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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมจีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์

เสริมอาหารคอลลาเจน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาถึงปจัจัยต่างๆ ที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อ

พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจน ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ

วจิยัครัง้น้ี คอื ผู้ทีร่บัประทานหรอืเคยรบัประทานผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจน ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 

400 คน โดยผูบ้รโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจน สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 315 คน สถานภาพโสด จาํนวน 

264 คน มอีายุระหว่าง 30 – 39 ปี จาํนวน 214 คน มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจํานวน 253 คน มอีาชพีพนักงาน

บริษัทเอกชน จํานวน 236 คน รายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 162 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติใิน

การทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ t – test ,F - test และสถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ 

   ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อายุ อาชพี และรายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมี

พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจนโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

ในขณะทีผู่บ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจนโดยรวมแตกต่าง

กนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

    รปูแบบการดาํเนินชวีติของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ กจิกรรมทีส่่งเสรมิสุขภาพ ความสนใจเรื่องสุขภาพอนามยั และ

ความคิดเห็นเกี่ยวกบัเรื่องสุขภาพและผลติภัณฑ์ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑ์เสริมอาหาร

คอลลาเจน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การส่งเสรมิการตลาด 

และบุคลากร มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของคอลลาเจน ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า ระยะเวลาที่เริม่บรโิภคมคีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 ในขณะทีค่่าใช้จ่ายในการซือ้ผลติภณัฑ์ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัส่วนประสมทาง

การตลาด โดยรวม  

 

คาํสาํคญั: พฤตกิรรม ผลติภณัฑเ์สรมิ คอลลาเจน ผูบ้รโิภค 
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Abstract 

 

 This study aims to define the correlation between the demographic backgrounds and consumption 

of collagen supplement of consumers in Bangkok and to study various factors that relate to consumption of 

collagen supplement of consumers in Bangkok. The samples were 400 Bangkok residents who consume or 

have consumed collagen supplemental products. The majority of collagen supplemental product consumers 

are female (315 samples), where 264 of which are single, 214 of which are 30 – 39 years old, 253 of which 

have the educational background at the level of bachelor’s degree, 236 of which are employee of private 

firms, and 162 of which have income within the range of 20,001 – 30,000 Baht. The data was collected by 

questionnaire and analyzed statistically by its percentage, mean, and standard deviation. Statistical tests 

used were t-test, F-test, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 

From the tests of hypotheses, it was found that: 

 Demographic backgrounds including sex, marital status, age, occupation, and monthly income do 

not have statistically significant correlation with the consumption behavior of collagen supplemental products 

at the significance level of 0.05, while educational background has statistically significant correlation with the 

consumption behavior of collagen supplemental products at the significance level of 0.01.  

 Consumers’ lifestyles including health promoting activities, interests in the subject of health, and 

awareness in the subject of health do not have statistically significant correlation with the consumption 

behavior of collagen supplemental products at the significance level of 0.05. 

 Marketing factors including product quality, price, availability, promotion, and human factor have 

correlation with the consumption behavior of collagen supplemental products. The tests indicated that the 

initiation period of consumption has statistically significant correlation with the marketing factors of the 

products at the significance level of 0.01, while the volume of purchase does not have statistically significant 

correlation with the marketing factors of the products. 
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บทนํา 

 ปจัจุบนัผูบ้รโิภคทัว่โลกเริม่ตื่นตวัและไดห้นัมาใสใ่จกบัการดแูลสขุภาพของตวัเองมากขึน้ แนวโน้มการผลติ

และการบรโิภคผลติภณัฑท์ีด่ต่ีอสขุภาพจงึเพิ่มขึน้ตามมาอยา่งเหน็ไดช้ดั ยิ่งไปกวา่นัน้ยงัมผีูบ้รโิภคจาํนวนไมน่้อยทีถ่อื

แนวคดิทีว่่า “การป้องกนัดกีว่าการรกัษา” อาหารจงึไม่เป็นเพยีงปจัจยัในการดํารงชวีติเท่านัน้ แต่กลายเป็นหน่ึงใน

ปจัจยัสําคญัที่จะสร้างคุณภาพชวีติที่ดต่ีอไปดงันัน้แนวโน้มของการพฒันาอาหารของโลกในปจัจุบนัและอนาคตจงึมี

ทิศทางไปยังการพัฒนานวัตกรรมอาหารในกลุ่มอาหารเสริมสุขภาพในรูปของอาหารฟงัก์ชัน่และผลิตภัณฑ์นิว             

ตราซูตคิอล (functional food and nutraceutical) เป็นหลกั ซึง่กลุ่มบุคคลทุกเพศทุกวยัใหค้วามสาํคญัในเรื่องสุขภาพ 

และการดแูลตวัเองมากยิง่ขึน้ เน่ืองจากปจัจุบนัมสีาเหตุต่าง ๆ ทีเ่ป็นตวัแปรสาํคญัซึง่ส่งผลทําใหคุ้ณภาพและสุขภาพ

ร่างกายบัน่ทอนลง ไม่ว่าจะเป็นสิง่แวดลอ้ม แสงแดด อาหาร อายุ รวมถงึการแสดงออกทางอารมณ์ต่าง ๆ ทางสหีน้า 

สิง่เหล่าน้ีเป็นสาเหตุที่ทําให้เกดิริว้รอยและความหมองคลํ้าตามมา จะเหน็ไดว้่าในปจัจุบนัมผีลติภณัฑม์ากมายหลาย

ชนิดในท้องตลาดทัง้ผลติภณัฑ์บํารุงผิว ต่อต้านริ้วรอย ทําให้ผวิกระชบัหรอืทําให้ผวิดูกระจ่างใสขึน้  แล้วแต่ความ
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ตอ้งการและความพงึพอใจของผูบ้รโิภค แต่มสีิง่หน่ึงทีผู่ค้นสนใจและใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างมากคอื ผลติภณัฑช์ะลอ

ความแก่ (anti-aging) และลดเลอืนริว้รอย (anti-wrinkle)  

 อาหารเพื่อความสวยงาม (food for beauty & anti-aging) เป็นอาหารทีม่กีารใชส้ารสกดัจากพชืผกัและ

