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ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เพื่อสุขภาพของผูบ้ ริโภคในจังหวัดระยอง
นพพร บัวอิ นทร์1 และกฤชเชาว์ นันทสุดแสวง2

บทคััดย่่อ
การศึึกษาปัั จจััยส่่วนผสมทางการตลาดที่มี�่ อิี ทิ ธิิพลต่่อพฤติิกรรมการเลืือกซื้�อ้ ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร
เพื่่�อสุุขภาพของผู้้บ� ริิโภคในจัังหวััดระยอง มีีวัตั ถุุประสงค์์ 1) เพื่่�อวิเิ คราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างพฤติิกรรม
การตััดสิินใจเลืือกซื้้อ� ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารเพื่่�อสุขุ ภาพกัับปััจจััยส่่วนผสมทางการตลาด และ 2) เพื่่�อศึึกษาปััจจััย
ที่มี�่ อิี ทิ ธิิพลต่่อการเลืือกซื้้อ� ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารเพื่่�อสุขุ ภาพของผู้้บ� ริิโภค ในจัังหวััดระยอง กำำ�หนดขนาดกลุ่่�มตััวอย่่าง
จำำ�นวน 400 คน ซึ่่�งเป็็ นกลุ่่�มที่่ซื้� อ�้ ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร เครื่่อ� งมืือที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั คืือแบบสอบถาม โดยการ
คำำ�นวณหาค่่าความเชื่่อมั่่
� �นของแบบสอบถาม ได้้เท่่ากัับ 0.912 คํํานวณหาอำำ�นาจจำำ�แนกรายข้้อ ได้้ค่่าอยู่่�ระหว่่าง
0.311 - 0.887 สถิิติิที่�ใ่ ช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล ได้้แก่่ ค่่าร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ค่่าส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
วิิเคราะห์์ด้้วยสถิิติเิ ชิิงอ้้างอิิง ใช้้ค่่าสััมประสิิทธิ์์ �สหสััมพัันธ์์ของเพีียร์์สันั และการวิิเคราะห์์การถดถอยพหุุคููณ
แบบขั้้�นตอน (stepwise multiple regression analysis) กำำ�หนดนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติที่ิ ร�่ ะดัับ 0.05 ผลการวิิจัยั
พบว่่ า 1) พฤติิก รรมการเลืือ กซื้้�อ ผลิิต ภััณ ฑ์์เ สริิม อาหารเพื่่� อสุุ ข ภาพของผู้้�บ ริิโ ภคในจััง หวััด ระยอง
ภาพรวมอยู่่�ในระดัับมากที่สุ�่ ุด (X̅̅ = 4.57) สำำ�หรัับปัั จจััยส่่วนประสมทางการตลาดที่มี�่ ผี ลต่่อพฤติิกรรมการ
ตััดสิินใจเลืือกซื้้อ� ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารเพื่่�อสุขุ ภาพโดยภาพรวมอยู่่�ในระดัับความสำำ�คัญ
ั มากที่่สุ� ดุ (X̅̅ = 4.58)
เมื่่อพิ
� จิ ารณาเป็็ นรายด้้าน พบว่่า อยู่่�ในระดัับมากที่สุ�่ ดุ ทุุกด้้านโดยเรีียงลำำ�ดับั จากมากไปหาน้้อย คืือ ปััจจััยด้้านราคา
ด้้านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย ด้้านส่่งเสริิมทางการตลาด และด้้านผลิิตภััณฑ์์ ตามลำำ�ดับั 2) ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ปัั จจััยส่่วนผสมทางการตลาดที่มี�่ อิี ทิ ธิิพลต่่อพฤติิกรรมการเลืือกซื้�อ้ ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร เพื่่�อสุุขภาพของ
ผู้้บ� ริิโภคในจัังหวััดระยอง พบว่่ามีีความสััมพัันธ์์กันั ในระดัับมาก อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติที่ิ ร�่ ะดัับ 0.05 โดยมีี
ค่่าสััมประสิิทธิ์์ �สหสััมพัันธ์์อยู่่�ระหว่่าง 0.222 - 0.729 โดยมีีค่า่ สััมประสิิทธิ์์ �สหสััมพัันธ์์พหุุคููณ (R) เท่่ากัับ 83.20
และสััมประสิิทธิ์์ �ของการพยากรณ์์ (R2) ทั้้�งนี้้� พบว่่า ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย (X3) และการส่่งเสริิมการตลาด
(X4) เป็็ นปัั จจััยที่มี�่ อิี ทิ ธิิพลต่่อพฤติิกรรมการเลืือกซื้้�ออาหารเสริิม ตามลำำ�ดับั มีีอำำ�นาจในการพยากรณ์์รวม
เท่่ า กัับ ร้้อยละ 69.80 สมการพยากรณ์์ ใ นรููปคะแนนดิิบ Y = 0.137 + 0.537(X 3) + 0.457(X 4)
สมการพยากรณ์์ในรููปคะแนนมาตรฐาน Zr = 0.596 Z3 + 0.435 Z4
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : 1. ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร 2. พฤติิกรรมผู้้บ� ริิโภค

อาจารย์ ดร. ประจ�ำสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตระยอง อีเมล : nopporn.b@fba.kmutnb.ac.th โทร : 08 9836 4655
2
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตระยอง อีเมล : ittilucks@hotmail.com โทร : 06 3539 5919

1

ปีี ที่�่ 39(6): 72-84, 2562

				 ปีี ที่�่ 39 ฉบัับที่่� 6 (พ.ย. - ธ.ค. 2562)

Marketing mix factors influencing consumer buying behavior of dietary
supplements in Rayong province
Nopporn Bua-in3 and Kritchouw Nanthasudsawaeng4

