัระดบัต ่ามากอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 
คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นความเชื่อมโยงต่อตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคใน
ด้านระยะเวลาการบรโิภค(เดอืน) ด้านการรบัรู้คุณภาพ ด้านความเชื่อมโยงต่อตราสนิคา้ ด้านความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภค ด้านความถี่ในการซื้อ (ครัง้/6เดอืน) และ ด้านจ านวนเงนิที่ใช้ซื้อ (บาท/ครัง้) มี
ความสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัระดบัต ่ามากอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 

 
ค าส าคญั: ปจัจยัผลติภณัฑ ์คุณค่าคราสนิคา้ ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารวสิทรา้ เขตกรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 
 

This research aims to study the product factors, brand equity and consumer behavior on VISTRA 
supplements in the Bangkok metropolitan area and focused on consumer groups living in the Bangkok area.  The 
research sample included four hundred VISTRA dietary supplement consumers living in Bangkok. A questionnaire 
was used as a research instrument to collect the data, with the use of percentage, mean score, standard deviation, 
t-test analysis statistics, One-Way ANOVA analysis, and Pearson’s Simple Correlation. The results of the research 
revealed that questionnaire participants were mostly female private employees, aged between twenty- five and 
thirty-one, single, with an average salary of less than or equal to 20,000 THB, with a Bachelor is degree as the 
highest level of education.  Overall, their opinions towards the product factors and brand equity at in good levels. 
The hypothesis testing results found that consumers from different age groups and the highest education a level 
showed different consumption behaviors in terms of time periods, with a statistical significance level of 0. 05 with 
regard to the product factors and consumption behaviors, buying frequency ( time/  six months)  and main benefits 
of the products, expected products and consumption behaviors such as the amount of money spent buying 
(THB/ time)and a corresponding relation at a very low level with a statistical significance level of 0. 05 was found. 
Brand equity, consumer connections with the brand, brand loyalty and consumption behaviors in terms of time 
period (month)  and quality awareness, consumer connections with the brand, brand loyalty and consumption 
behaviors, buying frequency ( time/  six months)  and amount of money spent buying ( THB/ time)  showed a 
corresponding relationship at a very low level with a statistical significance level of 0.05. 

 
Keywords: Product Factors, Brand Equity, VISTRA Supplements, Bangkok metropolitan area 
 

บทน า 
ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัการดแูลตนเอง ทัง้รปูร่าง ผวิพรรณจากภายในสูภ่ายนอกมากขึน้ สงัเกตไดก้ระแสนิยม

จากสื่อต่างๆในปจัจุบนัทีมุ่่งเน้นส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของหนุ่มสาวทีหุ่่นดหีรอืมผีวิพรรณขาวใส และวถิชีวีติสงัคมเมอืงทีเ่ร่ง
รบี ท างานหนักพกัผ่อนน้อย ไม่มเีวลาดูแล ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารจงึมบีทบาทส าคญัในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคกลุ่มนี้ โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถช่วยให้ร่างกายได้รบัวิตามนิและเกลือแร่ได้ครบถ้วนเต็มที่ และยงั
สามารถช่วยบรรเทาหรอืรกัษาโรคบางชนิดแทนยาแผนปจัจุบนัได้ ตวัอย่างเช่น วติามนิเอช่วยในการมองเหน็และการ
เจรญิเตบิโตของกระดูก วติามนิซชี่วยในการเสรมิสรา้งระบบภูมคิุม้กนัและซ่อมแซมส่วนทีส่กึหรอและยงับ ารุงผวิพรรณได้
อกีดว้ย (วติามนิมอร,์ 2555) การเตบิโตของตลาดผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร มผีลมาจากสภาพสงัคมและเศรษฐกจิโดยรวมของ
ประเทศไทย เนื่องจากคนไทยมกีารศกึษาทีสู่งขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่คนในเขตเมอืงหลวง รวมไปถึงการมรีายไดต่้อหวั
ค่อนขา้งสงู ซึง่ส่งผลใหป้ระชาชนเหล่านัน้หนัมาสนใจสุขภาพและอนามยัของตวัเองมากขึ้น ทัง้นี้อาจจะเป็นไปตามกระแส
จากประเทศที่พฒันาแล้วอาท ิยุโรปอเมรกิา ออสเตรเลยี ที่ผู้บรโิภคหนัมาให้ความสนใจเรื่องของการป้องกนัและรกัษา
ตนเอง ประกอบกบัจ านวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ตลาดสนิค้าเพื่อสุขภาพยงัมกีารเติบโต จากขอ้มูลของ 
Euromonitor International ปี 2558 พบว่าตลาดผลติภณัฑเ์สรมิอาหารของไทย ปี 2558 มมีลูค่า 49,274 ลา้นบาท  
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แบรนด ์VISTRA เป็นหนึ่งในผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพและความงามชัน้น าของประเทศไทย VISTRA เป็นแบรนด์
ของคนไทย อยู่ภายใต้การดูแลของบรษิทัเอน็บดีเีฮลทแ์คร ์จ ากดั(NBD Healthcare Co.,Ltd.) ทัง้นี้ยงัมศีูนยว์จิยั VISTRA 
เป็นสถาบนัทีก่่อตัง้เพื่อการคน้ควา้ วจิยัและพฒันาผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพ และความงามโดยมอบแรงบลัดาลใจในการดแูล
สุขภาพตนเองและคนรอบขา้งใหม้ากขึน้ เพราะ VISTRA เชื่อว่าแหล่งของขอ้มลูสุขภาพทีเ่ป็นเลศิจะสามารถยกระดบัชีวติ
และความเป็นอยู่ของทุกคนใหด้ขีึน้ได ้ดัง่สโลแกน “ชวีติด ีเริม่ตน้ทีส่ขุภาพ (Better Health Better Life)”  