ผลไมม้าเป็นสว่นผสมซึง่สามารถซ่อมแซม บาํรุงโครงสรา้งผวิ และป้องกนัการทาํลายผวิจากอนุมลูอสิระ นอกจากน้ี ยงั

รกัษาสมดุลของร่างกาย ตัง้แต่ฮอรโ์มน สารอนุมูลอสิระ สารต้านอนุมูลอสิระ และระบบชวีเคมใีนร่างกายให้สมดุลกนั 

เพือ่ใหส้วยจากภายในไม่ใช่แค่ความสวยงามภายนอกเท่านัน้ เช่น คอลลาเจนซึง่เป็นตวัช่วยใหผ้วิพรรณเกดิความชุ่ม

ชื้น เสรมิความเรยีบตึงให้กบัผวิหนัง ทําให้ผวิดูเรยีบเนียนกระชบั และโคเอนไซม์ควิเทน็ที่มหีน้าที่ช่วยป้องกนัการ

ทาํงานเซลลผ์วิจากการถกูทาํลายโดยสารอนุมลูอสิระ และป้องกนัการทาํงานเสน้ใยคอลลาเจนและอลีาสตนิ   

 คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบสําคญัในชัน้หนังแท้ของผวิ ทําให้ผวิมคีวามเต่งตึงกระชบั ทําให้ผวิแขง็แรง

เรยีบเนียน  ทาํงานเสรมิกบัโปรตนีทีส่าํคญัอกีชนิดหน่ึงคอือลิาสตนิ  ในขณะทีค่อลลาเจนมหีน้าทีเ่สมอืนโครงสรา้งของ

ผวิ ชว่ยทาํใหผ้วิเต่งตงึแลว้ยงัสรา้งความยดืหยุ่นใหก้บัผวิ ทําใหม้คีวามแขง็แรงทนต่อสภาพทีถู่กทําลาย ช่วยกระชบั

กล้ามเน้ือไม่ให้หย่อนยาน ด้วยคุณสมบตัิดงักล่าวของคอลลาเจน จงึนิยมนํามาใช้เป็นสารสําคญัในผลิตภณัฑ์เสริม

อาหาร ซึ่งเชื่อว่าภายหลงัการใช้ผลติภณัฑ์จะทําใหผ้วิมลีกัษณะเต่งตึง กระชบั และมคีวามยดืหยุ่นด ีเพราะผวิหนัง

ประกอบดว้ยเสน้ใยคอลลาเจนมากกวา่ 70% 

 จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาวจิยัเรื่อง พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจน

ของผูบ้รโิภค เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูผ้ลติสามารถนําขอ้มูลจากการวจิยัไปเป็นแนวทางในการกําหนดและปรบัปรุงกล

ยุทธ์ทางการตลาดในธุรกจิผลติภณัฑ์เสรมิอาหารให้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมผู้บรโิภค รวมทัง้ใช้เป็นแนวทางในการ

กาํหนดกลยทุธท์างสว่นประสมทางการตลาดอกีดว้ย 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และ

รายไดต่้อเดอืนกบัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร คอลลาเจน ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศกึษาถงึปจัจยัต่าง ๆ ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร คอลลาเจน 

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1. ตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรตน้ (Independent variable) ไดแ้ก่ 

  1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์

       1.1.1 เพศ 

    1.1.1.1  ชาย 

    1.1.1.2 หญงิ 

   1.1.2 สถานภาพ 

    1.1.2.1 โสด 

    1.1.2.2 สมรส 

    1.1.2.3 หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู่ 
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   1.1.3 อายุ 

    1.1.3.1 ตํ่ากวา่ 20 ปี 

     1.1.3.2 20 – 29 ปี 

    1.1.3.3 30 – 39 ปี 

    1.1.3.4 40 – 49 ปี 

    1.1.3.5 50 ปีขึน้ไป 

   1.1.4 ระดบัการศกึษา 

    1.1.4.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    1.1.4.2 ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 

    1.1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.5 อาชพี 

    1.1.5.1 นกัเรยีน/นกัศกึษา 

    1.1.5.2 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

    1.1.5.3 พนกังานบรษิทัเอกชน/ลกูจา้ง 

    1.1.5.4 เจา้ของกจิการ/ธรุกจิสว่นตวั 

    1.1.5.5  อื่น ๆ  

   1.1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

    1.1.6.1 ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 

    1.1.6.2 10,001 – 20,000 บาท 

    1.1.6.3 20,001 – 30,000 บาท 

    1.1.6.4 สงูกว่า 30,000 บาท 

  1.2  รปูแบบการดาํเนินชวีติ 

   1.2.1  กจิกรรม 

   1.2.2  ความสนใจ 

   1.2.3  ความคดิเหน็ 

  1.3  ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด 

   1.3.1  ดา้นผลติภณัฑ ์

   1.3.2  ดา้นราคา 

   1.3.3  ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

   1.3.4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

   1.3.5   ดา้นบุคคล 

 2. ตัวแปรตาม (Dependent variable)  พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

  

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดต่้อ

เดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจนทีแ่ตกต่างกนั 

 2. รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภค ได้แก่ กิจกรรม ความคิดเห็น ความสนใจมีความ สมัพนัธ์กับ

พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจน 
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 3. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริม

การตลาด และบคุลากร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทีม่สีว่นผสมของคอลลาเจน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 พฤติกรรมผู้บรโิภค หมายถงึ พฤติกรรมการซื้อ การใช้การประเมนิ และการกําจดัสนิคา้และบรกิาร ของ

ผู้บริโภคขัน้สุดท้าย ที่ซื้อสนิค้าและบริการไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง หรือเพื่อกินหรือใช้ภายใน

ครวัเรอืน ผูบ้รโิภคทุกคนทีซ่ือ้สนิคา้และบรกิารไปเพื่อวตัถุประสงคเ์ช่นว่าน้ีรวมกนัเรยีกว่าตลาดผู้บรโิภค ผูบ้รโิภคทัว่

โลกนัน้มีความแตกต่างกันในลักษณะด้านประชากรศาสตร์อยู่หลายประเด็น เช่น ในเรื่องของอายุรายได้ ระดับ

การศกึษา ศาสนาวฒันธรรม ประเพณีค่านิยม และรสนิยม เป็นต้น พฤตกิรรมการกนิการใชก้ารซือ้ และความรูส้กึนึก

คดิของผูบ้รโิภคต่อผลติภณัฑจ์งึแตกต่างกนัออกไป ทาํใหม้กีารซือ้การบรโิภคสนิคา้และบรกิารหลาย ๆ ชนิดทีแ่ตกต่าง

กนั นอกจากลกัษณะประชากรดงักล่าวแลว้ ยงัมปีจัจยัอื่น ๆ อกีทีท่ําใหม้กีารบรโิภคแตกต่างกนั (พชัรา ตนัตปิระภา. 