Abstract
The objectives of the study were 1) to analyze the correlation between the buying behavior of
dietary supplements and the marketing mix factors and 2) to study the factors that influence the
purchase of dietary supplements focusing on the sampling group of 400 people who buy the dietary
supplements in Rayong province.
The instrument used in the research was a questionnaire. The reliability of the questionnaire
was equal to 0.912, and discrimination of each item was between 0.311 and 0.887. The statistics used
for data analysis were percentage, mean, and standard deviation. Referential statistics used to analyze
were Pearson’s Relative Coefficient and Stepwise Multiple Regression, which were statistically significant
at the level of 0.05.
The results showed that 1) the overall consumer behavior of buying dietary supplements in
Rayong province was at the highest level (X̅ = 4.57) and the overall marketing mix factors influencing
the buying behavior of dietary supplements were at the highest level (X̅ = 4.58). When considering
each aspect, the marketing mix factors ranked from the highest to the lowest level were prices,
distribution channels, marketing promotion, and products respectively. 2) The correlation between the
decision making and the marketing mix factors influencing consumer buying behavior of dietary
supplements in Rayong province was at a high level with statistical significance of 0.05. The correlation
coefficient was between 0.222 and 0.729. The multiple correlation coefficient (R) was equal to 83.20.
The correlation coefficient of prediction (R2) was the distribution channels (X3) and marketing promotions
(X4) respectively. The overall prediction power was at 69.80%, the prediction equation in raw score
form showed that Y = 0.137 + 0.537 (X3) + 0.457 (X4), and the prediction equation in standard score
Zr = 0.596 Z3 + 0.435 Z4.
Keywords: 1. Dietary supplements 2. Consumer behavior
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บทนำำ�
	ปั จจุบนั ทัวโลกก�ำลั
่
งตื่นตัวกับกระแสรักสุขภาพท�ำใหค้ วามต้องการสินคา้ และบริการทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจ
สุขภาพมีแนวโน้มเติบโตในเกณฑ์ทด่ี อี ย่างต่อเนื่อง ทัง้ ในกลุม่ อาหารเพื่อสขุ ภาพ บริการทางการแพทย์ การ
เสริิมสร้้างบุุคลิิกความงาม การจััดกิิจกรรมกีีฬา ธุุรกิิจออกกำำ�ลังั กาย และธุุรกิิจอาหารเพื่่�อสุขุ ภาพ (Kasikornbank,
2019: 4) ทำำ�ให้้ธุุรกิิจบริิการด้้านสุุขภาพต่่าง ๆ มีีแนวโน้้มขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่�อง สอดคล้้องกัับตลาดบริิการ
ด้้านสุุ ข ภาพทั่่�ว โลก การก้้าวสู่่�สััง คมผู้้�สููงอายุุ นัั บ เป็็ น โอกาสที่่�น่่ า สนใจในการสร้้างธุุ ร กิิจ ให้้แข็็ง แกร่่ ง
และเพื่่�อรองรัับความต้้องการ (demand) ที่เ�่ พิ่่�มขึ้้น� อย่่างรวดเร็็วในอนาคต (Department of Business Development,
2019) อาหารปกติิในชีีวิติ ประจำำ�วันั จึึงไม่่อาจตอบสนองความต้้องการมีีสุุขภาพดีีในระดัับที่ค�่ นยุุคปัั จจุุบันั
คาดหวัังได้้ อีีกทั้้�งพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารของผู้้บ� ริิโภคมีีลักั ษณะการดำำ�เนิินชีีวิติ ที่่เ� ปลี่่�ยนแปลงไป ความ
รีีบเร่่งของเวลาและการให้้ความสนใจในภาพลัักษณ์์ของตนเองมากขึ้้น� ทำำ�ให้้ผู้้บ� ริิโภคบางกลุ่่�มเริ่่ม� ใส่่ใจสุุขภาพ
ของตนเอง โดยเฉพาะการบริิโภคให้้ได้้รัับสารอาหารครบถ้้วน (Ruangkanlapawong & Ruangkanlapawong,
2015) การบริิโภคอาหารจึึงไม่่ได้้เป็็ นเพีียงปัั จจััยในการดำำ�รงชีีวิติ เท่่านั้้�น หากแต่่กลายเป็็ นปัั จจััยที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ที่่จ� ะ
สร้้างคุุณภาพชีีวิติ ที่่ดี� ี การพััฒนาอาหารของโลกในปัั จจุุบันั จึึงมีีทิศท