เนื่องจากตลาดผลติภณัฑ์เสรมิอาหารมแีนวโน้มขยายตวั จงึท าใหเ้กดิคู่แข่งรายใหม่ในตลาดเพิม่ขึน้เป็นจ านวน
มาก ผู้บริโภคจึงมีตัวเลือกที่หลากหลาย ดังนัน้การรักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อย่างเดียวคงไม่พอ 
การศกึษาปจัจยัดา้นองคป์ระกอบผลติภณัฑ ์และการสรา้งคุณค่าตราสนิคา้ถอืว่าเป็นกลยุทธท์างการตลาดทีส่ าคญั ทีท่ าให้
ผูบ้รโิภครบัรูถ้งึภาพลกัษณ์ตราสนิคา้และจดจ าไดผู้บ้รโิภคจะเชือ่มโยงถงึคุณภาพทศันคตคิวามเชือ่มัน่ จนเกดิความรูส้กึเชงิ
บวกต่อตวัผลติภณัฑน์ ามาซึง่ความจงรกัภกัดกีารซือ้ซ ้าหรอืบอกต่อในกลุ่มผูบ้รโิภคดว้ยกนั ท าใหผู้บ้รโิภคนึกถงึ และเขา้มา
อยู่ในใจผูบ้รโิภค และสามารถท าใหธุ้รกจิผลติภณัฑเ์สรมิอาหารประสบความส าเรจ็ไดอ้ย่างยัง่ยนื 

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึเหน็ความส าคญัในสว่นน้ี จงึมคีวามสนใจทีจ่ะท าการวจิยั เรื่องปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์
คุณค่าตราสนิคา้และพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร VISTRA ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้เพื่อ
น าขอ้มูลที่ได้จากการวจิยัมาเป็นแนวทางใหผู้้ประกอบการผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร VISTRA รวมถึงแบรนด์อื่นๆ สามารถ
น ามาเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ ์ท าการตลาดสือ่สารไปยงัผูบ้รโิภค สรา้งการรบัรูใ้นตวัผลติภณัฑ ์และคุณค่าตราสนิคา้ 
ให้มปีระสทิธภิาพสูงสุดเพื่อสร้างความได้เปรยีบ และความจงรกัภกัดใีนตวัผลติภณัฑ์ได้ในอนาคต รวมถึงปรบัปรุงและ
พฒันาผลติภณัฑใ์หต้รงต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค และสามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ในตลาดไดอ้ย่างยงัยนื 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศกึษาศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านผลติภณัฑ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร

VISTRA ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณค่าตราสนิคา้กบัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร VISTRA ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ผูว้จิยัก าหนดตวัแปรอสิระและตวัแปรตามเพื่อเป็นเครื่องมอืในการด าเนินงานวจิยัและเป็นแนวทางในการค้นหา

ค าตอบแนวคดิในการวจิยัดงัต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

สมมติฐานในการวิจยั 
1. ผู้บริโภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด สถานภาพ อาชีพ และ

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร VISTRA แตกต่างกนั 
2. ปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านประโยชน์หลกัของผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์ ด้าน

ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั และ ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร 
VISTRA ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. คุณค่าตราสนิค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จกัชื่อตราสนิค้า ด้านการรบัรู้คุณภาพ ด้านความเชื่อมโยงต่อตรา
สนิค้า และ ด้านความภกัดีต่อตราสนิค้า มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
การวจิยัเรื่อง ปจัจยัผลติภณัฑ์ คุณค่าตราสนิค้าและพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร VISTRA ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดค้น้ควา้แนวคดิทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ เพศ รายได ้การศกึษา เหล่านี้เป็นเกณฑท์ีน่ิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่ส าคญัและสถิติที่วดัได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดั
มากกว่าตวัแปรอื่นๆ ตวัแปรดา้นทางประชากรศาสตรท์ีส่ าคญั และคนทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรต่์างกนั จะมลีกัษณะทาง
จติวทิยาต่างกนั โดยวเิคราะหจ์ากปจัจยั เพศ (Sex) อายุ (Age) การศกึษา (Education) รายได ้(Income) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์องคป์ระกอบผลติภณัฑ ์(Product Component) เป็นสิง่ทีต่อ้ง
พจิารณาตวัสนิคา้ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร เป็นการพจิารณาถงึคุณสมบตัขิองผลติภณัฑท์ีน่ักการตลาดจะตอ้งน าองคป์ระกอบ
ทีไ่ด ้มาเป็นตวัก าหนดลกัษณะสนิคา้ผลติภณัฑห์รอืบรกิารในการตอบสนองความตอ้งการลกูคา้หรอืของตลาด องคป์ระกอบ
ของผลติภณัฑ์ สามารถแบ่งออกได้ 5 ส่วนใหญ่ ๆด้วยกนั คอื ผลติภณัฑ์หลกั (Core Product) รูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ์
หรือผลิตภัณฑ์ส่วนที่มีตัวตน (Formal or Tangible Product) ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวงั (Expected Product)ผลิตภัณฑ์ควบ 
(Augmented Product)  ศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์(Potential Product) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณค่าตราสินค้า Aaker, อ้างถึงในณัฐกันย์ สถิตธรรมเจริญ (2559) ได้ให้
ความหมายไวว้่าคุณค่าทีเ่ป็นมูลค่าหรอืมลูค่าทีเ่ป็นคุณค่าตราสนิคา้มอีงคป์ระกอบหรอืสิง่ทีข่ ับเคลื่อนคุณค่าอยู่ 5 ส่วนคอื 
1. ดา้นการรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ (Brand Awareness) เป็นจุดเริม่ตน้ทีจ่ะท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้เพราะการทีต่ราสนิคา้ใดๆ
สามารถเขา้มาอยู่ในใจผูบ้รโิภคไดใ้นขณะทีก่ าลงันึกถงึสนิคา้ประเภทนัน้ๆอยู่ แสดงว่าตราสนิคา้นัน้มคีวามมัน่คงอยู่ใน ใจ
ผู้บริโภคว่ามีคุณภาพดีและเชื่อถือได้ 2. ด้านการรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) ความรู้สึกของผู้บริโภคที่รับรู้ถึง 
คุณภาพโดยรวม หรอืคุณภาพที่เหนือกว่าสนิค้าตราอื่นของตราสนิค้าใดสนิค้าหนึ่ง  3. ด้านความเชื่อมโยงต่อตราสนิค้า 
(Brand Associations) ความสมัพนัธซ์ึง่เชื่อมโยงตราสนิคา้เขา้กบัความทรงจ าของผูบ้รโิภค 4. ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 
(Brand Loyalty) เป็นสิง่ทีแ่สดงถงึความยดึมัน่ทีผู่บ้รโิภคมต่ีอตราสนิคา้ สะทอ้นใหเ้หน็ว่า ผูบ้รโิภคจะเปลีย่นไปใชส้นิคา้อื่น
หรอืไม่ รวมถงึศกัยภาพทางการตลาด ของตราสนิค้านัน้ 5. ดา้นสนิทรพัยอ์ื่นๆ ของตราสนิคา้ (Other Proprietary Brand 
Assets) สนิทรพัย ์ของตราสนิคา้ เช่น สทิธบิตัร เครื่องหมายการคา้ หรอืความสมัพนัธช์่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นตน้ 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ชูชยั สมิทธิไกร (2557, น. 6) ได้ให้ความหมายของ
พฤติกรรมผู้บรโิภค (Consumer Behavior) ว่าหมายถึง การกระท าของบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัการตดัสนิใจเลอืก (select)  
การซื้อ (purchase) การใช้ (use) และการก าจดัส่วนทีเ่หลอื (dispose) ของสนิค้าหรอืบรกิารต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการและความปรารถนาของตน (Solomon,2009) 

ประวติัความเป็นมาของตราสินค้า VISTRA บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จ ากัด (NBD Healthcare Co.,Ltd.) 
ผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มคีุณภาพ ภายใต้แบรนด์ VISTRA โดยมี คุณพิรุณโรจน์ ไกรสุรพงศ์ เป็น
กรรมการผู้จดัการ ซึ่งด าเนินธุรกจิมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี มุ่งเน้นคดิค้นผลติภณัฑ์ทีม่คีุณภาพสูง เพื่อให้ผู้คนมชีวีติ
ความเป็นอยู่ที่ดตีามแนวคิด “ชีวิตดี เริ่มต้นที่สุขภาพ (Better Health, Better Life)” ซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA 
ควบคุมคุณภาพภายใต้หลกัเกณฑ์การผลิตมาตรฐานสากล Good Manufacturing Practice (GMP) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพ ประสทิธภิาพ พร้อมความปลอดภยั ตรงตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้ และมคีวามสม ่าเสมอในทุกขัน้ตอนของการ
ผลติ ตามเกณฑแ์ละเงื่อนไขของการตรวจสอบคุณภาพ โดยผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร VISTRA แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คอื 
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารดแูลสขุภาพ และผลติภณัฑเ์สรมิอาหารดแูลความงาม 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอืผู้บรโิภคที่บรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร VISTRAในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่

ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
การเลือกกลุ่มตวัอย่าง คอื ผู้บรโิภคที่บรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร VISTRA ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่

ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยค านวณจากสูตรที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน และก าหนดค่าระดบัความ
เชื่อมัน่ 95% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558, น. 28) ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างประมาณ 385 คน และไดม้กีารส ารองตวัอย่างเพื่อ
ป้องกนัความคลาดเคลื่อนไวอ้กี 15 คน ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 400 คน  

วิธีการสุ่มตวัอย่าง  
ขัน้ที่ 1 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเจาะจงเลอืกเขตในกรุงเทพมหานครทีม่ี

จ านวนรา้นขายยาแผนปจัจุบนัมากทีส่ดุ (กระทรวงสาธารณสขุ, 2560) ทัง้หมด 4 เขต  
ขัน้ที ่2 วธิกีารสุ่มตวัอย่างใชแ้บบการสุ่มตวัอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งสดัส่วนการเกบ็

แบบสอบถามทัง้ 4 เขตเท่าๆกนั ไดเ้ขตละ 100 คน รวมทัง้สิน้ 400 คน  
ขัน้ที่ 3 วิธีการเก็บตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามกบัผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เต็มใจและยินดีให้ข้อมูลจนครบ            
400 ชุด 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั  
ผู้วจิยัได้สร้างเครื่องมอืหรอืแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลที่ จากการศกึษาจาก

