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บทคดัย่อ 
 
 งานวจิยัครัง้นี้ มจีุดมุ่งหมายเพื่อเปรยีบเทยีบและศกึษาทศันคต ิและปจัจยัทางดา้นแรงจงูใจของผูบ้รโิภค
ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิลดน ้าหนักผ่านสื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่
ใช้ในการวิจยัครัง้นี้  คือ ผู้บรโิภคที่มีอายุตัง้แต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ซื้อหรอืเคยซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิลดน ้าหนัก            
ผ่านสื่อออนไลน์ จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ซึง่สถติทิีใ่ชใ้นการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์                 
ค่าความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหห์าค่าความสมัพนัธ ์โดยใชส้ถติค่ิาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่าย
ของเพยีรส์นั ผลการวจิยั พบว่า 
 ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้ เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 25-34 ปี สถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาปรญิญา
ตรีหรือเทียบเท่าและสูงกว่าปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน /าง และรายได้เฉลี่ยลูกจ้ ต่อเดือน 
15,001-30,000 บาท โดยผูบ้รโิภคมทีศันคตดิา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ประโยชน์หลกั รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์และความ
คาดหวงั มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วย และระดบัของแรงจูงใจ ด้านเหตุผลและด้านอารมณ์อยู่ใน             
ระดบัมากทัง้ 2 ด้าน ซึ่งพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิลดน ้าหนักผ่านสื่อออนไลน์ ส่วนใหญ่บุคคลที่มี
อทิธพิลต่อการซือ้มากทีสุ่ดคอื ตวัเอง โดยตราสนิคา้ของ LB Slim เป็นตราสนิคา้ทีเ่ลอืกซือ้บ่อยทีสุ่ด ค่าใชจ้่ายใน
การซื้อโดยเฉลี่ยประมาณ 1,179.87 บาท/ครัง้ และมคีวามถี่ในการซื้อประมาณ 1 ครัง้/เดอืน โดยช าระเงนิผ่าน
บญัชธีนาคาร และผูบ้รโิภคนิยมซือ้ผลติภณัฑผ์่านสื่อออนไลน์ประเภท Facebook เพราะมคีวามสะดวก รวดเรว็ใน
การซือ้ และผูบ้รโิภคมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑอ์กีในอนาคต 
             ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 1. ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  
ลดน ้าหนกัผ่านสือ่ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ทศันคตดิา้นผลติภณัฑ์ ในแง่ประโยชน์หลกัและความคาดหวงัดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/ครัง้ )มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิลดน ้าหนักผ่านสื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร                 
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัน้อยมาก 
 3. ป ัจจัยทางด้านแรงจูงใจ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 
ลดน ้าหนกัผ่านสือ่ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครในทุกดา้น 



2 
 

ค าส าคญั: ผลติภณัฑ ์พฤตกิรรมการซือ้ อาหารเสรมิ สือ่ออนไลน์ 
 

ABSTRACT 
 
 The purpose of this research is to compare and study the attitudes and motivation factors on 
purchasing behavior of dietary supplements for weight loss through online media in the Bangkok 
metropolitan area.  The population of this research was a group of four hundred customers aged fifteen 
years old and alter who are bought or used weight loss supplements via online media.  A questionnaire 
was adopted as a tool to gather information for this research .The statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-Test, One-way ANOVA and the Pearson Product 
Moment Correlation.   The results revealed that former and current customers were all single women 
aged between twenty five to thirty four years of age holding Bachelor’s degree or higher education.  Most 
of them were company employees with a monthly income of approximately 15,001 to 30,000 baht.  The 
attitudes of customers toward products mainly focused on core benefits, product appearance and 
anticipation.  The rating scale was at a level of agreement.  Both reasonal and emotional inspirations 
were at a high level.  The strongest influencer for weight loss supplement purchasing behavior was 
internal motivation .LB Slim was the most frequently purchased product, approximately once a month.  
Customers spent 1,179.87 baht per month by transferring money through internet banking.  Facebook 
was the most popular form of shopping media due to convenience and speed.  The customers tended to 
buy this product again in the future. 
 The results of hypothesis testing revealed the follows: 
 1. Demographic aspects that affect did not weight loss supplement purchasing behavior via 
online media in the Bangkok metropolitan area . 
 2. Product attitudes in terms of core benefits and anticipation of purchase expense baht/per time 
correlated with weight loss supplement purchasing behavior via online media in the Bangkok 
metropolitan area with a statistical significance at 0.05 and at a low level according to the One-Way 
ANOVA. 

3. Inspirational factors related to weight loss supplement purchasing behavior via online media 
in the Bangkok metropolitan area in any aspect.                                                     
 