ิ างไปยัังการพััฒนานวััตกรรมกลุ่่�มอาหาร
เพื่่�อสุุขภาพเพิ่่�มมากขึ้้น� (Silanoi, 2018)
	อาหารเสริิม เป็็ นผลิิตภััณฑ์์ที่ใ�่ ช้้รัับประทานเพื่่�อเพิ่่�มเติิมในแต่่ละวััน มีีส่ว่ นช่่วยให้้ร่่างกายได้้รัับโภชนาการ
ที่เ�่ หมาะสม มีีอยู่่�หลายรููปแบบ สามารถหาซื้้อ� ได้้ง่่ายมีีจำ�ำ หน่่ ายตามท้้องตลาด ได้้แก่่ อาหารเสริิมความงาม
อาหารเสริิมสุุขภาพและยารัักษาโรค และอาหารเสริิมเพิ่่�มสมรรถภาพทางร่่างกาย (SCB SME, 2019)
จากข้้อมููลศููนย์์วิเิ คราะห์์เศรษฐกิิจ ทีีเอ็็มบีี (TMB Analytics) ได้้ศึึกษาโครงสร้้างรายได้้และการแข่่งขัันของ
ธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์อาหารเสริิมของไทย พบว่่า ธุุรกิิจอาหารเสริิมเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องและทำำ�กำำ�ไรได้้ค่่อนข้้างดีี
โดยในช่่วง 5 ปีี ที่ผ่�่ า่ นมาเติิบโตเฉลี่่ย� ร้้อยละ 10 ต่่อปีี และยัังสามารถทำำ�อัตั รากำำ�ไรขั้้�นต้้น (gross profit margin)
ได้้ค่่อนข้้างสููงประมาณร้้อยละ 40-50 ต่่อรายได้้ คิิดเป็็ นส่่วนแบ่่งตลาดกว่่าร้้อยละ 60 (Bangkokbiznews, 2019)
ในขณะเดีียวกัันข้้อมููลของอุุตสาหกรรมอาหารและเครื่่�องดื่่�มปีี 2562 คาดว่่ามีีอัตั ราการเติิบโตชะลอตััวอยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 3.14 และ 0.88 ตามลำำ�ดับั โดยเป็็ นกลุ่่�มอาหารเสริิม เช่่น อาหารเสริิมบำำ�รุงุ สมอง อาหารล้้างสารพิิษ
และอาหารเสริิมสำำ�หรัับผู้้สูู� งอายุุ เช่่น อาหารเสริิมบำำ�รุงุ สายตาหรืือต้้านอนุุมููลอิิสระ อาหารเสริิมบำำ�รุงุ โกรทฮอร์์โมน
ชะลอวััย เป็็ นต้้น (GSB Industry Update, 2019) อัันเป็็ นเหตุุมาจากช่่วงที่่ผ่� า่ นมาพบผลิิตภััณฑ์์อาหารเสริิมที่่�
ไม่่ได้้มาตรฐานและการโฆษณาสิินค้้าเกิินจริิง จึึงส่่งผลต่่อการตััดสิินซื้้�อสินิ ค้้าของผู้้บ� ริิโภคและความเชื่่�อมั่่ �น
ต่่อสินิ ค้้าที่่ล� ดลง ผู้้ป� ระกอบการจึึงมีีมาตรการเร่่งด่่วนที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั คืือการรัักษามาตรฐานคุุณภาพสิินค้้าและการ
วิิจัยั พััฒนาสิินค้้าให้้ตอบสนองกัับความต้้องการของผู้้บ� ริิโภคที่่มี� แี นวโน้้มเติิบโตต่่อเนื่่�อง
ในขณะเดีียวกััน ผู้้บ� ริิโภคยุุคใหม่่มีพี ฤติิกรรมที่่ใ� ส่่ใจกัับการดููแลสุุขภาพมากยิ่่�งขึ้้น� ทำำ�ให้้ปััจจััยด้้านสุุขภาพ
มีีส่่วนสำำ�คัญ
ั ต่่อการตััดสิินใจเลืือกซื้�ออ
้ าหาร อีีกทั้้�งทำำ�ให้้ผู้้ผ� ลิิตหัันมาผลิิตอาหารเพื่่�อสุุขภาพออกมาสู่่�ตลาด
มากยิ่่�งขึ้้น� (Food & Drink International, 2019) ทั้้�งเพื่่�อตอบสนองความต้้องการด้้านสุุขภาพของผู้้บ� ริิโภคที่่�
ต้้องการความสะดวกสบาย และรวดเร็็วเหมาะสมกัับวิิถีชีี วิี ติ อัันเร่่งรีีบ และยัังส่่งผลต่่อความหลากหลาย
คุุณภาพที่่ดี� ี รสชาติิที่ชื่่�่ �นชอบและประโยชน์์ต่่อสุุขภาพ ประกอบกัับการนำำ �เทคโนโลยีีและนวััตกรรมใหม่่ ๆ
มาใช้้ในการพััฒนา เพื่่�อให้้ตอบรัับกัับความต้้องการของตลาดและเพิ่่�มศัักยภาพในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ
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จากแนวโน้้มธุุรกิิจอาหารเสริิมเพื่่�อสุุขภาพและพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคยุุคใหม่่ ธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์
เสริิมอาหารที่มี�่ กี ารเติิบโตสููงขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง การเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมการบริิโภคยุุคใหม่่ กระแสการดููแลสุุขภาพ
การโฆษณาที่่�เข้้าถึึงผู้้�บริิโภคได้้ง่่าย กลุ่่�มอิิทธิิพล แม้้อาหารการกิินตามธรรมชาติิของจัังหวััดระยองจะ
อุุ ดมสมบููรณ์์ แต่่เนื่่�องจากพฤติิกรรมที่่ก� ล่่าวมาข้้างต้้นเปลี่่�ยนไป ผู้้บ� ริิโภคจึึงนิิยมผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร
เป็็ นทางเลืือกเพื่่�อสุุขภาพ สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์และแผนพััฒนาจัังหวััดระยอง พ.ศ. 2561 - 2564
ที่ต้้อ