เอกสารต่าง ๆ ทฤษฎี แนวความคิด วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามใหค้รอบคลุมกบัสิง่ทีต่้องการวจิยั โดยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนคอื ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
เกีย่วกบัขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามมจี านวน 5 ขอ้ ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยั
ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA โดยมีจ านวนค าถาม 16 ข้อ ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัคุณค่าตราสนิค้า
ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร VISTRA โดยมจี านวนค าถาม 21 ขอ้ และส่วนที่ 4 พฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร 
VISTRA เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Question) 3 ขอ้ และค าถามแบบปลายปิด 4 ขอ้ 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถิตวิเิคราะหค์่าท ีสถติกิาร
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และสถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 
ผลการวิจยั 

ผลการวิเคราะหล์กัษณะประชากรผูต้อบแบบสอบถาม 
เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 308 คน คดิเป็นรอ้ยละ 77.00 และเป็นเพศชาย 

จ านวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23 
อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 25-31 ปี จ านวน 186 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.50 รองลงมา คอื อายุ 32-38 
ปีจ านวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.50 อายุ 18-24 ปี จ านวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.70 อายุ 39-45 ปี จ านวน 41 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 10.30 อาย ุ46-50 ปี จ านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.00 ตามล าดบั 

ระดบัการศึกษาสูงสุด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรจี านวน 246 คน คดิเป็น
ร้อยละ 61.50 รองลงมา คอื สูงกว่าระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 84 คน คดิเป็นร้อยละ 21.00 และต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี 
จ านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.50 ตามล าดบั 
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สถานภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จ านวน 273 คดิเป็น
รอ้ยละ 68.25 รองลงมาคอื สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั จ านวน 127 คดิเป็นรอ้ยละ 31.75 ตามล าดบั 
อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 230 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.50 รองลงมา 
คอื ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.30 ธุรกจิส่วนตวั/ เจา้ของกจิการ จ านวน 51 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 12.70 นิสติ นกัศกึษา จ านวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.50 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 20,000 
บาท จ านวน 140 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.00 รองลงมา คอื รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 125 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 31.30 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป จ านวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.70 และ รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.00 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะหปั์จจยัด้านผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร VISTRA โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูป้จัจยัดา้นผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร VISTRA อยู่
ในระดบัด ีคอื ดา้นประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ ์ดา้นรปูลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั และ ดา้นศกัยภาพ
เกีย่วกบัผลติภณัฑ ์โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 4.05 3.97 และ 4.40 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะหค์ณุค่าตราสินค้าของผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร VISTRA โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.95 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมคี่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็ในระดบัด ีคอื ดา้น
การรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพดา้นความเชื่อมโยงต่อตราสนิคา้ และดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.08 4.05 3.90 และ 3.79 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร VISTRA 
ระยะเวลาในการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร VISTRA (เดือน) ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการบรโิภค

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA โดยเฉลี่ยเท่ากบั 16.05 เดือนหรือเท่ากบั 1 ปี 4 เดือน ระยะเวลาต ่าสุดในการบรโิภค 
เท่ากบั 2 เดอืน และระยะเวลาสงูสดุเท่ากบั 120 เดอืน หรอืเท่ากบั 10 ปี 

ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร VISTRA (ครัง้ / 6 เดือน) ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อ
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร VISTRA โดยเฉลีย่เท่ากบั 2.44 ครัง้ต่อ 6 เดอืน มคีวามถีใ่นการซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร VISTRA 
ต ่าสดุ 1 ครัง้ต่อ 6 เดอืน และ ความถีใ่นการซือ้สงูสดุเท่ากบั 15 ครัง้ต่อ 6 เดอืน 

จ านวนเงินท่ีใช้ในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร VISTRA ( บาท / ครัง้ ) ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เคยใชเ้งนิในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA โดยเฉลี่ยเท่ากบั 958.60 บาท ต่อครัง้ จ านวนเงินที่ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
VISTRA ต ่าสดุเท่ากบั 200 บาท และ สงูสดุเท่ากบั 4,000 บาท 

สถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร VISTRA มากท่ีสุด พบว่า ส่วนใหญ่ผูบ้รโิภคซือ้ทีร่า้นขายยาทัว่ไป จ านวน 
207 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.7 รองลงมา คอื โมเดริน์เทรด (วตัสนั บู๊ทส,์ อฟีแอนดบ์อย) จ านวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.0 
รา้นสะดวกซือ้ (เซเว่น อเีลฟเว่น) จ านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.8 และ ช่องทางออนไลน์ (Lazada, Shopee, 11Street 
ฯลฯ) จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 ตามล าดบั 

ผูท่ี้มีอิทธิพลในการบริโภค พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพนักงานขาย จ านวน 129 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.3รองลงมาคอื 
เพื่อน จ านวน 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.7 ผูท้ีม่ชี ื่อเสยีง (นักแสดง, บวิตี้บลอ็กเกอร ์ฯลฯ) จ านวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
23.7 และครอบครวั จ านวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.3 ตามล าดบั 
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เหตผุลหลกัในการบริโภค พบว่า สว่นใหญ่เป็นเพราะผลติภณัฑม์คีุณภาพ จ านวน 199 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.7 
รองลงมาคอื ราคามคีวามเหมาะสม จ านวน 148 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.0 มชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบั จ านวน 45 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 11.3 และ ความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.0 ตามล าดบั 