Keywords: Product, Behavior Purchases, Dietary Supplements, Online Media 
 
บทน า 
 ปจัจุบนัสภาพเศรษฐกจิและภาวะสงัคมการท างานของประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงและขยายตวัอย่าง
รวดเรว็ ในสงัคมการท างานเริม่มีการแข่งขนัทางธุรกจิที่รุนแรงมากขึน้ ซึ่งการด าเนินชวีติของคนไทยส่วนใหญ่           
มแีต่ความเร่งรบี ต้องออกเดนิทางไปประกอบอาชพีนอกบ้าน ส่งผลกระทบท าให้ไม่มเีวลาดูแลหรอืเอาใจใส่กบั
สุขภาพของตัวเอง จึงท าให้เกิดพฤติกรรมการบรโิภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลกัษณะ โดยการหนัมาบริโภคอาหาร          
ทีส่ามารถบรโิภคไดอ้ย่างรวดเรว็ หาซือ้ไดส้ะดวกตามรา้นคา้ปลกี และรา้นคา้สะดวกซือ้ทัว่ไป 
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 อาหารพรอ้มรบัประทาน )Ready meals( จงึเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งทีน่่าสนใจ เน่ืองจากสามารถตอบโจทย์
ชีวิตส าเร็จรูปของคนรุ่นใหม่ได้ โดย Ready meals คือ โมเดลทางธุรกิจที่น่าสนใจสามารถตอบสนองรูปแบบ             
การด าเนินชวีติ )Lifestyle( ของคนกรุงเทพมหานครไดเ้ป็นอย่างด ีซึง่ขอ้จ ากดัในดา้นเวลาและความสะดวกสบาย             
ไดก้ลายเป็นปญัหาและเงื่อนไขที่ส าคญัในการใช้ชวีติประจ าวนัของคนในสงัคมไปแล้ว อาหารพรอ้มรบัประทาน 
หรอือาหารส าเรจ็รูปแช่แขง็ จงึกลายเป็นทางเลอืกที่ได้รบัความนิยมมากขึน้ในยุคที่ทุกคนต่างใช้ชวีติกนัอย่าง               
เร่งรบี ประกอบกบัรูปแบบการด าเนินชวีติของคนรุ่นใหม่นิยมพกัอาศยัตามคอนโดมเินียมย่านใจกลางเมอืงหรอื
ใกลท้ี่ท างานมากขึน้ อาจท าให้ไม่มสีถานที่ที่สะดวกส าหรบัการประกอบอาหาร หรอืต้องตื่นเช้ากลบัดกึมากขึน้ 
ฉะนัน้โอกาสในการท าอาหารรบัประทานเองจงึเป็นไปได้น้อยมาก ยิ่งไปกว่านัน้บางครอบครวัสามีและภรรยา              
ตอ้งท างานนอกบา้นทัง้คู่ รวมทัง้ขนาดครอบครวัมแีนวโน้มเลก็ลง จงึถอืว่าเป็นอกีปจัจยัหน่ึงทีส่นับสนุนใหส้นิคา้
ประเภทกลุ่มอาหารส าเรจ็รูปหรอือาหารพรอ้มรบัประทานได้รบัความนิยมมากขึน้อย่างต่อเน่ือง )scbeic. 2557: 
ออนไลน์( 
 ดงันัน้ การรบัประทานอาหารประเภทกลุ่มอาหารส าเรจ็รูปหรอือาหารพร้อมรบัประทานเป็นประจ านัน้ 
อาจส่งผลเสยีต่อร่างกาย เน่ืองจากได้รบัสารอาหารทีไ่ม่ครบถ้วน และอาหารบางอย่างทีท่านเขา้ไปอาจจะมแีป้ง 
และไขมนัจ านวนมาก ประกอบกบัการออกก าลงักายเป็นประจ าไดถู้กมองขา้มไป วธิกีารแกไ้ขทีง่่ายทีส่ดุ โดยการ
หาผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาเป็นตัวช่วย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ก าลงัได้รบัความนิยมอย่างมากคือ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม              
ลดน ้าหนัก ที่มีจุดเด่นตรงที่ผู้บริโภคสามารถทานอาหารมื้อหลักได้ตามปกติ โดยที่ไม่จ าเป็นต้องอดอาหาร                
แต่อย่างใด เพยีงแค่ทานผลติภณัฑ์อาหารเสรมิลดน ้าหนักเพิ่มเขา้ไปก่อนอาหารมื้อหลักประมาณ 10-20 นาท ี
สารอาหารในกลุ่มน้ีจะช่วยในเรื่องการดกัจบัไขมนัและแป้ง ลดการดูดซมึไขมนัเขา้สูร่่างกาย ลดความอยากอาหาร 
และช่วยกระตุน้ระบบการเผาพลาญพลงังานของร่างกายไดด้ยีิง่ขึน้ ดงันัน้ ท าใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิดา้นผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิลดน ้าหนักมกีารเพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ือง จนปจัจุบนัผลติภณัฑ์อาหารเสรมิลดน ้าหนักไดม้วีางจ าหน่าย            
ให้เลอืกอยู่หลายยี่หอ้ และท าให้เกดิช่องทางการจดัจ าหน่ายที่อ านวยความสะดวกและเขา้ถงึผู้บรโิภคไดม้ากขึน้ 
อาทเิช่น การขายผลติภณัฑผ์่านสือ่ออนไลน์ต่างๆ พรอ้มทัง้มบีรกิารจดัสง่ผลติภณัฑถ์งึผูบ้รโิภคโดยตรง 
 ทัง้น้ี พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในยุคปจัจุบันน้ี เป็นยุคของเทคโนโลยีที่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ผู้บรโิภคสามารถค้นหาเพื่อรบัรู้ข้อมูลได้อย่างรวดเรว็ และยงัมีแหล่งให้ซื้อสนิค้าได้หลากหลาย
ช่องทางมากขึน้ เช่น จากหน้ารา้นโดยตรง จากตวัแทน จากทางไปรษณีย์ และทางออนไลน์ เป็นต้น แต่ที่ไดร้บั
ความนิยมอย่างมากคอื การซือ้ผ่านทางออนไลน์ เพราะช่วยอ านวยความสะดวก สามารถซือ้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง
พรอ้มมบีรกิารจดัสง่ถงึผูบ้รโิภคทนัท ี
 การขายผลติภณัฑอ์าหารเสรมิลดน ้าหนกัผ่านสือ่ออนไลน์จงึเป็นสิง่ที่น่าสนใจส าหรบัผูป้ระกอบการทีช่่วย
ในการเพิม่ยอดขายใหม้ากยิง่ขึน้ เพราะจุดเด่นของสือ่ออนไลน์ทีม่คีวามรวดเรว็ สะดวก แพร่กระจายขอ้มลูขา่วสาร
ได้ง่าย สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกที่ตลอดเวลา และแนวโน้มการซื้อสนิค้าผ่ านสื่อออนไลน์ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ                 
ซึง่ส่งผลท าให้เกดิประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิเป็นอย่างมาก แต่ในทางกลบักนัผู้บรโิภคกต็้องท าการศกึษาถึง
ขอ้มูลผลติภณัฑ์ และกระบวนการสัง่ซื้อสนิค้าผ่านสื่อออนไลน์อย่างรอบคอบ โดยผู้ประกอบการจ าเป็นที่จะต้อง
เขา้ใจถงึทศันคตแิละปจัจยัทางดา้นแรงจงูใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิลดน ้าหนกั
ผ่านสือ่ออนไลน์ ซึง่อาจสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ในครัง้ต่อไป 
 จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาเกีย่วกบัเรื่อง ทศันคตแิละปจัจยัทางดา้นแรงจูงใจของผูบ้รโิภค 
ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน ้าหนักผ่ านสื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็น
ประโยชน์ใหส้ าหรบัผูป้ระกอบธุรกจิขายอาหารเสรมิลดน ้าหนัก และผูท้ีม่คีวามสนใจสามารถน าขอ้มลูจากการวจิยั
ไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อช่วยสร้าง
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ความสามารถในการแข่งขัน ทัศนคติที่ดีแก่ลูกค้า การรักษาฐานลูกค้าและการขยายฐานลูกค้าได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิลดน ้าหนกัผ่านสือ่ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยจ าแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 
 2. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างทศันคติของผู้บรโิภคกบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม             
ลดน ้าหนกัผ่านสือ่ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทางดา้นแรงจูงใจกบัพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิ 