�่ งการเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิติ ที่่ดี� ขี องประชาชนให้้เพิ่่�มขึ้้น� และส่่งเสริิมนวััตกรรมเพื่่�อรองรัับนโยบายเศรษฐกิิจ
ของรััฐบาล ดัังนั้้�นผู้้วิ� จัิ ยั จึึงสนใจศึึกษาส่่วนผสมทางการตลาดที่่มี� อิี ทิ ธิิพลต่่อพฤติิกรรมการเลืือกซื้้อ� ผลิิตภััณฑ์์
เสริิมอาหารเพื่่�อสุขุ ภาพของผู้้บ� ริิโภคในจัังหวััดระยอง ว่่ามีีปััจจััยใดบ้้างที่่มี� อิี ทิ ธิิพลต่่อพฤติิกรรมการตััดสิินใจ
และเลืือกซื้อ�้ ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของผู้้บ� ริิโภคยุุคใหม่่ และเพื่่�อใช้้เป็็ นแนวในการ
ศึึกษาทิิศทางของตลาดผลิิตภััณฑ์์อาหารเสริิม รวมทั้้�งเป็็ นแนวทางในการวางแผนกลยุุทธ์ท์ างการตลาด และ
การนำำ �มาประยุุกต์์ใช้้กัับองค์์กรธุุรกิิจอาหารเสริิมไทยให้้มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลต่่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสขุ ภาพ
กับปั จจัยส่วนผสมทางการตลาด
2. เพื่อศกึ ษาปัจจัยทีม่ อี ทธ
ิ พิ ลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสขุ ภาพของผู้บริโภค ในจังหวัด
ระยอง
การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด
Kotler & Armstrong (2002) ได้้กล่่าวไว้้ว่่า ส่่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) หมายถึึง ตััวแปร
หรืือเครื่่อ� งมืือทางการตลาดที่่ส� ามารถควบคุุมได้้ บริิษัทมั
ั กั จะนำำ�มาใช้้ร่่วมกัันเพื่่�อตอบสนองความพึึงพอใจและ
ความต้้องการของลููกค้้าที่่เ� ป็็ นกลุ่่�มเป้้าหมาย ได้้แก่่ ผลิิตภััณฑ์์ (product) ราคา (price) สถานที่่ห� รืือช่อ่ งทาง
การจััดจำำ�หน่่ ายผลิิตภััณฑ์์ (place) การส่่งเสริิมการตลาด (promotion) และ Serirat, et al. (2009)
ได้้กล่่าวไว้้ว่่าส่่วนประสมการตลาด หมายถึึง ตััวแปรทางการตลาดที่ค�่ วบคุุมได้้ซึ่่�งบริิษัทั ใช้้ร่่วมกัันเพื่่�อสนอง
ความพึึงพอใจแก่่กลุ่่�มเป้้าหมาย รวมถึึง Wongmonta (1999) ได้้กล่่าวไว้้เช่่นกัันว่่า ส่่วนประสมทางการตลาด
(marketing mix) หมายถึึง การที่่กิ� จิ การมีีสินิ ค้้าและบริิการไว้้ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้ากลุ่่�มเป้้าหมาย
สามารถสร้้างความพึึงพอใจให้้แก่่พวกเขาได้้ ทั้้�งนี้้� ราคาของสิินค้้าและบริิการอยู่่�ในระดัับที่่ผู้� บ้� ริิโภคยอมรัับได้้
และยิินยอมที่่จ� ะจ่่าย (willing to pay) มีีช่อ่ งทางการจััดจำำ�หน่่ายที่เ�่ หมาะสมลููกค้้าสามารถเข้้าถึึงได้้อย่่างสะดวก
สบาย อีีกทั้้�งมีีความพยายามจููงใจเพื่่�อให้้ลููกค้้าเกิิดความสนใจตััดสิินใจซื้้อสิ
� นิ ค้้าและบริิการอย่่างถููกต้้อง
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
Engel, Kollat & Blackwell (1968) กล่่าวว่่า พฤติิกรรมของผู้้บ� ริิโภค หมายถึึง การกระทำำ�ของผู้้บ� ริิโภค
ในการค้้นหาสิินค้้าหรืือบริิการ รวมทั้้�งกระบวนการตััดสิินใจ เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งสิินค้้าหรืือบริิการนั้้�น Schiffman &
Kanuk (1944) ได้้ให้้นิิยามของพฤติิกรรมผู้้บ� ริิโภค ว่่าเป็็ นพฤติิกรรมที่่ม� นุุ ษย์์ทำำ�การค้้นหาสิ่่�งของหรืือเกิิด
การกระทำำ�โดยตรงที่เ�่ กี่่�ยวข้้องกัับสิินค้้าหรืือบริิการ เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งสิ่่�งที่พ�่ วกเขาต้้องการ และ Kotler & Armstrong
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(2002) ได้้อธิิบายแนวคิิดด้้านพฤติิกรรมผู้้บ� ริิโภคโดยแบบจำำ�ลอง Model of Consumer ของ Philip Kotler และ
Gary Armstrong จำำ�แนกพฤติิกรรมของผู้้บ� ริิโภคเป็็ น 3 ส่่วนใหญ่่ ๆ ได้้แก่่ สิ่่�งกระตุ้้�นทางการตลาดหรืือสิ่่ง� กระตุ้้�น
ที่่ไ� ด้้มาจากช่่องทางอื่่น� ๆ (marketing and other stimuli) กล่่องดำำ�ของผู้้บ� ริิโภค (buyer’s black box) และ
การตอบสนองของผู้้บ� ริิโภค (buyer’s purchase decision)
กรอบแนวคิิ ดการวิิ จัยั
ปัั จจััยส่่วนผสมทางการตลาด
1. ปัั จจััยด้้านผลิิตภััณฑ์์
2. ปัั จจััยด้้านราคา
3. ปัั จจััยด้้านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย
4. ปัั จจััยด้้านการส่่งเสริิมการตลาด