วตัถปุระสงคใ์นการบริโภค พบว่า สว่นใหญ่เพื่อดแูลสขุภาพ จ านวน 265 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.52 รองลงมาคอื 
เพื่อความสวยงาม จ านวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.0 เพื่อควบคุมน ้าหนัก จ านวน 17 คน คดิเป็น รอ้ยละ 4.3 และ เพื่อ
ใชใ้นการรกัษาโรค จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด สถานภาพ 

อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร VISTRA แตกต่างกนั 
สมมติฐานข้อท่ี 1.1 เพศ พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 

VISTRA ดา้นระยะเวลาในการบรโิภค (เดอืน) ดา้นความถี่ในการซือ้ (ครัง้/ 6 เดอืน) และ ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ช ้(บาท/ครัง้) 
ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อท่ี 1.2 อายุ พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ ์VISTRA ด้าน
ระยะเวลาในการบรโิภค (เดอืน) แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ระดบัการศึกษาสูงสุด พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการ
บรโิภคผลติภณัฑ ์VISTRA ดา้นระยะเวลาในการบรโิภค (เดอืน) แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมติฐานข้อท่ี 1.4 สถานภาพ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิ
อาหาร VISTRA ดา้นระยะเวลาในการบรโิภค (เดอืน) ดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/ 6 เดอืน) และ ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ช ้(บาท/
ครัง้) ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.5 อาชีพ พบว่า ผู้บริโภคที่มอีาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการบรโิภคผลิตภัณฑ์ VISTRA  
ด้านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) ด้านความถี่ในการซื้อ (ครัง้/ 6 เดือน) และด้านจ านวนเงินที่ใช้ซื้อ (บาท/ครัง้)  
ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อท่ี 1.6 รายได้เฉล่ียสูงสุด พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการ
บรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร VISTRA ดา้นระยะเวลาในการบรโิภค (เดอืน) ดา้นความถีใ่นการซือ้ ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้ 
(บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อท่ี 2 ปจัจยัด้านผลิตภณัฑ์ ประกอบด้วย ด้านประโยชน์หลกัของผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลกัษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวงั และ ด้านศกัยภาพเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร VISTRA ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านความถ่ีในการซ้ือ (ครัง้/ 6 เดือน) พบว่า ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์โดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
บรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร VISTRA ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามากในทศิทาง
เดยีวกนัอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

ด้านจ านวนเงินท่ีใช้ซ้ือ (บาท/ครัง้) พบว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวม ดา้นประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ ์และ
ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวงัมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่ามากในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคญัที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
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สมมติฐานข้อท่ี 3 คุณค่าตราสนิค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จกัชื่อตราสนิค้า ด้านการรบัรู้คุณภาพ ด้านความ
เชื่อมโยงต่อตราสนิค้า และ ด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร 
VISTRA ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านความถ่ีในการซ้ือ (ครัง้/ 6 เดือน) พบว่า คุณค่าตราสนิคา้โดยรวม ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ ดา้นความเชื่อมโยง
ต่อตราสนิค้า และ ด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้ามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร VISTRA 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ซึง่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

ด้านจ านวนเงินท่ีใช้ซ้ือ (บาท/ครัง้) พบว่า คุณค่าตราสนิคา้โดยรวม ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ ดา้นความเชื่อมโยง
ต่อตราสนิค้า และ ด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้ามีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร VISTRA 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ซึง่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 
สรปุและอภิปรายผล 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด สถานภาพ 
อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร VISTRA แตกต่างกนั 

ด้านอายุ ผูบ้รโิภคทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร VISTRA ในดา้นระยะเวลา
การบรโิภค )เดอืน (แตกต่างกนั โดยพบว่า ผู้บรโิภคทีอ่ายุ 25-31 ปี มรีะยะเวลาในการบรโิภค )เดอืน (เฉลี่ยอยู่ที่ 11.73 
เดอืน ซึง่น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีอ่ายุ 32-38 ปี ทีม่รีะยะเวลาในการบรโิภค )เดอืน (เฉลีย่อยู่ที่ 23.96 เดอืน หรอืประมาณ 2 ปี 
อาจกล่าวได้ว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ 30 ขึ้นไปเริ่มสร้างครอบครวั มีภาระความรบัผดิชอบค่อนขา้งสูง ความเครียดเกดิขึน้ 
ร่างกายเริม่มอีาการอ่อนเพลยี ไม่สดชื่น และผวิพรรณเริม่มรีิว้รอย แหง้กรา้น หย่อนคลอ้ย ท าใหรู้ส้กึว่าตวัเองเริม่แก่ จงึเหน็
ความส าคญัของการดูแลตวัเองมากกว่าวยัก่อนอายุ 30 ปี ท าให้เริม่บรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร เพราะมสี่วนช่วยดูแล 
ป้องกนัการเสือ่มลงของร่างกายและผวิพรรณใหแ้ขง็แรงสดใส ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ )เสกสรรค ์วรีะสขุ , 2557 (  