ลดน ้าหนกัผ่านสือ่ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานงานวิจยั 
 1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน ้ าหนักผ่านสื่อออนไลน์             
แตกต่างกนั 
 2. ทัศนคติของผู้บริโภคด้านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน ้ าหนัก                  
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิลดน ้าหนกัผ่านสือ่ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ปจัจยัทางด้านแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิลดน ้าหนกัผ่านสือ่ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์อา้งองิแนวความคดิของ ปณิศา มจีนิดา )2553( 
ซึง่อธบิายว่า ประชากรศาสตร ์เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยไดค้ านึงถงึขอ้มูลรายละเอยีดของประชากรในดา้นต่างๆ 
ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ขนาดของครอบครัว และสถานภาพสมรส ซึ่ง ลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตรเ์ป็นสิง่ทีส่ าคญั และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรสามารถช่วยก าหนดตลาดเป้าหมายได ้
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ อา้งองิ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2560) ทีอ่ธบิายว่าความรูส้กึ
ทางด้านอารมณ์ที่มทีัง้ความพึงพอใจและไม่พงึพอใจ หรอืแนวทางการปฏบิตัิของบุคคลที่มต่ีอความนึกคดิหรอื            
สิง่ใดสิ่งหนึ่ง โดยแบ่งองค์ประกอบออกได้เป็น 3 ประการ คือ ส่วนของความเข้าใจ )Cognitive component)             
สว่นของความรูส้กึ )Affective component) และสว่นของพฤตกิรรม )Behavior component) 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์อา้งองิแนวความคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ )2560( ได้
อธบิายว่า ผลติภณัฑ ์เป็นสิง่ทีถู่กน าเสนอสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรอืความตอ้งการของผูซ้ือ้ทีส่ามารถ
ท าใหผู้ซ้ือ้มคีวามพงึพอใจ ประกอบดว้ย สนิคา้ บรกิาร ความช านาญ เหตุการณ์ บุคคล สถานที ่ความเป็นเจา้ของ 
องค์การ ข้อมูลและความคิด  โดยระดบัของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 5 ระดบั ได้แก่ 
ประโยชน์หลกั รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ผลติภณัฑค์วบ และศกัยภาพของผลติภณัฑ์ ซึง่งานวจิยั
เล่มนี้จะมีเรื่องประโยชน์หลกั รูปลกัษณ์ผลติภัณฑ์ และผลติภัณฑ์ที่คาดหวงั เนื่องจากผลติภัณฑ์อาหารเสริม             
ลดน ้าหนกัยงัไม่มกีารไดร้บัผลประโยชน์อย่างอื่นควบคู่ และยงัไม่มกีารพฒันาผลติภณัฑท์ีม่ศีกัยภาพเพิม่เตมิ 
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 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจ อา้งองิแนวคดิของ ฉตัราพร เสมอใจ )2550( ทีก่ล่าวว่า แรงจงูใจ 
คือ แรงขบั )Drives) จากภายในของบุคคลที่กระตุ้นท าให้เขาเกิดพฤติกรรม  ซึ่งมีแรงขบัมาจากความเครียด             
ที่อาจเกิดขึ้นจากความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองของ  บุคคล หรือ บุคคลจะกระท าสิ่งใดนัน้ย่อม                  
ตอ้งมแีรงจูงใจในการกระท า อาทเิช่น มนุษย์ รบัประทานผลติภณัฑอ์าหารเสรมิลดน ้าหนกัเพราะความอยากผอม
หรือมีรูปร่างที่ดีขึ้น โดยผู้วิจยัได้น าทฤษฎีมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแรงจูงใจทางด้านเหตุผล และแรงจูงใจ
ทางดา้นอารมณ์ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค อา้งองิแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ )2560( 
ทีก่ล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค เป็นการเรยีนรูห้รอืการศกึษาถงึพฤตกิรรมของบุคคล กลุ่ม หรอืองคก์ร )ผูบ้รโิภค(  
ที่เกี่ยวกบัการเลอืก การซื้อ การใช้สนิค้าและบรกิารต่างๆ เพื่อสนองต่อความต้องการของตนเอง ซึ่งจะมีการ
วเิคราะหต์ลาดผูบ้รโิภคและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคโดยมคี าถาม 7 ประการ คอื 6Ws และ 1H ประกอบไปดว้ย Who, 
What, Why, Whom, When, Where และ How  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื ผู้บรโิภคทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ในเขตกรุงเทพมหานครทีซ่ื้อหรอื
เคยซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิลดน ้าหนกัผ่านสือ่ออนไลน์ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัคือ ผู้บริโภคที่มีอายุตัง้แต่ 15 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร )ศศิธร               
สุภาวรรณ.  2554: 62( ที่ซื้อหรอืเคยซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิลดน ้าหนักผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน ดังนัน้ ผู้วิจ ัยจึงก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง                 
ในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร และก าหนดค่าระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% )กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2558: 28( ซึง่ใน
การค านวณไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 ราย และเพิม่ขนาดของกลุ่มตวัอย่างอกี 15 ราย รวมขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างทีต่อ้งการทัง้หมด 400 ราย ซึง่เป็นตวัแทนของประชากรในการตอบแบบสอบถาม  
 วิธีการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง 
 ขัน้ท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง )Purposive Sampling( ด้วยวิธีการเจาะจงสถานที่              
ทีม่จี านวนประชากรหนาแน่นตาม 10 แหล่งชอ้ปป้ิงและความบนัเทงิยอดฮติในกรุงเทพมหานคร โดยท าการเลอืก
มา 5 สถานที่ ได้แก่ ตลาดนัดสวนจตุจกัร เอเชยีทคี เดอะ รเิวอร์ฟรอ้นท์ ตลาดส าเพง็และพาหุรดั ตลาดวงัหลงั 
และศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัเวริล์ )ท่าอากาศยานสวุรรณภูม.ิ  2559: ออนไลน์( 
 ขัน้ท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า )Quota sampling( จากการก าหนด 5 สถานที่ ได้ก าหนด
สดัสว่นสถานทีอ่ย่างละเท่าๆ กนั ไดส้ถานทีล่ะ 80 ตวัอย่าง  
 ขัน้ท่ี 3 ใช้วธิีการสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก )Convenience Sampling( เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบตามความสะดวก โดยการแจกแบบสอบถามใหก้บัผูบ้รโิภค ในบรเิวณเขตทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขัน้ที่1  
 