2544) 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546)[2] ได้กล่าวถึงความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer 

Behavior) ว่าหมายถงึ พฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคทําการคน้หา การคดิ การซือ้ การใช ้การประเมนิผล ในสนิคา้และบรกิาร 

ซึง่คาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการและความพงึพอใจของเขาหรอืเป็นขัน้ตอนซึง่เกีย่วกบัความคดิ ประสบการณ์ การ

ซือ้ การใชส้นิคา้และบรกิาร 

 สมจติร ลว้นจาํเรญิ (2541)[3] พฤตกิรรมผูบ้รโิภคหมายถงึการกระทาํของแต่ละบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั

การได้รบัและการใช้สินค้าหรือบริการทางเศรษฐกิจ  รวมถึงกระบวนการการตัดสนิใจที่เกิดขึ้นก่อนและที่เป็นตัว

กาํหนดใหเ้กดิการกระทาํต่าง ๆ ขึน้ เราสามารถจะแยกพจิารณาได ้3 ประเดน็คอื 

 1.  การกระทําของแต่ละบุคคล บุคคลแต่ละคนจะมกีารกระทําต่าง ๆ ในด้านพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ซึง่ไดแ้ก่

การเดนิทางไปซื้อสนิค้า การเปิดวทิยุและโทรทศัน์ การอ่านหนังสอืพมิพ์ การสนทนากบัเพื่อนฝงู การสอบถามจาก

ผูข้าย และอื่น ๆ 

 2. การได้รบัและการใช้สนิคา้หรอืบรกิารทางเศรษฐกจิ ผูบ้รโิภคทุกคนทีด่ํารงชวีติอยู่ทุกวนัน้ี  ตอ้งมกีาร

ไดร้บัและใชส้นิคา้หรอืบรกิาร การไดร้บัสนิคา้และหรอืบรกิารกห็มายถงึการซือ้สนิคา้มานัน่เอง  และยงัรวมถงึการไดร้บั

สนิคา้และหรอืบรกิารทีไ่มไ่ดซ้ือ้เองโดยตรง เชน่ เดก็ทารกไดร้บัเสือ้ผา้ทีพ่อ่แมซ่ือ้ให ้

 3. กระบวนการตดัสนิใจ ผูบ้รโิภคจะซือ้สนิคา้ไดน้ัน้จะตอ้งผา่นขัน้ตอนของกระบวนการตดัสนิใจ ไดแ้ก่ การ

ตระหนกัถงึปญัหา การคน้หา การประเมนิผลทางเลอืก ทางเลอืก และผลได ้

 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 คอลเลอร ์(Kotler, Philip. 2003: 24)[4] กล่าววา่ สว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถงึ เครื่องมอื

ทางการตลาดทีส่ามารถควบคุมได ้ซึง่กจิการผสมผสานเครื่องมอืเหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนองความต้องการและสรา้ง

ความพงึพอใจใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย สว่นประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกสิง่ทุกอย่างทีก่จิการใชเ้พื่อใหม้อีทิธพิล

โน้มน้าวความตอ้งการผลติภณัฑข์องกจิการ สว่นประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่มดงัทีรู่จ้กักนัว่าคอื “4Ps” อนั

ไดแ้ก่ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการสง่เสรมิการขาย (Promotion) 

 เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 11)[5] กล่าววา่ สว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถงึ การมสีนิคา้ที่

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาทีผู่บ้รโิภคยอมรบัได ้และผูบ้รโิภคยนิดจี่ายเพราะเหน็

วา่คุม้ รวมถงึมกีารจดัจาํหน่ายกระจายสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการซือ้หาเพื่อความสะดวกแก่ลกูคา้ ดว้ยความ

พยายามจงูใจใหเ้กดิความชอบในสนิคา้และเกดิพฤตกิรรมอยา่งถกูตอ้ง 
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 ยพุาวรรณ  วรรณวาณิชย ์(2548: 29 - 33)[6] ไดก้ล่าววา่ องคป์ระกอบทีส่าํคญัอย่างยิง่ในกลยุทธก์ารตลาด

กค็อืสว่นประสมการตลาด กระบวนการในการกาํหนดสว่นประสมใหเ้หมาะสมนัน้ จะเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละธุรกจิและ

ผลติภณัฑ ์สว่นการวางแผนการตลาดนัน้จะมขี ัน้ตอนทีไ่มแ่ตกต่างกนัเท่าใดนกัในแต่ละ ธุรกจิบรกิาร แต่ถ้าพบว่าสิง่ที่

ปรากฏขึน้แตกต่างจากบรกิารอืน่นัน้ แสดงวา่เกดิขึน้จากการใชส้ว่นประสมการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 

 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัรปูแบบการดาํเนินชีวิต 

 รปูแบบการดาํเนินชวีติ (Lifestyle) หมายถงึ  ลกัษณะของความเป็นอยู่ทีแ่สดงถงึการใชเ้วลาของแต่ละคนว่า

เป็นอยา่งไร (Activities) การใหค้วามสนใจกบัสภาพแวดลอ้มรอบตวั (Interests) ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอตนเองและสิง่รอบ

ขา้ง (Opinions) ซึง่ตวัแปรเหล่าน้ีคอืลกัษณะทางจติวทิยา (Psychological  Characteristics) ประกอบดว้ย (อรอุมา ศรี

สทุธพินัธ.์ 2545)[7] 