ด้านระดบัการศึกษาสูงสุด ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสูงสุดทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์
เสรมิอาหาร VISTRA ในด้านระยะเวลาการบรโิภค )เดอืน (แตกต่างกนั โดยพบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่า
ปรญิญาตร ีและ ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มคี่าเฉลีย่อยู่ที่ 20.23 16.52 เดอืน ตามล าดบั ซึง่มากกว่าระดบัการศกึษาสงูกว่า
ปรญิญาตร ีมคี่าเฉลี่ยอยู่ที ่11.18 เดอืน เหตุผลทีเ่ป็นเช่นนี้ เพราะผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาสงู มกีารศกึษาหาขอ้มูลเพื่อการ
วิเคราะห์ พิจารณาผลิตภณัฑ์เสรมิอาหารที่มคีวามน่าเชื่อถือและปลอดภยัมากกว่าโฆษณาชวนเชื่อ ก่อนที่จะตดัสนิใจ
บรโิภค ส่วนผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาต ่าจะเชื่อในค าโฆษณาและการแนะน าจากกลุ่มเพื่อนหรอืผูม้อีทิธพิลทางความคดิไดง้่าย 
ส่งผลให้เกดิความสนใจในการอยากลองบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหารได้ไม่ยาก จงึส่งผลใหผู้้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา
สูงสุดมพีฤติกรรมการบรโิภคผลติภัณฑ์เสรมิอาหารในด้านระยะเวลาที่แตกต่างกนักนั ซึ่งสอดคล้องกบัง านวจิยัของซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  )เสกสรรค ์วรีะสขุ , 2557)  

สมมติฐานข้อท่ี 2 ปจัจยัด้านผลิตภณัฑ์ ประกอบด้วย ด้านประโยชน์หลกัของผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลกัษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวงั และ ด้านศกัยภาพเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร VISTRA ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านความถ่ีในการซ้ือ (ครัง้/ 6 เดือน) ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร VISTRA ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั 
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ทัง้น้ีอาจกล่าวไดว้่า ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์โดยค านึงถงึประโยชน์พืน้ฐาน การช่วยใหบ้ ารุงสขุภาพ
ให้ดขีึน้ การช่วยป้องกนัและรกัษาโรคต่างๆ คาดหวงัว่าสุขภาพผวิพรรณจะดขีึน้ ส่วนรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์ ผู้บรโิภคให้
ความส าคญักบัความทนัสมยัสวยงามน่าซื้อ ระบุข้อมูลบนฉลากชดัเจน รวมถึงบรรจุภัณฑ์ช่วยเก็บรกัษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ได้และการใช้วตัถุดิบที่ดี มีมาตรฐานการรบัรองคุณภาพ เน้นความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
(ประสทิธิพ์ร วรีะยุทธวไิล, 2550) และ (สริริตัน์ หว้ยธาร, 2557)  

ด้านจ านวนเงินท่ีใช้ซ้ือ (บาท/ครัง้) ปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านประโยชน์หลกัของผลิตภัณฑ์ และด้าน
ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้อาจกล่าวไดว้่า ผูบ้รโิภคค านึงถงึประโยชน์
หลกั เช่น ช่วยบ ารุงผวิพรรณใหข้าวใสชะลอความเสือ่มของเซลลผ์วิและช่วยเสรมิสรา้งภูมติา้นทานบ ารุงร่างกายใหแ้ขง็แรง
หรอืทดแทนสารอาหารทีร่่างกายขาดไปใหเ้กดิความสมดุลขึน้ และคาดหวงักบัผลลพัธท์ีไ่ดห้ลงัจากการบรโิภคผลติภณัฑ์
เสรมิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (ประสทิธิพ์ร วรีะยุทธวไิล, 2550) และ (สริริตัน์ หว้ยธาร, 2557)  

สมมติฐานข้อท่ี 3 คุณค่าตราสนิค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จกัชื่อตราสนิค้า ด้านการรบัรู้คุณภาพ ด้านความ
เชื่อมโยงต่อตราสนิค้า และ ด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร 
VISTRA ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านความถ่ีในการซ้ือ )ครัง้ / 6 เดือน (คุณค่าตราสนิคา้โดยรวม ด้านการรบัรู้คุณภาพ ด้านความเชื่อมโยงต่อ
ตราสนิคา้ และ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร VISTRA ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่าทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้อาจกล่าวไดว้่า ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร 
VISTRA เป็นหนึ่งในผลติภณัฑ์สุขภาพที่ได้รบัความนิยม ผู้บรโิภคหาซื้อได้ง่ายตามแหล่งจ าหน่ายต่าง ๆ ฉลากม ีอย .มี
ความปลอดภยั มคีวามน่าเชื่อถอื ราคาเหมาะสมกบัสรรพคุณที่ช่วยใหสุ้ขภาพร่างกาย และผวิพรรณดูดไีด้จากภายในสู่
ภายนอก ท าให้ผู้บรโิภคมัน่ใจ ยอมรบัในตราสนิค้า VISTRA ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ )สุดารกัษ์ วงษ์เจรญิ , 2556 (

และ )ธติ ิลาภชสูง่า , 2559( 
ด้านจ านวนเงินท่ีใช้ซ้ือ )บาท/ครัง้ ( คุณค่าตราสนิคา้โดยรวม ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ ดา้นความเชื่อมโยงต่อตรา

สนิค้า และ ด้านความภักดีต่อตราสนิค้ามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่าทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้อาจกล่าวไดว้่า ผูบ้รโิภครูส้กึเชื่อมัน่ใน
คุณภาพของตราสนิคา้ VISTRA รวมถงึราคาสมเหตุสมผลและมโีปรโมชัน่ทีห่ลากหลาย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  )สดุา
รกัษ์ วงษ์เจรญิ, 2556  (และ )ธติ ิลาภชสูง่า , 2559( 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั  

จากการวจิยัเรื่องปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์คุณค่าตราสนิคา้และพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร VISTRA 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวจิยัดงันี้ 