ผลการวิจยั 
 ตอนท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมอีายุระหว่าง 25-34 ปี มี
สถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าและสงูกว่าปรญิญาตร ีอาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน/
ลกูจา้ง และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-30,000 บาท 
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 ตอนท่ี 2 ทศันคติด้านผลิตภณัฑท่ี์มีต่อผลิตภณัฑอ์าหารเสริมลดน ้าหนัก 
พบว่า ผู้บรโิภคมรีะดบัทศันคตดิ้านผลติภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.67 

เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ทีเ่หน็ดว้ย ไดแ้ก่ รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ประโยชน์หลกั 
และความคาดหวงั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 3.68 และ 3.59 ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 3 แรงจงูใจของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

พบว่า ผู้บริโภคมีระดับแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณา                 
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้บรโิภคมีระดบัแรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก ทัง้ในด้านอารมณ์และด้านเหตุผล โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.89 และ 3.84 ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 4 พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมลดน ้าหนักผา่นส่ือออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรงุเทพมหานคร 

พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิลดน ้าหนักผ่านสื่อออนไลน์ โดยมี
ค่าใชจ้่ายในการซือ้โดยเฉลีย่ประมาณ 1,180 บาท/ครัง้ และความถีใ่นการซือ้ประมาณ 1 ครัง้/เดอืน 
 ตอนท่ี 5 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดงัต่อไปน้ี 

ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน ้ าหนักผ่านสื่อ
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษาสูงสุด อาชพี และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิลด
น ้าหนักผ่านสือ่ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ )บาท/ครัง้( และดา้นความถี่ในการซือ้ 
)ครัง้/เดอืน( ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ดา้นทศันคตดิ้านผลติภณัฑ ์และแรงจูงใจของผูบ้รโิภคทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิลดน ้าหนกัผ่านสือ่ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  
 ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ในแง่ของประโยชน์หลกั และความคาดหวงั มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม          
การซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน ้ าหนักผ่านสื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ                
)บาท/ครัง้( มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับความสัมพันธ์น้อยมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ทีร่ะดบั 0.05 ส าหรบัทางดา้นความถีใ่นการซือ้ )ครัง้/เดอืน( ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั  
 ทัง้นี้ ในแง่ของรปูลกัษณ์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิลดน ้าหนกัผ่านสือ่
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ )บาท/ครัง้( และดา้นความถีใ่นการซือ้ )ครัง้/เดอืน( 
 แรงจงูใจของผู้บริโภค ในแง่ของเหตุผล และอารมณ์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิลดน ้าหนักผ่านสื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ )บาท/ครัง้( และ             
ดา้นความถีใ่นการซือ้ )ครัง้/เดอืน( 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศกึษาสูงสุด อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์อาหาร
เสรมิลดน ้าหนกัผ่านสือ่ออนไลน์แตกต่างกนั 
 ด้านเพศ 
 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิลดน ้าหนักผ่านสือ่ออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ )บาท/ครัง้( และดา้นความถีใ่นการซือ้ )ครัง้/เดอืน( ไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้
เน่ืองจาก ปจัจุบนักระแสความใสใ่จดูแลรปูร่าง สขุภาพและการซือ้สนิคา้ผ่านออนไลน์เป็นทีน่ิยมมากขึน้ โดยทีท่ ัง้