 1. กจิกรรม (Activites) หมายถงึ การแสดงออกอย่างเด่นชดั เช่น การซือ้สนิคา้หรอืการคุยกบัเพื่อนบา้น

เกีย่วกบับรกิารใหม่ ๆ ซึง่แมว้่าการแสดงออกเหล่าน้ีจะสามารถสงัเกตไดแ้ต่กเ็ป็นเรื่องยากทีจ่ะวดัถึงเหตุผลของการ

กระทาํโดยตรง 

 2. ความสนใจ (Interests) เป็นความสนใจในบางวตัถุประสงค ์บางสถานการณ์ หรอืบางเรื่อง ซึง่หมายถงึระดบั

ความตื่นเตน้ทีเ่กดิขึน้พรอ้มกบัความเอาใจใสเ่ป็นพเิศษ หรอืความเอาใจใสแ่บบต่อเน่ือง 

 3. ความคดิเหน็ (Opinions) เป็นคาํตอบของแต่ละบุคคลในการตอบสนองต่อสิง่เรา้ทีเ่กดิขึน้ ซึง่เปรยีบเสมอืน

เป็นคาํถามในลกัษณะการตคีวาม ความคาดหวงั และการประเมนิผล เช่น ความคาดหวงัในเหตุการณ์ และการประเมนิผลดี

และผลเสยีของการเลอืกทีจ่ะกระทาํสิง่ใดสิง่หน่ึง 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ี  คอื  ผูท้ีร่บัประทานหรอืเคยรบัประทานผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 เน่ืองจากประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ีไม่ทราบจํานวนประชากรจงึกําหนดกลุ่มตวัอย่างโดยคํานวณจาก

สตูรทีใ่ชใ้นการหาจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งแบบไมท่ราบจาํนวนประชากร ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% ไดข้นาดตวัอย่างทัง้สิน้

จาํนวน 385 คน และสาํรองไว ้15 คน รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นจํานวน 400 คน ซึง่มวีธิกีารสุม่

ตวัอยา่งตามขัน้ตอนเพือ่ป้องกนัความผดิพลาดของแบบสอบถาม   

 จากจาํนวนเขตตามขอ้มลูของกลุ่มงานทะเบยีนปกครองและราชการสว่นภูมภิาคสาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2556 (สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร. 2556)[8] ไดแ้บง่พืน้ทีก่รุงเทพมหานครออกเป็น 50 เขต แบง่เป็น 3 เขต ดงัน้ี 

 เขตชัน้ใน จาํนวน 21 เขต ประกอบดว้ย เขตพระนคร เขตป้อมปราบศตัรพู่าย เขตสมัพนัธวงศ ์เขตปทุมวนั 

เขตบางรกั เขตยานนาวา เขตสาธร เขตบางคอแหลม เขตดุสติ เขตบางซื่อ เขตพญาไท เขตราชเทว ีเขตห้วยขวาง 

เขตคลองเตย เขตจตุจกัร เขตธนบรุ ีเขตคลองสาน เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตดนิแดง และเขตวฒันา 

 เขตชัน้กลาง จํานวน 18 เขต ประกอบด้วย เขตพระโขนง เขตประเวศ เขตบางเขน เขตบางกะปิ เขต

ลาดพรา้ว เขตบึง่กุ่ม เขตบางพลดั เขตภาษเีจรญิ เขตจอมทอง เขตราษฎรบ์รูณะ เขตสวนหลวง เขตบางนา เขตทุ่งครุ 

เขตบางแค เขตวงัทองหลาง เขตคนันายาว เขตสะพานสงู และเขตสายไหม 

 เขตชัน้นอก จาํนวน 11 เขต ประกอบดว้ย เขตมนีบรุ ีเขตดอนเมอืง เขตหนองจอก เขตลาดกระบงั เขตตลิง่

ชนั เขตหนองแขม เขตบางขนุเทยีน เขตหลกัสี ่เขตคลองสามวา เขตบางบอน และเขตทววีฒันา 

 ขัน้ที ่1 การสุ่มตวัอย่างเป็นใชว้ธิจีบัฉลากเพื่อใหไ้ดเ้ขตทีจ่ะทําการสุ่มตวัอย่างจาก 3 เขตการปกครอง คอื 

เขตชัน้ใน 2 เขต เขตชัน้กลาง 2 เขต เขตชัน้นอก 1 เขต รวม 5 เขต เขตละ 80 คน รวมทัง้สิน้ 400 คน  
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   -   เขตบางรกั    จาํนวน  80  คน   

   -   เขตดนิแดง จาํนวน  80  คน 

   -   เขตลาดพรา้ว  จาํนวน  80  คน 

   -  เขตพระโขนง จาํนวน  80  คน 

   -   เขตมนีบรุ ี จาํนวน  80  คน 

 ขัน้ที ่2 การเลอืกสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ 

 

ผลการวิจยั  

 ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจนของผูบ้รโิภค สรุปผลการวเิคราะห์

และอธบิายไดด้งัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของแบบสอบถาม โดยแบง่เป็น 4 ตอนดงัน้ี 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับ

การศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน 

 ผู้บรโิภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหาารคอลลาเจน ส่วนใหญ่เป็นหญิง จํานวน 315 คน คดิเป็นร้อยละ 78.8 มี

สถานภาพโสด จาํนวน 264 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.0 มอีายรุะหวา่ง 30 – 39 ปี จาํนวน 214 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.5 มี

การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจํานวน 253 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.2 มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน จํานวน 236 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 59.0 รายไดต่้อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 162 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.5  

 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหร์ปูแบบการดาํเนินชวีติของผูบ้รโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจน  

  2.1 ดา้นกจิกรรมที่ส่งเสรมิสุขภาพโดยรวมในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.65 เมื่อพจิารณาเป็น

รายข้อ พบว่า การตรวจสุขภาพประจําปี ความสําคัญในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 รองลงมา การ

รบัประทานผกั และผลไมทุ้กวนั ความสาํคญัในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90 การรบัประทานอาหาร 5 หมู่ใน

แต่ละวนั ความสาํคญัในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.73 การนอนอย่างน้อยวนัละ 7 – 8 ชัว่โมง ความสาํคญัใน

ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.63 และการออกกําลงักายอย่างสมํ่าเสมอ ความสําคญัในระดบัปานกลาง โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.02 

  2.2 ความสนใจในเรื่องสุขภาพอนามยั โดยรวมในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 เมื่อพจิารณา

เป็นรายขอ้ พบว่าการใส่ใจเรื่องสุขภาพของตนเองและสมาชกิในครอบครวั ความสําคญัในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.11 รองลงมา การสนใจวธิปีฏบิตัิตนเองให้ห่างไกลจากโรคต่างๆ ความสําคญัในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 3.93 การใส่ใจเรื่องผวิพรรณรูปร่างใหดู้ด ีความสาํคญัในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 การสนใจอ่าน

ขอ้มูลเกี่ยวกบัเรื่องสุขภาพ ความสําคญัในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.72 และสนใจทดลองผลติภณัฑท์ีดู่แล

สขุภาพทีอ่อกใหม ่ความสาํคญัในระดบัปานกลาง โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.33 

  2.3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัเรื่องสุขภาพและผลติภณัฑ ์โดยรวมในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11 

เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าความเครยีดส่งผลรา้ยต่อสุขภาพร่างกาย ความสาํคญัในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 4.50 รองลงมา คนกรุงเทพในปจัจุบนัป่วยโรคทางจติมากขึน้ ความสําคญัในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.38 การอาศยัอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีด่มีสี่วนทําใหสุ้ขภาพร่างกายด ีความสาํคญัในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย

เทา่กบั 4.08 ดแูลสขุภาพเพราะตอ้งการชวีติทีย่นืยาว ความสาํคญัในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 และคนเรา

ควรเริม่ดแูลตนเองเมือ่มอีายมุากขึน้ ความสาํคญัในระดบัปานกลาง โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.74 
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 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดของผูบ้รโิภคผลติภณัฑ ์คอลลาเจน  

  3.1  ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัที่มีความสําคญัมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.33 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัมากทีสุ่ดมเีครื่องหมายรบัรองคุณภาพ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.54 

ได้รบัมาตรฐานเป็นที่ยอมรบั โดยมค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.52 สามารถตอบสนองความต้องการได้ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 

4.36 ผลติภณัฑบ์รโิภคง่าย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16 และบรรจุภณัฑส์ะดวกง่ายต่อการพกพา โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.09 

  3.2  ดา้นราคาโดยรวมอยูใ่นระดบัทีม่คีวามสาํคญัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18 เมื่อพจิารณาเป็นราย

ขอ้ พบว่า ความคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัราคา โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.32 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.26 ราคาเหมาะสมกบัรายได้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 มกีารกําหนดราคาทีแ่น่นอน และมป้ีายบอกราคาทีช่ดัเจน 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 

  3.3  ดา้นสถานทีจ่ดัจําหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัทีม่คีวามสาํคญัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  3.78 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า หาซื้อง่าย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94 มจีําหน่ายใกล้บา้น/สถานทีท่ํางาน โดยมคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.81 มใีหเ้ลอืกหลายยีห่อ้ โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.80 มกีารจดัเรยีงสนิคา้เป็นหมวดหมู่ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.74 และมกีารจาํหน่ายผ่านเวบ็ไซต ์โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.62 

  3.4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัทีม่คีวามสาํคญัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การรบัประกนัสนิค้า สําคญัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.46 มโีปรโมชัน่  เช่น ซือ้ 1 

แถม 1 โดยมค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 3.97 มสี่วนลดพเิศษหากซื้อปริมาณมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 มีพนักงานขาย

แนะนําสนิคา้ โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.72 และมกีารโฆษณาผ่านสือ่ต่าง ๆ โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.69 

  3.5  ดา้นบคุคลโดยรวมอยูใ่นระดบัทีม่คีวามสาํคญัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.11 เมือ่พจิารณาเป็นราย

ขอ้ พบวา่ พนกังานเขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้ สาํคญัมากทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.28 พนกังานมมีนุษยส์มัพนัธ์

ด ียิม้แยม้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15 พนักงานใหดู้แลเอาใจใส่เป็นอย่างด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 พนักงานมกีาร

แนะนําผลติภณัฑด์ ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 และพนกังานพดูจาสภุาพอ่อนน้อม โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.96 

 ตอนท่ี 4 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจน  

  4.1  ความบ่อยครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑ ์ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ ซือ้ผลติภณัฑ ์3 เดอืนครัง้ จํานวน 206 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 51.5 รองลงมา ซือ้ 2 เดอืนครัง้ จํานวน 128 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.0 และซือ้ทุกเดอืน จํานวน 66 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 16.5 

  4.2  แหล่งทีซ่ ื้อ ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ ซื้อผลติภณัฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนจากร้านขายเครื่องสําอางค ์

จาํนวน 170 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.5 รองลงมา สัง่ซือ้ทางอนิเตอรเ์น็ต จาํนวน 129 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.2 สัง่ซือ้ผ่าน

ตวัแทนจําหน่าย จํานวน 95 คน คดิเป็นร้อยละ 23.8 และ ซื้อจากสถานเสรมิความงาม จํานวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 

1.5 

  4.3  การไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่รบัทราบขา่วสารจากเพื่อน/คนรูจ้กั จํานวน 

214 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.5 รองลงมา จากอนิเตอรเ์น็ต จาํนวน 129 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.2 นิตยสาร/วารสาร จาํนวน 

33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.3 และวทิยุ/โทรทศัน์ จาํนวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.0 

  4.4  ชนิดทีร่บัประทาน ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ รบัประทานผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจนทีม่าจากสตัว ์

จาํนวน 274 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.5 จากพชื จํานวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.8 และ จากการสงัเคราะห ์จํานวน 27 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.7 
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  4.5  ยีห่อ้ทีร่บัประทาน ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ รบัประทานผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจนยีห่อ้ D10 Plus 

Collagen จาํนวน 165 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.2 รองลงมา ยีห่อ้อื่น ๆ จํานวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.0 ยีห่อ้ Colly 

pink จาํนวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.0 และ ctp collagen จาํนวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.8 