การตััดสิินใจเลืือกซื้้อ� ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร
เพื่่�อสุขุ ภาพ

ภาพที ่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

การด�ำเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิ จยั
งานวิจยั นี้ได้ก�ำหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี้
	ประชากรที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั ครั้้�งนี้้� คืือ ประชากรในจัังหวััดระยองที่่ซื้� อ�้ ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร ศึึกษาจาก
กลุ่่�มประชากรในจัังหวััดระยอง จำำ�นวน 711,236 คน (Rayong Provincial Statistical Office, 2018)
กำำ�หนดขนาดกลุ่่�มตััวอย่่าง (simple size) จำำ�นวน 400 คน คำำ�นวณหาขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างโดยใช้้สููตร ของ Taro
Yamane (Silpcharu, 2017: 45) ที่่ร� ะดัับความเชื่่อมั่่
� �น 95% ค่่าความคลาดเคลื่่อ� น ±5% ทั้้�งนี้้� ผู้้วิ� จัิ ยั ใช้้วิิธีกี าร
สุ่่�มตััวอย่่างแบบแบ่่งชั้้�น (stratified sampling) โดยดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
1. ก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากประชากร ที่ซ้อื ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จ�ำนวน 400 คน
2. จ�ำแนกประชากรออกเป็ นกลุม่ ๆ ซึง่ แบ่งออกได้เป็ น 2 กลุม่ ในห้างสรรพสินค้าที่ประชากรในจังหวัด
ระยอง ได้้แก่่ ห้้างเซ็็นทรััลระยอง และห้้างแหลมทอง จัังหวััดระยอง เนื่่�องจากเป็็ นสถานที่่เ� ป็็ นศููนย์์รวมของ
กลุ่่�มตััวอย่่างของผู้้�บริิโภคในจัังหวััดระยอง ทำำ�ให้้เกิิดโอกาสที่�่พบกลุ่่�มตััวอย่่างที่�ต้้อ
่ งการซื้�้อผลิิตภััณฑ์์
เสริิมอาหารได้้มากกว่่า
3. แบ่งขนาดกลุม่ ตัวอย่างทีก่ �ำหนดไว้ 400 คน ออกเป็ น 2 กลุม่ กลุม่ ละ 200 คน ใช้วิธกี ารสอบถาม
การซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึง่ ผู้วจิ ยั จะด�ำเนินการแจกแบบสอบถามเฉพาะผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
4. ใช้การสุม่ แบบง่าย (simple random sampling) เพื่อสมุ่ ตัวอย่างทีม่ าซื้อสนิ ค้าทีห่ า้ งตามขนาดของ
กลุม่ ตัวอย่างทีก่ �ำหนดไว้
เครื่องมือการวิ จยั และการรวบรวมข้อมูล
เครื่่อ� งมืือที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั ครั้้�งนี้้� ได้้แก่่ แบบสอบถามที่่ผู้� วิ้� จัิ ยั พััฒนาขึ้้น� จากเอกสารและงานวิิจัยั ที่่เ� กี่่�ยวข้้อง
โดยแบ่่งออกเป็็ น 3 ส่่วน ลัักษณะแบบสอบถามเป็็ นแบบตรวจสอบรายการ (check-list) และแบบมาตราส่่วนประเมิินค่่า
(rating scale) จำำ�นวนรวม 34 ข้้อ กำำ�หนดค่่าน้ำำ��หนัักของการประเมิิน 5 ระดัับตามวิิธีขี องลิิเคิิร์ท์ (Likert) (Silpcharu,
2017: 74) ผ่่านการตรวจสอบจากผู้้เ� ชี่่�ยวชาญจำำ�นวน 3 คน ได้้ความเที่่ย� งตรงของแบบสอบถาม (IOC) อยู่่�ระหว่่าง
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0.66 - 1.00 นำำ�แบบสอบถามไปทดลองใช้้กัับประชากรที่ไ�่ ม่่ใช่่กลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 30 ชุุด คํํานวณหาอํํานาจจํําแนก
(discrimination) ด้้วยวิิธีวิี เิ คราะห์์ค่า่ ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ปรากฏผลได้้ค่่าอยู่่�ระหว่่าง
0.311 - 0.887 ในส่่วนของแบบสอบถามที่่มี� ลัี กั ษณะเป็็ นแบบมาตราส่่วนประมาณค่่า (rating scale) คํํานวณ
หาค่่าความเชื่่อมั่่
� �นแบบสอบถาม (reliability) ด้้วยวิิธีวิี เิ คราะห์์ค่่าสััมประสิิทธิ์์ �แอลฟ่่ า ปรากฏผลได้้ค่่า 0.912
เก็็บรวบรวมข้้อมููลด้้วยตนเอง ตรวจสอบความถููกต้้อง และนำำ �ไปวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางสถิิติด้้ิ วยโปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์สำ�ำ เร็็จรููป
สถิ ติที่ใช้ในการวิ จยั และการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ท�ำการวิเคราะห์ข้อมลู โดยน�ำแบบสอบถามทีไ่ ดก้ ลับคืนมาทัง้ หมดมาวิเคราะห์
และประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ดว้ ยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ ดังนี้
1. สถิิติพื้้
ิ น� ฐาน ได้้แก่่ ค่่าร้้อยละ (percentage: %) ค่่าเฉลี่่ย� (mean: X̅̅) และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation : S.D.)
2. สถิิติอ้้ิ างอิิง สำำ�หรัับการวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างพฤติิกรรมกัับการตััดสิินใจเลืือกซื้้อ� ผลิิตภััณ
ฑ์์เสริิมอาหารเพื่่�อสุุขภาพ ใช้้ค่่าสััมประสิิทธิ์์ �สหสััมพัันธ์์ของเพีียร์์สันั และการวิิเคราะห์์การถดถอยพหุุคููณ
แบบขั้้�นตอน (stepwise multiple regression analysis) เสนอผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้ต้ ารางและคำำ�บรรยาย
เกณฑ์์การแปลผลที่�มี่ อิี ิทธิิพลต่่อการตััดสิินใจเลืือกซื้�้อผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารเพื่่�อสุุขภาพ กำำ�หนดระดัับ
ค่่าสััมประสิิทธิ์์ �สหสััมพัันธ์์ ดัังนี้้�
	ค่่าสััมประสิิทธิ์์ �สหสััมพัันธ์์เท่่ากัับ 0.71 - 1.00 หมายถึึง ตััวแปรอิิสระและตััวแปรตามมีีความสััมพัันธ์์กันั
มาก
	ค่่าสััมประสิิทธิ์์ �สหสััมพัันธ์์เท่่ากัับ 0.31 - 0.70 หมายถึึง ตััวแปรอิิสระและตััวแปรตามมีีความสััมพัันธ์์กันั
ปานกลาง
	ค่่าสััมประสิิทธิ์์ �สหสััมพัันธ์์เท่่ากัับ 0.00 - 0.30 หมายถึึง ตััวแปรอิิสระและตััวแปรตามมีีความสััมพัันธ์์กันั
น้้อย
	ส�ำหรับค่านัยส�ำคัญทางสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครัง้ นี้ ก�ำหนดไว้ทีร่ ะดับ 0.05
สรุปผลการศึกษา
การน�ำเสนอสรุปผลผู้วจิ ยั ขอน�ำเสนอเป็ นภาพรวมและข้อสรุปผลการวิจยั ทีเ่ ป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั ทีต่ งั ้ ไว้ ตามล�ำดับดังนี้
1. ข้้อมููลด้้านประชากรศาสตร์์ พบว่่า ประชากรในกลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่เป็็ น เพศหญิิง คิิดเป็็ นร้้อยละ
51.80 มีีช่่วงอายุุไม่่เกิิน 25 ปีี คิิดเป็็ นร้้อยละ 49.50 มีีระดัับการศึึกษาปริิญญาตรีี คิิดเป็็ นร้้อยละ 55.00
ประกอบธุุรกิิจส่่วนตััว คิิดเป็็ นร้้อยละ 27.00 และมีีรายได้้เฉลี่่ย� ต่่อเดืือน 15,001 - 25,000 บาท คิิดเป็็ นร้้อยละ
36.60
2. การวิิเคราะห์์พฤติิกรรมการตััดสิินใจเลืือกซื้้อ� ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารโดยภาพรวมอยู่่�ในระดัับความ
สำำ�คัญ
ั มากที่่สุ� ดุ โดยมีีค่า่ เฉลี่่ย� และค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐานเท่่ากัับ (X̅̅ = 4.57, S.D. = 0.33)
3. การวิิเคราะห์์ส่ว่ นประสมการตลาดที่่มี� ผี ลต่่อพฤติิกรรมการตััดสิินใจเลืือกซื้้อ� ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร
เพื่่�อสุขุ ภาพโดยภาพรวม ดัังตารางที่่� 1
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ตารางที่่� 1 แสดงค่่าเฉลี่่ย� และค่่าส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานของส่่วนประสมทางการตลาดที่่มี� ผี ลพฤติิกรรมต่่อการตััดสิินใจ
เลืือกซื้้อ� ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารเพื่่�อสุขุ ภาพโดยภาพรวม
ส่่วนประสมการตลาดโดยภาพรวม