7 
 

เพศชายและเพศหญงิจ านวนมากหนัมาดแูลตวัเองดว้ยการออกก าลงักาย รบัประทานอาหารเสรมิต่างๆ อาทเิช่น 
อาหารเสรมิลดน ้าหนกั เพื่อเป็นอกีหนึ่งตวัช่วยในการควบคุมน ้าหนกัของตวัเอง และผูบ้รโิภคมกัหาซือ้ผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ เพราะมคีวามสะดวก รวดเรว็ ขอ้มูลสามารถหาไดง้่าย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รชันก รอบจงัหวดั 
)2558( ที่ท าการศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารควบคุมน ้าหนักผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ 
)Social media( ของผู้บริโภคในเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันไม่มีผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารควบคุมน ้าหนกัผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ 
 ด้านอายุ 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิลดน ้าหนกัผ่านสือ่ออนไลน์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ )บาท/ครัง้( และดา้นความถีใ่นการซือ้ )ครัง้/เดอืน( ไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้
เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคทุกช่วงวยัมกีารใหค้วามใสใ่จทางดา้นรปูร่าง บุคลกิภาพและชื่นชอบความสะดวกสบายในการ
ซือ้สนิคา้ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นัทธมน เดชประภสัสร )2558( ทีท่ าการศกึษาเรื่อง 
ปจัจยัที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารทางอินเทอร์เน็ต พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์                
ทีแ่ตกต่างกนัในดา้นอายุ มกีารตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ตไม่แตกต่างกนั 
 ด้านสถานภาพสมรส 
 ผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิลดน ้าหนักผ่านสื่อ
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ )บาท/ครัง้( และด้านความถี่ในการซื้อ )ครัง้/เดือน(                
ไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้เนื่องจาก ผู้บรโิภคทุกสถานภาพมคีวามใส่ใจรูปร่าง บุคลกิภาพ และยงัสามารถท าการซื้อ
สนิคา้ต่างๆ หรอืผลติภณัฑอ์าหารเสรมิลดน ้าหนักผ่านสื่อออนไลน์ไดเ้หมอืนกนั ประกอบกบัในยุคปจัจุบนัผูห้ญิง 
ทีแ่ต่งงานแลว้และยงัต้องท างาน จ าเป็นทีต่้องดูแลตนเองเช่นกนั ดงันัน้ การซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิลดน ้าหนัก
ผ่านสื่อออนไลน์สามารถช่วยตอบสนองความต้องการหรืออ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างด ี             
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นัทธมน เดชประภสัสร )2558( ทีท่ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ต พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรใ์นดา้นสถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนั
ไม่สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ต 
 ด้านระดบัการศึกษาสูงสุด 
 ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน ้าหนัก             
ผ่านสื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ )บาท/ครัง้( และด้านความถี่ในการซื้อ                  
)ครัง้/เดอืน( ไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้ เน่ืองจากผูบ้รโิภคทุกระดบัการศกึษาสามารถเขา้ถงึกระแสหรอืค่านิยมและขอ้มูล
ข่าวสารเรื่องสุขภาพ การดูแลรูปร่าง และความสวยความงามที่เกดิขึน้ตลอดเวลาผ่านทางช่องทางข่าวสารต่างๆ 
ได้เหมือนกัน ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกและสร้างโอกาสให้เกิดการซื้อขายผ่านทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้น              
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เภตรา แพพมิพารตัน์ )2558( ทีท่ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้
สนิค้าของผู้บริโภคผ่านระบบออนไลน์ พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกนัมีความตัง้ใจซื้อสนิค้า
ออนไลน์โดยรวมไม่แตกต่างกนั  
 ด้านอาชีพ 
 ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีแตกต่างมพีฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิลดน ้าหนักผ่านสื่อออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ )บาท/ครัง้( และด้านความถี่ในการซื้อ )ครัง้/เดือน( ไม่แตกต่างกัน            
ทัง้เน่ืองจาก เรื่องของสุขภาพ รูปร่าง และบุคลกิภาพไม่ว่าจะท าอาชพีใดกต็าม ผูบ้รโิภคทุกคนจะใหค้วามส าคญั 
ในเรื่องดงักล่าวไม่ต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นทัธมน เดชประภสัสร )2558( ทีท่ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยั
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ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ต พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกัน
ในดา้นอาชพี มกีารตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ตไม่แตกต่างกนั 
 ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์อาหารเสรมิลดน ้าหนัก            
ผ่านสื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ ายในการซื้อ )บาท/ครัง้( และด้านความถี่ในการซื้อ                   
)ครัง้/เดอืน( ไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้ เน่ืองจากในปจัจุบนัมผีู้ผลติและน าเขา้ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารควบคุมน ้าหนัก            
เป็นจ านวนมาก ซึง่สง่ผลท าใหม้กีารแขง่ขนักนัทางธุรกจิในดา้นของราคาขายอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการลดราคา 
การแถมของแถม และการสง่เสรมิการตลาดต่างๆ ผ่านทางสือ่ออนไลน์ ท าใหผู้บ้รโิภคทุกระดบัรายไดส้ามารถทีจ่ะ
เขา้ถงึผลติภณัฑไ์ดอ้ย่างทัว่ถงึเหมอืนกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รชันก รอบจงัหวดั )2558( ทีท่ าการศกึษา
เรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน ้ าหนักผ่านสื่อสังคมออนไลน์ )Social media(                 
ของผู้บรโิภคในเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีายได้แตกต่างกนัไม่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารควบคุมน ้าหนกัผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ 
 สมมติฐานท่ี 2 ทศันคติของผู้บริโภคด้านองคป์ระกอบผลิตภณัฑ์ ในแง่ประโยชน์หลกั รปูลกัษณ์
ผลิตภณัฑ์ และความคาดหวงั มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมลดน ้าหนักผา่น
ส่ือออนไลน์ในเขตกรงุเทพมหานคร ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือ (บาท/ครัง้) และด้านความถ่ีในการซ้ือ 
(ครัง้/เดือน) 
 ด้านประโยชน์หลกั มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิลดน ้าหนักผ่านสื่อ
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ )บาท/ครัง้( ทัง้นี้เน่ืองจากผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบั
รูปร่าง บุคลกิภาพเป็นอย่างยิง่ โดยเลอืกซื้อจากการพจิารณาประโยชน์หลกัของตวัผลติภณัฑ์ที่สามารถมาช่วย
แกไ้ขปญัหาของรูปร่าง ช่วยกระตุ้นร่างกายท าใหเ้กดิการเผาพลาญพลงังาน และช่วยร่างกายดกัจบัไขมนักบัแป้ง 
ที่ได้รับประทานเข้าไป จึงท าให้ผู้บริโภคมีความเต็มใจที่จะจ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน ้ าหนัก                     
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศศิธร สุภาวรรณ )2554( ที่ท าการศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มเพื่อความงาม )Beauty Drink( ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคตดิา้นผลติภณัฑ์
มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อความงาม )Beauty Drink( ด้านจ านวนเงินที่ใช้               
ในการซือ้แต่ละเดอืน )บาทต่อเดอืน( อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ส าหรบัดา้นความถีใ่นการซือ้ )ครัง้/เดอืน( ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั ทัง้นี้ หากผูบ้รโิภคเกดิการรบัรูห้รอืไดร้บั
ประโยชน์ตามทีผู่บ้รโิภคไดค้าดหวงัไวจ้ากการรบัประทาน จงึท าใหค้วามถี่ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการซือ้ เน่ืองจาก
การรบัประทานผลติภณัฑ์ใหม้ปีระสทิธภิาพควรมรีบัประทานอย่างต่อเนื่อง ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎอีงค์ประกอบ
ของทัศนคติของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ )2560( ที่กล่าวว่า เมื่อผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลติภณัฑแ์ลว้ จะสามารถกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิพฤตกิรรมและตดัสนิใจซือ้ได้ 
 ด้านรปูลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิลดน ้าหนกัผ่านสือ่ออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ )บาท/ครัง้( และดา้นความถีใ่นการซือ้ )ครัง้/เดอืน( ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 
ทัง้นี้เน่ืองจากผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัประโยชน์ที่จะได้รบัจากตวัผลติภณัฑแ์ละคุณภาพ ความน่าเชื่อถอืของ
ผลติภณัฑ์มากกว่ารูปลกัษณ์ภายนอก ซึง่ท าให ้ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎหีน้าทีข่องทศันคตขิอง ฉัตราพร เสมอใจ 
)2550( ที่กล่าวว่า หน้าที่ของทศันคติมองเห็นประโยชน์เป็นส าคญั เป็นสิง่ที่เกิดจากการได้เรยีนรู้แบบก าหนด
เงื่อนไขในการกระท า ทีม่คีวามเชื่อว่า ทศันคตจิะเกดิขึน้ไดจ้ากการมองเหน็ถงึประโยชน์หรอืโทษจากสิง่เหล่านัน้ 
หมายความว่า ผู้บริโภคจะให้ความส าคญักับประโยชน์หลกัหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์มากกว่ารูปลักษณ์
ภายนอก ดงันัน้ จงึไม่มผีลต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภคในแง่รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ์ 
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 ด้านความคาดหวงั มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน ้าหนักผ่านสื่อ
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ )บาท/ครัง้( ทัง้นี้เนื่องจากผู้บรโิภคยินดีที่จะซื้อ
ผลติภัณฑ์เพื่อแลกกบัสิง่ที่คาดหวงัไว้ว่าหลงัจากที่ได้รบัประทานผลติภณัฑ์อาหารเสรมิลดน ้าหนักแล้ว จะเห็น
ผลลพัธ์ที่ช่วยแก้ไขปญัหารูปร่างได้ หรอืมสี่วนช่วยปรบัสภาพผวิให้ดยีิ่งมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ  
นิภาพร รุ่งสว่าง )2551( ที่ท าการศกึษาเรื่อง ทศันคติและแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์อาหาร              
ทีม่สี่วนผสมของคอลลาเจน พบว่า ทศันคตดิา้นความคาดหวงัมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
ซือ้ผลติภณัฑอ์าหารทีม่สีว่นผสมของคอลลาเจน 
 ส าหรบัดา้นความถีใ่นการซือ้ )ครัง้/เดอืน( ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั ทัง้นี้ หากผูบ้รโิภคเกดิการรบัรูห้รอืไดร้บั
ประโยชน์ตามที่ผู้บริโภคได้คาดหวังไว้จากการรับประทาน จึงท าให้ความถี่ไม่มีความสัมพันธ์กับการซื้อ              
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ชนนิกานต์ จุลมกร )2555( ที่ท าการศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม              
การซื้อสนิค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของนิสติระดบัปรญิญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา พบว่า ปจัจยั
เกี่ยวกบัขอ้มูลพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอร์เน็ตด้านผลติภณัฑ์ ไดแ้ก่ ขอ้ถามท่านใช้อนิเทอรเ์น็ตเฉลีย่ครัง้ละกี่นาท ี
ขอ้ถามในหนึ่งสปัดาหท์่านใชอ้นิเทอรเ์น็ตประมาณกีค่รัง้ และขอ้ถามสว่นใหญ่ท่านใชอ้นิเทอรเ์น็ตเวลาใดมากทีสุ่ด 
ไม่มีความสมัพันธ์กบัปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของนิสติระดับปรญิญาตร ี              
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ชนิตา สาใจ )2558( ที่ท าการศึกษาเรื่อง 