  4.6  ระยะเวลาทีเ่ริม่บรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจน ระยะเวลาตํ่าสุด 1 เดอืน ระยะเวลาทีเ่ริม่

บรโิภคมากทีสุ่ด 60 เดอืน (5 ปี) มรีะยะเวลาที่เริม่บรโิภคเฉลี่ยประมาณ 11.4 เดอืน และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทา่กบั 13.205 เดอืน 

  4.7  ค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจนต่อครัง้ ราคาน้อยทีส่ดุ 200 บาท ราคามาก

ทีส่ดุ 4,000 บาท มรีาคาเฉลีย่ 869.50 บาท และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 690.261 บาท 

 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูโดยทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติอินุมาน ม ี3 ขอ้ดงัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา และ

รายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจนทีแ่ตกต่างกนั ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตัง้ไว้ ในขณะที่ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร

คอลลาเจนโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 2 รูปแบบการดําเนินชวีติของผู้บรโิภค ได้แก่ กจิกรรมที่ส่งเสรมิสุขภาพ ความสนใจเรื่อง

สุขภาพอนามัย และความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค

ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจน ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า รูปแบบการดําเนินชวีติของผูบ้รโิภคด้านกจิกรรมที่

สง่เสรมิสขุภาพ ความสนใจเรือ่งสขุภาพอนามยั และความคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งสขุภาพและผลติภณัฑไ์ม่มคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหารคอลลาเจน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงไม่เป็นไปตาม

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 สมมติฐานท่ี 3 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การ

สง่เสรมิการตลาด และบคุลากร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทีม่สีว่นผสมของคอลลา

เจน ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่  

 ความสมัพนัธ์ระหว่างระยะเวลาที่เริม่บรโิภคกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม มคี่า Sig. (2-

tailed) เท่ากบั 0.010 ซึ่งมค่ีาน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา่ ระยะเวลาทีเ่ริม่บรโิภคมคีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด โดยรวม อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑก์บัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม มคี่า Sig. 

(2-tailed) เท่ากบั 0.640 ซึง่มคี่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า ค่าใชจ้่ายในการซื้อผลติภณัฑ์ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 ผลการวจิยั พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหารคอลลาเจนของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

อภปิรายไดด้งัน้ี 

 จากสมมตฐิานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา 

และรายไดต้่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจนโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ จรวยพร แกว้เสมอ (2551)[9] ไดศ้กึษา ปจัจยัที่
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ใช้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของผู้บริโภคในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ และรายไดต่้อเดอืนต่างกนั มปีจัจยัทีใ่ชต้ดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิสขุภาพไมแ่ตกต่างกนั 

 จากผลการวจิยั จะเหน็ไดว้่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์

เสรมิอาหารคอลลาเจน ในดา้นระยะเวลาทีเ่ริม่บรโิภคแตกต่างกนั เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีมคีวามแตกต่างกนัในการ

รบัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัคุณประโยชน์การบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจน เป็นเพราะระยะเวลาทีค่วรบรโิภคนัน้

ควรมรีะยะเวลาในการบรโิภคนานพอสมควรเพื่อใหเ้หน็ถึงผลดใีนการทานไดอ้ย่างชดัเจน จงึทําใหผู้้บรโิภคทีม่รีะดบั

การศกึษาต่างกนัจะมพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑค์อลลาเจนในดา้นระยะเวลาเริม่บรโิภคจงึต่างกนั 

 จากสมมตฐิานที ่2 รูปแบบการดําเนินชวีติของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ กจิกรรมทีส่่งเสรมิสุขภาพ ความสนใจเรื่อง

สุขภาพอนามยั และความคิดเห็นเกี่ยวกบัเรื่องสุขภาพและผลิตภัณฑ์ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค

ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารคอลลาเจน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ ปรชีา       

ขตัจิกัร (2552)[10] ศกึษาพฤตกิรรมสรา้งเสรมิสุขภาพตนเองของประชาชนตําบลบา้นหลวง อําเภอจอมทอง จงัหวดั

เชยีงใหม ่การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤตกิรรมเสรมิสรา้งสุขภาพตนเองของประชาชน ตําบลบา้นหลวง 

อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ผลการวจิยัพบว่าความสมัพนัธข์องปจัจยัทางสงัคมไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การสรา้งเสรมิสขุภาพของตนเองของประชาชน 

 จากผลการวิจยัจะเหน็ได้ว่ารูปแบบการดําเนินชีวติของผู้บรโิภค ได้แก่ กจิกรรม ความสนใจ และความ

คดิเหน็ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจน สว่นหน่ึงเป็นเพราะผูบ้รโิภคมคีวาม

คดิเหน็วา่การรบัประทานครบ 5 หมู ่กเ็พยีงพอแลว้ในการดแูลสขุภาพ เพราะการรบัสารอาหารในรปูแบบของอาหารย่อม

ดกีว่าการรบัประทานอาหารเสรมิหลายประการ นอกจากน้ีการดแูลใสใ่จในสขุภาพ พกัผ่อนใหเ้พยีงพอ รวมถงึการออก

กาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ กม็สีว่นชว่ยทาํใหร่้างกายและผวิพรรณดดู ีมน้ํีามนีวล โดยไม่ตอ้งพึง่อาหารเสรมิใด ๆ ไม่ว่าจะ

เป็นคอลลาเจน หรอืน้ํามนัตบัปลา เป็นต้น ซึ่งผู้บรโิภคส่วนใหญ่ทราบดถีึงวิธกีารดูแลสุขภาพตนเองและครอบครวั 

ดงันัน้ ผู้ผลติควรหาวธิกีารในการส่งเสรมิการขาย หากลยุทธก์ารสง่เสรมิการตลาด ชีใ้หเ้หน็ถงึคุณประโยชน์ของการ

บริโภคคอลลาเจน เพื่อเป็นการโปรโมทสนิค้าและโน้มน้าวให้ผู้บริโภคหนัมาสนใจผลิตภัณฑ์คอลลาเจนให้มากขึ้น