1. ผูป้ระกอบการควรเพิม่การท าการตลาดเพื่อขยายกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาทีส่งูกว่าปรญิญาตรเีพิม่มาก
ขึน้ เพราะส่วนใหญ่มกัจะมรีายไดส้งู โดยใชก้ลยุทธก์ารตลาดในการสื่อสารผ่านเนื้อหารูปแบบบทความ งานวจิยัทีร่องรบั
เกี่ยวกบัส่วนประกอบที่ได้รบัมาตรฐาน หรอืบอกเล่าเรื่องราวของผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร VISTRA ให้เขา้ใจง่าย ผ่านผู้มี
อทิธพิลทางความคดิ (Key Opinion Leader) ทีด่นู่าเชื่อถอื เช่น หมอ เภสชั กลุ่มนกัวชิาการ ผูม้คีวามรูเ้ฉพาะดา้นเกีย่วกบั
ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องผลการวจิยัที่ พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสูงสุด อยู่ในระดบัสูงกว่า
ปรญิญาตรมีพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร VISTRA ในดา้นระยะเวลาการเริม่บรโิภคน้อย ดงันัน้  
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2. ผูป้ระกอบการควรเพิม่การสือ่สารในเรื่องการรบัรูคุ้ณภาพ ความปลอดภยัหลงัการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร 
VISTRA ว่าไม่มผีลขา้งเคยีง รวมถงึมาตรฐานในการผลติสนิคา้ เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความมัน่ใจ และไวว้างใจในคุณภาพของ
ผลติภณัฑ์ได้มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องผลการวจิยัที ่พบว่า ผู้บรโิภคแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร 
VISTRA ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวงัมีความคิดเหน็อยู่ในระดบัดี อย่างไรก็ตามเมื่อพจิารณารายขอ้แล้ว พบว่า VISTRA  
ไม่ก่อใหเ้กดิผลขา้งเคยีงต่อร่างกาย เช่น ต่อตบั มคี่าเฉลีย่ต ่ากว่าขอ้อื่นๆ 

3. ผู้ประกอบการควรเพิ่มการสร้างแบรนด์ VISTRA ให้เป็นที่ร ับรู้มากขึ้น ผ่านการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง  
(Brand Ambassador) เสนอผลติภณัฑเ์พื่อสือ่สารขา่วสารต่างๆ ไปยงัผูบ้รโิภคเพื่อใหเ้กดิการจดจ าแบรนด ์VISTRA ไดง้่าย
ขึน้ ท าใหส้ามารถเพิม่ยอดขายจากแบรนดค์ู่แข่งได ้ซึง่สอดคลอ้งผลการวจิยัที ่พบว่า ผูบ้รโิภคแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
คุณค่าตราสนิคา้ของผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร VISTRA ดา้นความเชื่อมโยงต่อตราสนิคา้มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีอย่างไรก็
ตามเมื่อพจิารณารายขอ้แลว้ พบว่า เมื่อนึกถงึผลติภณัฑเ์สรมิอาหารนึกถงึ VISTRA เป็นอนัดบัแรกมคี่าเฉลีย่ต ่ากว่าขอ้อื่น  

4. ผูป้ระกอบการไม่ควรปรบัราคา VISTRAใหส้งูขึน้ แต่ควรใชก้ลยุทธส์่งเสรมิการตลาดในช่วงเวลาทีย่อดขายตก 
เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการซือ้สนิคา้ รวมถงึรกัษาคุณภาพของผลติภณัฑใ์หด้ใีหเ้หมาะสมกบัราคา เพื่อใหผู้บ้รโิภครูส้กึคุม้ค่ากบั
ราคาทีจ่่ายไปจนรูส้กึภกัดต่ีอแบรนดจ์นกลบัมาซือ้ซ ้า ซึง่สอดคลอ้งผลการวจิยัที ่พบว่า ผูบ้รโิภคแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
คุณค่าตราสนิค้าของผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร VISTRA ด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้า มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีอย่างไรก็
ตามเมื่อพจิารณารายขอ้แลว้ พบว่า จะยงัคงบรโิภค VISTRA ถงึแมจ้ะมกีารเพิม่ราคาสงู มคี่าเฉลีย่ต ่ากว่าขอ้อื่น  

5. ผูป้ระกอบการควรท าการศกึษาเพิม่เตมิในเรื่องของการออกแบบบรรจุภณัฑว์่ารูปลกัษณ์ผลติภณัฑแ์บบไหนที่
เหมาะสมกบั VISTRA สือ่สารภาพลกัษณ์ของแบรนดไ์ดอ้ย่างเหมาะสม และจดจ าตราสนิคา้ไดง้่ายซึง่สอดคลอ้งผลการวจิยั
ที่ พบว่า ปจัจยัผลิตภัณฑ์ด้านรูปลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์กบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการบรโิภค (เดอืน) ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั อย่างไรกต็ามเมื่อพจิารณาราย
ข้อแล้ว พบว่า มีการออกแบบฉลากที่สวยงาม น่าซื้อ มีค่า Sig.เท่ากบั 0.038 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ ์
สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั -0.104 ซึง่หมายความว่า มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มระดบัต ่ามาก 