ความสมัพนัธร์ะหว่างการเปิดรบัสื่อ ทศันคตแิละพฤตกิรรมการบรโิภคทีม่ต่ีอสนิคา้ตราดอยค า พบว่า การเปิดรบั
สือ่ทีเ่กีย่วกบัสนิคา้ตราดอยค าจากสือ่ทีม่ผีูต้อบมากทีส่ดุ )อนิเทอรเ์น็ต( ความถี่ )ครัง้/เดอืน( ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั
ทศันคตดิา้นผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสนิคา้ตราดอยค า 
 สมมติฐานท่ี 3 แรงจูงใจของผู้บริโภคด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมลดน ้าหนักผ่านส่ือออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่าย 
ในการซ้ือ (บาท/ครัง้) และด้านความถ่ีในการซ้ือ (ครัง้/เดือน) 
 ด้านเหตุผล กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน ้ าหนักผ่านสื่อออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ )บาท/ครัง้( และดา้นความถีใ่นการซือ้ )ครัง้/เดอืน( ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 
ทัง้น้ีเน่ืองจากปจัจุบนัผลติภณัฑอ์าหารเสรมิลดน ้าหนักผูบ้รโิภคสามารถหาซือ้ไดง้่าย ไม่ว่าจะเป็นหา้งสรรพสนิคา้ 
รา้นขายยาทัว่ไป ร้านสะดวกซื้อต่างๆ ท าให้ผู้บรโิภคมีความสะดวกในการหาซื้อผลิตภัณฑ์ จงึท าให้ผู้บรโิภค            
มทีางเลอืกมากยิง่ขึน้ส่งผลท าใหไ้ม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิลดน ้าหนักผ่านสื่อ
ออนไลน์  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศธิร สุภาวรรณ )2554( ทีท่ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม
การซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อความงาม )Beauty Drink( ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจ              
ดา้นเหตุผลไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มเพื่อความงามเลย 
 ด้านอารมณ์  กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน ้ าหนักผ่านสื่อออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ )บาท/ครัง้( และดา้นความถีใ่นการซือ้ )ครัง้/เดอืน( ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 
ทัง้นี้  เน่ืองจากปจัจุบันผู้บริโภคยังคงมีความตระหนักถึงความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร จึงท าให้ผู้บริโภค                 
เกดิความลงัเลและไม่มคีวามเชื่อมัน่ หากผู้บรโิภคยงัไม่เคยทดลองทานผลติภัณฑ์ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ พิชยารกัษ์ มณีเลอเลศิ )2553( ที่ท าการศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของ
ผูบ้รโิภคผ่านระบบออนไลน์ พบว่า ปจัจยัทางแรงจูงใจดา้นอารมณ์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
ผ่านระบบออนไลน์ 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยครัง้นี้ ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน ้าหนักผ่านสื่อ
ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ท าใหผู้ว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1. ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี และ
รายได้ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน ้ าหนักผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคทุกคนมีความใส่ใจในรูปร่าง บุคลิกภาพ และมีก าลงัในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน ้ าหนัก ประกอบกับมีความสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลน์ได้ ดังนัน้ 
ผู้ประกอบการหรอืผู้ผลติควรให้ความส าคญัในการปรบัปรุง พฒันา และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในด้าน            
ต่างๆ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภคที่ม ี           
การเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  พรอ้มทัง้ยงัเป็นการช่วยรกัษาฐานลูกคา้เดมิและสามารถ
ครอบคลุมไปสูก่ลุ่มลกูคา้ใหม่ได ้
 2. ทศันคติของผูบ้ริโภคด้านผลิตภณัฑ ์จากผลการวจิยั พบว่า 
 2.1 ด้านประโยชน์หลกั  
 - มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน ้ าหนักผ่านสื่อออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทางด้านของค่าใชจ้่ายในการซื้อ )บาท/ครัง้( เน่ืองจากผูบ้รโิภคเริม่หนัมาใส่ใจสุขภาพมากขึน้  
ทัง้ในเรื่องของรูปร่าง บุคลกิภาพ ดงันัน้ ผูป้ระกอบการหรอืผูผ้ลติควรมีการพฒันา ป้องกนัไม่ใหเ้กดิผลขา้งเคยีง
กบัร่างกายเมื่อรบัประทานแล้ว และให้ความส าคัญในขัน้ตอนการผลิตอย่างสม ่าเสมอ และควรสร้างการรบัรู้            
ถงึประโยชน์ของผลติภณัฑใ์หก้บัผูบ้รโิภค  
 - ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน ้ าหนักผ่านสื่อออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทางดา้นของความถี่ในการซือ้ )ครัง้/เดอืน( ท าใหผู้ป้ระกอบการหรอืผูผ้ลติควรมกีารเน้นกลยุทธ์
การตลาดทางด้านราคา หรือการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการกระตุ้นและดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อ                     
อย่างสม ่าเสมอ 
 2.2 ด้านรปูลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิลดน ้าหนัก
ผ่านสื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้ด้านของค่าใช้จ่ายในการซื้อ )บาท/ครัง้( และความถี่ในการซื้อ               
)ครัง้/เดอืน( ผู้ประกอบการหรอืผู้ผลติควรปรบัปรุงบรรจุภณัฑ์และเน้นการออกแบบให้มคีวามทนัสมยั  โดดเด่น 
ควรมีการใส่รายละเอียดส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการรบัรองคุณภาพที่ผู้บรโิภคสามารถ
ตรวจสอบได้ให้ชัดเจน และควรมีการรับประกันคุณภาพสินค้าหลังจากซื้อแล้ว เพื่อช่วยท าให้ดึงดูดและ                   
ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความเชื่อถอืผลติภณัฑม์ากขึน้ 
 2.3 ด้านความคาดหวงั 
 - มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน ้ าหนักผ่านสื่อออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทางดา้นของค่าใชจ้่ายในการซือ้ )บาท/ครัง้( ท าใหผู้ป้ระกอบการหรอืผูผ้ลติควรรกัษามาตรฐาน