กว่าเดมิ การจําหน่ายผลติภณัฑอ์าหารเสรมินัน้มกัถูกนําเสนอจากตวัแทนจําหน่ายและมกีารซือ้ผ่านตวัแทนจําหน่าย

แทนการไปซือ้ดว้ยตวัเองทีร่า้น ดงันัน้จุดสาํคญัจงึอยู่ทีต่วัแทนจาํหน่ายว่ามคีวามน่าเชื่อถอืมากน้อยเพยีงใด และวธิใีน

การนําเสนอกเ็ป็นสว่นสาํคญัในการจงูใจผูบ้รโิภคในการซือ้สนิคา้ 

 จากสมมตฐิานที ่3 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ราคา ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย การ

สง่เสรมิการตลาด และบคุลากร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทีม่สีว่นผสมของคอลลา

เจน ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ ระยะเวลาทีเ่ริม่บรโิภคมคีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด โดยรวม 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑไ์ม่มคีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัส่วนประสมทาง

การตลาด โดยรวม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ จรวยพร แกว้เสมอ (2551) 

ไดศ้กึษา ปจัจยัทีใ่ชต้ดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิสขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัพระนครศรอียธุยา ผลการวจิยั

พบว่าผู้บริโภคมปีจัจยัที่ใช้ตัดสนิใจซื้อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ซึ่งถือว่ามคีวามสมัพนัธ์กนั ได้แก่ปจัจยัด้าน

ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด อยูใ่นระดบัมาก 

 จากผลการวจิยัจะเหน็ไดว้า่ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดโดยรวมมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อยู่ใน

ระดบัตํ่า กบัการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจน ดา้นระยะเวลาทีเ่ริม่บรโิภคผลติภณัฑ ์เป็นเพราะ ปจัจยัสว่น

ประสมทางการตลาด ทัง้ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่งเสริมการตลาด และด้านบุคลากร นัน้เป็นปจัจยัที่

ผูบ้รโิภคใชใ้นการตดัสนิใจทีจ่ะบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจน หาก มปีจัจยัส่วนประสมทางการตลาดมากขึน้ 

ผูบ้รโิภคจะมกีารตดัสนิในการบรโิภคผลติภณัฑค์อลลาเจนมากขึน้ดว้ย ดงันัน้ผูผ้ลติต้องนําปจัจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดเป็นกลยุทธ์ในการดงึดูดใหผู้้บรโิภคเขา้มาซื้อผลติภณัฑ์ของตน และให้บรโิภคผลติภณัฑ์ยาวนานมากขึน้
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เพือ่ใหเ้หน็ผลไดอ้ยา่งชดัเจน โดยผลติภณัฑค์วรมเีครือ่งหมายรบัรองคณุภาพ ไดก้ารรบัรองจากองคก์ารอาหารและยา 

มรีาคาทีเ่หมาะสม หาซื้อง่ายสะดวก มกีารจดัส่งถึงบา้น มโีปรโมชัน่ในการซื้อ มพีนักงานที่เขา้ใจความต้องการของ

ลูกค้าและแนะนําผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมกับผู้บริโภค เป็นต้น ส่วนด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ ไม่มี

ความสมัพนัธก์บัปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด เน่ืองจากผูบ้รโิภคบางทา่นเหน็วา่การรบัประทานคอลลาเจนใหไ้ดผ้ลดี

ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัระยะเวลาและค่าใชจ้่าย แต่ขึน้อยู่กบัความสมดุลของร่างกายมากกว่า บางคนทานเพยีง 1 เดอืนหรอื 2 

เดอืน เสยีค่าใช้จ่ายในการซื้อผลติภณัฑ์เพยีงไม่กี่ร้อยบาทก็เหน็ผลชดัเจน ดงันัน้ไม่ว่าผู้จําหน่ายจะใช้กลยุทธ์ทาง

การตลาดดว้ยวธิใีดกไ็มส่ง่ผลต่อการซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจนแต่อยา่งใด 

 การสํารวจพฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหารคอลลาเจน จากการสํารวจพฤติกรรมการบรโิภค

ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจนของกลุ่มผูบ้รโิภคนัน้ จะเหน็ไดด้งัน้ี 

 1. พฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจนในส่วนของความบ่อยครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑ์

สว่นใหญ่ซือ้ 3 เดอืนครัง้ ซึง่การทีจ่ะรบัประทานคอลลาเจนใหเ้หน็ผลนัน้สว่นใหญ่จะตอ้งใชเ้วลาอย่างน้อย 3 เดอืน จงึ

เป็นเหตุใหผู้บ้รโิภคมรีะยะเวลาการซือ้ที ่3 เดอืนต่อครัง้ 

 2. พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจนในสว่นของระยะเวลาทีท่า่นเริม่บรโิภคผลติภณัฑ์

เสรมิอาหารคอลลาเจน สว่นใหญ่เริม่รบัประทานไดเ้ฉลีย่ 11.74  เดอืน อาจเพราะผูบ้รโิภคยงัไม่มัน่ใจในตวัผลติภณัฑ์

ว่าสามารถตอบสนองความตอ้งการไดห้รอืไม่ ดงันัน้ผูผ้ลติควรคดิกลยุทธท์างการตลาดเพื่อจูงใจใหผู้บ้รโิภคเกดิความ

สนใจทีอ่ยากรบัประทานคอลลาเจนให้มปีรมิาณทีม่ากขึน้ โดยการจดัแคมเปญโฆษณาถงึคุณประโยชน์ ผลดขีองการ

รบัประทานคอลลาเจนอยา่งต่อเน่ืองใหเ้หน็เด่นชดัมากขึน้ 

 3. พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจนในส่วนค่าใชจ้่ายในการซื้อผลติภณัฑโ์ดยเฉลีย่

อยูท่ ี ่869.50 บาท จะเหน็ไดว้า่ราคาผลติภณัฑเ์ป็นราคากลางๆ ทีผู่บ้รโิภคทกุระดบัสามารถซือ้รบัประทานได ้

 4. พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจนในส่วนแหล่งในการซือ้ผลติภณัฑ ์ส่วนใหญ่เป็น