X̅

S.D.

ระดัับความสำำ�คัญ
ั

ด้้านผลิิตภััณฑ์์
ด้้านราคา
ด้้านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย
ด้้านการส่่งเสริิมทางการตลาด
ส่่วนประสมการตลาดโดยภาพรวม

4.55
4.63
4.58
4.56
4.58

0.32
0.33
0.36
0.31
0.22

มากที่่สุ� ดุ
มากที่่สุ� ดุ
มากที่่สุ� ดุ
มากที่่สุ� ดุ
มากที่่�สุุด

จากตารางที่่� 1 พบว่่า ส่่วนประสมทางการตลาดที่่มี� ผี ลต่่อการตััดสิินใจเลืือกซื้้อ� ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร
เพื่่�อสุุขภาพโดยภาพรวมอยู่่�ในระดัับความสำำ�คัญ
ั มากที่่สุ� ุดทุุกด้้าน โดยมีีค่่าเฉลี่่ย� และค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
เท่่ากัับ (X̅̅ = 4.58, S.D.= 0.22) สำำ�หรัับผลการพิิจารณาเป็็ นรายด้้าน ได้้แก่่ ด้้านราคา อยู่่�ในระดัับความสำำ�คัญั มากที่่สุ� ดุ
โดยมีีค่า่ เฉลี่่ย� และค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน เท่่ากัับ (X̅̅ = 4.63, S.D. = 0.33) รองลงมา ได้้แก่่ ด้้านช่่องทางการ
จััดจำำ�หน่่าย อยู่่�ในระดัับความสำำ�คัญ
ั มากที่่สุ� ดุ โดยมีีค่า่ เฉลี่่ย� และค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน เท่่ากัับ (X̅̅ = 4.58,
S.D. = 0.36) ด้้านส่่งเสริิมทางการตลาด อยู่่�ในระดัับความสำำ�คัญ
ั มากที่สุ�่ ดุ โดยมีีค่า่ เฉลี่่ย� และค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
เท่่ากัับ (X̅̅ = 4.56, S.D. = 0.31) และด้้านผลิิตภััณฑ์์อยู่่�ในระดัับความสำำ�คัญ
ั มากที่่สุ� ดุ โดยมีีค่า่ เฉลี่่ย� และค่่า
เบี่่�ยงเบนมาตรฐานเท่่ากัับ (X̅̅ = 4.55, S.D. = 0.32) ตามลำำ�ดับั
4. การวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างปัั จจััยส่่วนผสมทางการตลาดที่�มี่ อิี ทิ ธิิพลต่่อพฤติิกรรมการ
ตััดสิินใจเลืือกซื้้อ� ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารเพื่่�อสุขุ ภาพ ดัังตารางที่่� 2
ตารางที ่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสขุ ภาพ
ตััวแปร

X1

X2

X3

X1

1

X2

0.246**

1

X3

0.279**

0.272**

1

X4

0.231**

0.222**

0.297**

1

Y

0.245**

0.220**

0.275**

0.612**

1

X̅

4.55

4.63

4.58

4.56

4.57

S.D.