6. ผูป้ระกอบการจงึควรการจดักจิกรรมทางการตลาดกบัผูบ้รโิภค ณ จุดขาย หรอืหลงัจากการซือ้สนิคา้ เช่น หาก
ลูกคา้ถ่ายรูปมารวีวิผลติภณัฑใ์หส้่วนลดในการซือ้ครัง้ถดัไป การสะสมแตม้ เพื่อใหก้ลุ่มลูกคา้เดมิรูส้กึว่าไดร้บัผลประโยชน์
ทีจ่บัตอ้งไดจ้นท าใหเ้กดิการแนะน า บอกต่อ และกลบัมาซือ้ซ ้า ซึง่สอดคลอ้งผลการวจิยัที ่พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความ
ภักดีต่อตราสนิค้ากบัพฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/ 6 เดอืน) มคีวามสมัพนัธ ์์กนัในทศิทางเดยีวกนัระดบัต ่ามาก อย่างไรกต็ามเมื่อพจิารณารายขอ้แลว้ 
พบว่า บรโิภค VISTRA เป็นประจ า มคี่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.05โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 
0.261 ซึง่หมายความว่า มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัค่อนขา้งต ่า  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผูป้ระกอบการ 
จากการวจิยัเรื่องปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์คุณค่าตราสนิคา้และพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร VISTRA 

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเชงินโยบายต่อผูป้ระกอบการดงันี้ 
1. การสร้างการรบัรู้ให้แก่แบรนด์ (Brand awareness) เพื่อให้คนรู้จกั เกิดการจดจ า ระลึกได้ โดยจะต้องท า

การตลาดอย่างต่อเนื่องและท าอย่างตัง้ใจจนเป็นทีรู่้จกั เนื่องจากการสรา้งการรบัรู้ ไม่ใช่สร้างแค่ครัง้เดยีวแล้วจบเท่านัน้ 
ตอ้งเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายและวางแผนจนเกดิพฤตกิรรมการรบัรูแ้ละมผีลต่อแบรนดใ์นระยะยาว ซึง่กลยุทธท์ีใ่ชก้ค็วรเลอืกให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแบรนด ์เช่น การสื่อสารผ่านโฆษณา การสรา้งแคมเปญทางออนไลน์ หรอืการใชผู้ท้ีม่ชี ื่อเสยีง 
(Key Opinion Leader) มาช่วยในการสือ่สาร เป็นตน้ 
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2. การสรา้งความน่าเชื่อถอืและรูส้กึดต่ีอแบรนด ์(Brand Loyalty) โดยการสรา้งภาพจ าในทศิทางทีด่เีพื่อใหต้อบ
โจทยต่์อผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้ อาจน าเสนอเรื่องราวทีม่หีลายรปูแบบ อย่างเช่น บทความ วดีโีอ ทีม่คีวามสรา้งสรรค ์แตกต่าง 
ผ่านคุณหมอ เภสชั หรอืนักวชิาการ ทีม่เีอกลกัษณ์ทีส่ื่อถงึแบรนดอ์ย่างชดัเจน รวมถงึการบอกรายละเอยีดเนื้อหาถู กต้อง
ครบถว้น กจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการเชื่อมัน่และยอมรบัในตวัแบรนดไ์ดง้่ายขึน้ 

3. การบรหิารลูกคา้สมัพนัธ ์(Customer Relationship Management) การเกบ็ขอ้มูลพฤตกิรรมในการใชจ้่ายและ
ความตอ้งการของลกูคา้ จากนัน้จะน าขอ้มลูเหล่านัน้มาวเิคราะหแ์ละใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการพฒันาผลติภณัฑ ์เช่น การจดั
กจิกรรมทางการตลาด (Event Marketing) การเล่นเกมส ์(Lucky Draw) ท าใหก้ลุ่มลกูคา้สามารถไดพ้ดูคุย สอบถามกบัทาง
แบรนดไ์ดโ้ดยตรงช่วยสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ีระหว่างแบรนดก์บัลกูคา้เพื่อใหเ้กดิความเหนียวแน่นมากยิง่ขึน้ 

ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจยัครัง้ต่อไป 
จากการวจิยัเรื่องปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์คุณค่าตราสนิคา้และพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร VISTRA 

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัดงันี้ 
1. จากการศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นกลุ่มลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ใน

การศกึษาครัง้ต่อไปจงึควรมกีารศศกึษาขยายพืน้ทีไ่ปยงัเขตปรมิณฑลมากขึน้ซึง่จะท าใหผ้ลการศกึษามคีวามละเอยีดและ
แตกต่างมากขึน้ 

2. ควรมกีารศกึษาถงึกลุ่มตวัอย่างทีย่งัไม่เคยบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร VISTRA เพิม่เตมิและน าขอ้มูลที่ได้
จากงานวจิยัมาท าการวเิคราะหเ์พื่อใชใ้นการวางแผนเชงิกลยุทธท์างการตลาดเพื่อเพิม่จ านวนกลุ่มผู้บรโิภคๆใหม่ใหก้บั
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร VISTRA ได ้

3. ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัลกัษณะผลติภณัฑเ์สรมิอาหารว่า ผูบ้รโิภคนิยมบรโิภคในรปูแบบเมด็ แคปซลู 
เยลลี ่หรอืผงเพื่อชงดื่ม เพื่อเป็นแนวทางในการผลติตวัรปูแบบผลติภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากขึน้ 

4. ควรท าการวจิยัเกีย่วกบัรูปลกัษณ์ภายนอกของผลติภณัฑ ์เช่น การออกแบบบบรรจุภณัฑ ์สสีนั ความสวยงาม 
ของผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบผลติภณัฑใ์นอนาคตใหเ้หนือคู่แขง่ต่อไป 
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ฉบบันี้เสรจ็สมบรูณ์ 
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