ในการผลติ ใส่ใจถึงประโยชน์ที่ผูบ้รโิภคจะไดร้บัจากการรับประทานผลติภณัฑ ์และดูแลให้ผลติภณัฑ์มคีุณภาพ
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมัน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและเมื่อรบัประทานแล้วจะได้
ประโยชน์ตามทีร่ะบุไว ้
 - ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน ้ าหนักผ่านสื่อออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทางด้านของความถี่ในการซื้อ )ครัง้/เดือน( ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตควรให้ความส าคัญ                  
ในการประชาสมัพันธ์และสื่อสารเรื่องประโยชน์ที่จะได้รบัเมื่อรบัประทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอกย ้า                 
ใหผู้บ้รโิภคเกดิการรบัรูแ้ละช่วยสง่ผลต่อความถีใ่นการซือ้ของผูบ้รโิภค 
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 3. ปัจจยัทางด้านแรงจูงใจ ในแง่ของเหตุผลและอารมณ์ พบว่า ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน ้ าหนักผ่านสื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้ด้านของค่าใช้จ่ายในการซื้อ                   
)บาท/ครัง้( และด้านความถี่ในการซื้อ )ครัง้/เดือน( ดงันัน้ ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตควรให้ความส าคญัในเรื่อง               
การพัฒนาและปรบัปรุงผลิตภัณฑ์ให้ผู้บรโิภคเกิดความมัน่ใจในคุณภาพของสนิค้าและช่องทางการจ าหน่าย                 
ทางออนไลน์ พรอ้มทัง้ควรสร้างจุดเด่นและสรา้งความแตกต่างของเวบ็ไซต์ให้มคีวามทนัสมยั หลากหลาย และ
ชดัเจน เพื่อท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความสะดวกสบายในการซือ้มากยิง่ขึน้   
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ในการศึกษาครัง้ต่อไป ควรมีการศึกษาและเก็บข้อมูลในการท าวิจยัจากเขตพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม 
นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากในแต่ละพื้นที่อาจมีพฤติกรรมที่แตกต่างกนัในการซื้อผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิลดน ้าหนกัผ่านสือ่ออนไลน์ 
 2. ควรท าการศกึษาปจัจยัในทางด้านอื่นๆ เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร ์
อาทเิช่น Lifestyle การรบัรู ้ความรูค้วามเขา้ใจ และภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิลดน ้าหนกัผ่านสือ่ออนไลน์ เป็นตน้ 
 3. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกบัเรื่อง Brand awareness หรือวิธีการสื่อสาร ประชาสมัพันธ์กบัผู้บรโิภค 
เนื่ องจากในบางครัง้ผู้บริโภคแต่ละพื้นที่มีความเข้าใจ หรือการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์                   
ทีแ่ตกต่างกนั 
 4. ควรท าการศกึษาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสือ่ออนไลน์เพิม่เตมิ เช่น อทิธพิลของสือ่ออนไลน์ การเปิดรบัสื่อ 
ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิลดน ้าหนกัของผูบ้รโิภค 
 5. ในการศกึษาครัง้ต่อไป ควรศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัของช่องทางการช าระสนิคา้ทีม่อีย่างหลากหลายและ
ยงัมีความสะดวกเพิ่มมากขึ้น เช่น การใช้ QR Code การโอนเงินต่างธนาคารที่ไม่เสยีค่าธรรมเนียม เป็นต้น                 
ทีอ่าจมผีลต่อการเลอืกซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค 
 6. ควรมกีารศกึษาทฤษฏทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัจรยิธรรมของผูป้ระกอบการในการท าธุรกจิผลติสนิค้าประเภท
อาหารเสรมิลดน ้าหนกั 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยดี  โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก  อาจารย์ที่ปรึกษา                  
อาจารย ์ดร.ณัฐยา ประดษิฐสุวรรณ ที่ให้ค าแนะน าช่วยเหลอื ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์
อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ย 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ศุภิญญา ญาณสมบูรณ์ และ อาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ที่ให้ความ
อนุเคราะหเ์ป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์  และ 
ใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการท างานวจิยัครัง้นี้   
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่าน ที่ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้ให้ความช่วยเหลอื ตลอดจนประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้วจิยั       
อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา        
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยัทุกท่านตลอดจน              
ผูม้สีว่นส าเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี        
 ขอขอบคุณ ผู้ตอบแบบสอบถาม  ที่ให้ความร่วมมือและสละเวลาตอบแบบสอบถามให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา เพื่อการวจิยัครัง้นี้         
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 ขอกราบขอบพระคุณ บดิา มารดา และครอบครวัที่ได้เลี้ยงดูและอบรมสัง่สอนผู้วจิยัให้เป็นคนดี ขยนั 
อดทน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และมอบโอกาสการศึกษาเป็นวิชาความรู้ติดตัว  เพื่อทดแทนคุณต่อสงัคมและ
ประเทศชาต ิ
 ขอบคุณนายศกุนต ์แพรเพช็ร ทีใ่หค้ าปรกึษา ช่วยเหลอืต่อการท างานวจิยัชิน้น้ี และเพื่อน ๆ MBA 18 ที่
ร่วมทุกขร์่วมสขุช่วยเหลอืกนัมาจนจบการศกึษา 
 สดุทา้ยนี้ คุณประโยชน์และความดอีนัพงึจากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบดิา
มารดา ญาติและบูรพคณาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสัง่สอน  ชี้แนะแนวทางที่ดีและมีคุณค่าตลอดมาจนส าเร็จ
การศกึษา 
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