0.32

0.33

0.36

0.31

0.33

**p<0.05
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จากตารางที่่� 2 พบว่่า ปัั จจััยส่่วนผสมทางการตลาดมีีความสััมพัันธ์์กันั ในระดัับน้้อยถึึงระดัับมาก
อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติที่ิ ร�่ ะดัับ 0.05 โดยมีีค่า่ สััมประสิิทธิ์์ �สหสััมพัันธ์์อยู่่�ระหว่่าง 0.222 - 0.729 ตััวแปรที่่มี� ี
ค่่าสััมประสิิทธิ์์ �สหสััมพัันธ์์สููงสุุดคืือ ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ ายกัับการส่่งเสริิมการตลาด โดยมีีค่่าสััมประสิิทธิ์์ �
สหสััมพัันธ์์เท่่ากัับ 0.297 รองลงมาคืือ ผลิิตภััณฑ์์กับั ช่่องทางการขาย โดยมีีค่า่ สััมประสิิทธิ์์ �สหสััมพัันธ์์เท่่ากัับ
0.279 ส่่วนตััวแปรที่่มี� ค่ี า่ สััมประสิิทธิ์์ �สหสััมพัันธ์์ต่ำ��สุ
ำ ดุ คืือ ราคาขายกัับช่่องทางการจำำ�หน่่าย โดยมีีค่า่ สััมประสิิทธิ์์ �
สหสััมพัันธ์์เท่่ากัับ 0.222 เมื่่อพิ
� จิ ารณาค่่าสััมประสิิทธิ์์ �สหสััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจััยส่่วนผสมทางการตลาดกัับพฤติิกรรม
การตััด สิิน ใจเลืือ กซื้้�อ ผลิิต ภััณ ฑ์์เ สริิม อาหารเพื่่�อสุุ ข ภาพ พบว่่ า มีีค วามสััม พััน ธ์์กั ัน ในระดัับ ปานกลาง
อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั อยู่่�ที่่ร� ะดัับ 0.05 โดยมีีค่า่ สััมประสิิทธิ์์ �สหสััมพัันธ์์เท่่ากัับ 0.220 - 0.612
ตารางที ่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู (R) สัมประสิทธของการพยากรณ์
ิ์
(R2) และนัยส�ำคัญทางสถิตกิ ารวิเคราะห์
การถดถอยพหุุคููณแบบขั้้�นตอน (stepwise multiple regression analysis) ปัั จจััยส่่วนผสมทางการตลาดกัับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสขุ ภาพ
Model

R

R2

Adjusted R Square

F

X3

0.725

0.525

0.523

243.408*

X3 X4

0.832

0.698

0.695

252.854*

**p<0.05

จากตารางที่่� 3 พบว่่า สมการพยากรณ์์ ที่มี�่ อิี ทิ ธิิพลต่่อพฤติิกรรมการตััดสิินใจเลืือกซื้้�อผลิิตภััณฑ์์
เสริิมอาหารเพื่่�อสุขุ ภาพ ด้้วยการใช้้การวิิเคราะห์์การถดถอยพหุุคููณแบบขั้้�นตอน ประกอบด้้วย 2 ปัั จจััย ได้้แก่่
ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย (X3) และการส่่งเสริิมการตลาด (X4) ตามลำำ�ดับั โดยมีีค่า่ สััมประสิิทธิ์์ �สหสััมพัันธ์์พหุุคููณ
(R) เท่่ากัับ 83.20 และสััมประสิิทธิ์์ �ของการพยากรณ์์ (R2 ) ที่ส�่ ามารถอธิิบายความผัันแปรของพฤติิกรรมการตััดสิินใจ
เลืือกซื้้อ� ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารเพื่่�อสุขุ ภาพ ได้้ร้้อยละ 69.80
ตารางที่่� 4 การวิิเคราะห์์สัมั ประสิิทธิ์์ �ถดถอยพหุุคููณแบบขั้้�นตอน (multiple regression analysis)
ของพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสขุ ภาพ
B

β

S.E.b

t

ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย (X3)

0.537

0.596

0.035

15.312

การส่่งเสริิมการตลาด (X4)