การสัง่ซือ้ทางอนิเตอรเ์น็ต จะเหน็ไดว้า่ผูบ้รโิภคมคีวามเชือ่ในการโฆษณาทางอนิเตอรเ์น็ตมากกว่าซึง่เรากเ็คยพบข่าว

เกี่ยวกบัการซื้อของทางอนิเตอรเ์น็ตว่าอาจเป็นการหลอกหลวง สนิคา้ที่ได้ไม่ตรงกบัการโฆษณาแต่ผู้บรโิภคกม็กัจะ

สัง่ซือ้กนัอาจเป็นเพราะราคาทีถ่กู มกีารจดัสง่ถงึบา้น มโีปรโมชัน่ รวมถงึมกีารสง่เสรมิการขายทีด่ ีดงันัน้ผูผ้ลติควรหา

กลยุทธ์การขายเพื่อดงึดูดลูกค้าให้มาซื้อสนิค้าทางร้านที่จําหน่าย อาจจะมกีารรบัสมคัรสมาชกิเพื่อเป็นการจูงใจให้

ลกูคา้ซือ้สนิคา้กบัทางรา้นดกีว่าซือ้สนิคา้ทางอนิเตอรเ์น็ต อกีทัง้ยงัเป็นการสรา้งโอกาสในการขายและขยายฐานลูกคา้

ใหเ้พิ่มขึน้อกีดว้ย 

 5. พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจนในส่วนขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ ด้าน

วทิยุ/โทรทศัน์น้อยมาก ดงันัน้ผู้จําหน่ายควรมกีารโฆษณาประชาสมัพนัธใ์นส่วนของสื่อให้มาก ๆ เพราะประชาชนก็

นิยมบรโิภคหรอืรบัฟงัขา่วสารจากวทิยุ/โทรทศัน์เป็นสว่นใหญ่ 

 6. พฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจนในส่วนชนิดของคอลลาเจนที่รบัประทาน เป็น

คอลลาเจนจากการสงัเคราะหน้์อยมาก เน่ืองจากมรีาคาทีส่งู และสว่นใหญ่ทางการแพทยจ์ะใชเ้ฉพาะในดา้นของความ

งามเทา่นัน้ 

 7. พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจนในสว่นชนิดของยีห่อ้ทีร่บัประทานสว่นใหญ่คอื D 

10 Plus Collagen เน่ืองจากเป็นสารสกดัจากธรรมชาต ิราคาถกู สว่นคณุภาพกใ็กลเ้คยีงกบัยีห่อ้อื่น ดงันัน้ ผูผ้ลติยีห่อ้

อืน่ควรหากลยทุธด์า้นราคา ดา้นการสง่เสรมิการตลาด เพือ่เป็นสิง่จงูใจผูบ้รโิภคใหห้นัมาสนใจในผลติภณัฑข์องตนเอง 

เชน่ การจดัโปรโมชัน่ ซือ้ 2 แถม 1 เป็นตน้ 

 8. รูปแบบการดําเนินชีวติของผู้บริโภคในด้านที่เกี่ยวกบักิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ ความสนใจในเรื่อง

สุขภาพอนามยั และความคิดเห็นเกี่ยวกบัเรื่องสุขภาพและผลิตภณัฑ์ นักการตลาดสามารถนําไปใช้ในการสื่อสาร
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การตลาดเพือ่ใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีไดด้ขี ึน้ว่ากจิกรรมใดบา้งน่าสนใจ หรอืจะดงึดูดความสนใจของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่ี

รปูแบบการดาํเนินชวีติทีต่่างกนัมวีธิทีีแ่ตกต่างกนัอยา่งไร 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรมกีารศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจนของผูบ้รโิภคในเขตอื่นๆ ด้วย

เพื่อนําผลการศกึษามาเปรยีบเทยีบและนําไปเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดของผลติภณัฑ์ให้มปีระสทิธภิาพ

มากขึน้ 

 2. ควรศกึษาในรูปแบบการเปรยีบเทยีบในผลติภณัฑแ์ต่ละยีห่้อมาประกอบการให้ความรู้ ความเชื่อถอืที่

ถูกตอ้งแก่ผูบ้รโิภค 

 3. ควรมกีารศกึษาเพืม่เตมิเกีย่วกบัลกัษณะผลติภณัฑว์่าผูบ้รโิภคนิยมบรโิภคในรูปแบบเมด็ แคปซูล หรอื

ผงเพือ่ชงดืม่ และนิยมเพราะเหตุใด เพือ่นําไปเป็นแนวทางในการออกแบบผลติภณัฑใ์นอนาคตต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ี สาํเรจ็สมบูรณ์ดว้ยการสนับสนุนและความกรุณาจาก อ.ดร.กลัยกติติ ์กรีติองักูร อาจารย ์         

ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีก่รุณาสละเวลาใหค้ําแนะนํา ใหข้อ้คดิเหน็อนัมคีุณค่าและเป็นประโยชน์ในการวจิยัอย่างยิง่ และ

ใหค้วามชว่ยเหลอืในดา้นต่าง ๆ สาํหรบัการวจิยัครัง้น้ี ดว้ยความเมตตาตลอดมา จงึขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะหข์อง รศ.ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และ อ.ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีไ่ด้

ใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นกรรมการสอบสารนิพนธ ์รวมทัง้กรุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืทีใ่ช ้

ในงานวจิยัครัง้น้ีเป็นอยา่งด ี

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านที่ได้ประสทิธิป์ระสาทวชิา

ความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ทีด่ ีพรอ้มทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และครอบครวั ตลอดจนเพื่อนนิสติทุกท่านทีค่อยห่วงใยและใหค้วาม

ชว่ยเหลอืในทกุๆดา้น รวมทัง้ยงัเป็นกาํลงัใจต่อการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ีใหส้าํเรจ็ไดด้ว้ยด ี 

 ผู้วิจ ัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ                    

คณะสงัคมศาสตร์ และบณัฑิตวิทยาลยัทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอด

ระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั  

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้ให้สละเวลาอนัมคี่าและให้ความร่วมมอืในการตอบ

แบบสอบถาม จนทาํใหก้ารเกบ็ขอ้มลูครัง้น้ีสามารถนําไปวจิยัจนเสรจ็สมบรูณ์ได ้
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