0.457

0.435

0.041

11.183

Model

a = 0.137

R = 0.832

Adjusted R2 = 0.695

S.E.est = 0.207

F = 252.854*

จากตารางที่่� 4 ผลการวิิเคราะห์์สัมั ประสิิทธิ์์ �ถดถอยพหุุคููณ พบว่่า ตััวแปรอิิสระทั้้�ง 2 ตััวร่่วมกัันอธิิบาย
ความแปรผัันของพฤติิกรรมการตััดสิินใจเลืือกซื้อ�้ ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารเพื่่�อสุขุ ภาพ ได้้ร้้อยละ 69.50 โดยพบว่่า
ปัั จจััยที่่มี� ผี ลต่่อพฤติิกรรมการตััดสิินใจเลืือกซื้้อ� ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารเพื่่�อสุขุ ภาพ คืือ ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย
(X3) และการส่่งเสริิมการตลาด (X4) อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติที่ิ ร�่ ะดัับ 0.05 โดยเมื่่อพิ
� จิ ารณาตััวแปรอิิสระที่่มี� ี
อำำ� นาจในการทำำ� นายพฤติิก รรมการตััด สิิน ใจเลืือ กซื้้�อ ผลิิต ภััณ ฑ์์เ สริิม อาหารเพื่่�อสุุข ภาพได้้ดีีที่�่สุุด คืือ
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ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (β = 0.596) รองลงมาได้แก่ การส่งเสริมการตลาด (β = 0.435) ตามล�ำดับ
	สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y = 0.137 + 0.537(X3) + 0.457(X4)
	สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Zr = 0.596 Z3 + 0.435 Z4
อภิ ปรายผล
การศึกษาค้นคว้า ผู้วจิ ยั สามารถอภิปรายผลวิจยั ได้ดงั นี้
1. ผลการศึึกษาพฤติิกรรมการตััดสิินใจเลืือกซื้อ�้ ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร โดยภาพรวม พบว่่าอยู่่�ในระดัับ
ความสำำ�คัญ
ั มากที่่สุ� ุด ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่าสถานะของผู้้บ� ริิโภค ความสนใจต่่อผลิิตภััณฑ์์ ความถี่่�ในการซื้�อ้
ช่่วงเวลาและสิิทธิิพิเิ ศษต่่าง ๆ การโฆษณาผลิิตภััณฑ์์ผ่่านช่่องทางสื่่�อที่่ผู้� บ้� ริิโภคเข้้าถึึงได้้ อิิทธิิพลต่่อการ
ตััดสิินใจเลืือกซื้�อ้ ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารเพื่่�อสุุขภาพ ได้้แก่่ บุุคคลในครอบครััว พรีีเซนเตอร์์ (presenter)
และตััวแทนขาย เป็็ นต้้น สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ของ Ruangkanlapawong & Ruangkalwong (2015) ที่ศึ�่ กึ ษาเรื่่อ� ง
ปัั จจััยที่่มี� คี วามสััมพัันธ์์กับั การตััดสิินใจเลืือกบริิโภคผลิิตภััณฑ์์อาหารสุุขภาพของผู้้สูู� งอายุุ ในกรุุงเทพมหานคร
ที่่พ� บว่่า การตััดสิินใจเลืือกบริิโภคผลิิตภััณฑ์์อาหารสุุขภาพในภาพรวมอยู่่�ในระดัับมาก โดยปััจจััยที่ส่�่ ง่ ผลต่่อการ
ตััดสิินใจเลืือกบริิโภคผลิิตภััณฑ์์อาหารสุุขภาพ ได้้แก่่ ด้้านแรงจููงใจ ด้้านความเชื่่อมั่่
� �น ด้้านครอบครััว ด้้านผลิิตภััณฑ์์
ด้้านราคา ด้้านรููปแบบการดำำ�รงชีีวิติ ด้้านการส่่งเสริิมการตลาด และสอดคล้้องกัับ Schiffman & Kanuk (1994);
Engel, Kollat & Blackwell (1968) ที่อ�่ ธิิบายว่่า พฤติิกรรมผู้้บ� ริิโภคเป็็ นพฤติิกรรมที่่ม� นุุษย์์ทำ�ำ การค้้นหาสิ่่�งของ
หรืือเกิิดการกระทำำ�โดยตรงที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับสิินค้้าหรืือบริิการ เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งสิ่่�งที่พ�่ วกเขาต้้องการ และยัังสอดคล้้องกัับ
Kotler & Keller (2006) ที่่ไ� ด้้อธิิบายพฤติิกรรมผู้้บ� ริิโภค และการตััดสิินใจซื้อ�้ ของผู้้บ� ริิโภคจะเกี่่�ยวกัับสิ่่�งกระตุ้้�น
เพื่่�อให้้ผู้้บ� ริิโภคเกิิดความต้้องการผลิิตภััณฑ์์ ซึ่่�งสิ่่�งกระตุ้้�นมีีความสััมพัันธ์์ ต่่อการตััดสิินใจเลืือกบริิโภค และถืือว่า่
เป็็ นเหตุุให้้เกิิดการตััดสิินใจบริิโภค โดยสิ่่�งกระตุ้้�นนั้้�นอาจเกิิดขึ้้น� เองภายใน ร่่างกายและสิ่่�งกระตุ้้�นจากภายนอก
ทั้้�งนี้้� สิ่่�งกระตุ้้�นถืือว่า่ เป็็ นเหตุุจููงใจให้้เกิิดการซื้้อสิ
� นิ ค้้า (Gibson, James, Ivancevich, John & Donnelly, 1997)
2. ผลการศึึกษาส่่วนประสมทางการตลาดที่่�มีผี ลต่่อการตััดสิินใจเลืือกซื้้�อผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร
เพื่่�อสุขุ ภาพในจัังหวััดระยอง โดยภาพรวมพบว่่า อยู่่�ในระดัับความสำำ�คัญ
ั มากที่สุ�่ ดุ ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่า การตััดสิินใจ
ซื้้�อ ผลิิต ภััณ ฑ์์เ สริิม อาหารเพื่่� อสุุ ข ภาพ โดยเฉพาะกลุ่่�มที่�่ซื้�้อ ผลิิต ภััณ ฑ์์เ สริิม อาหารในจััง หวััด ระยอง
มีีเหตุุผลด้้านราคามาเป็็ นอัันดัับแรก โดยหากราคาไม่่สููงมาก จะตััดสิินใจซื้้อ� ได้้อย่่างรวดเร็็ว ในด้้านช่่องทาง
จำำ�หน่่ายมีีสถานที่จำ�่ �ำ หน่่ายตั้้�งอยู่่�ในห้้างซึ่่�งในตััวจัังหวััดมีีการเดิินทางสะดวก สำำ�หรัับด้้านการส่่งเสริิมการตลาด
ได้้แก่่ กิิจกรรมส่่งเสริิมการตลาดผลิิตภััณฑ์์อาหารสุุขภาพ ป้้ายโฆษณาสิินค้้า และพนัักงานขายซึ่่�งให้้ข้้อมููล
แนะนำำ�ผลิิตภััณฑ์์ได้้อย่่างเหมาะสม และด้้านผลิิตภััณฑ์์ต้้องมีีความสะอาด ปลอดภััยจากสารเคมีีไม่่มีสี ารปนเปื้้� อน
ต้้องมีีเครื่่อ� งหมายรัับรองคุุณภาพและมาตรฐานสากลตามข้้อกำำ�หนดของกระทรวงสาธารณสุุขและมีีฉลากบอก
วิิธีกี ารบริิโภคที่่ชั� ดั เจน สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ของ Konkla (2017) ซึ่่�งทำำ�การวิิจัยั เรื่่อ� งปัั จจััยส่่วนประสมทาง
การตลาดที่่มี� ผี ลต่่อการเลืือกซื้อ�้ ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารของผู้้บ� ริิโภคในเขตเทศบาลเมืืองพะเยา โดยภาพรวมพบว่่า
อยู่่�ในระดัับมากที่่สุ� ดุ ผู้้บ� ริิโภคให้้สำำ�คัญ
ั ต่่อสินิ ค้้ามีีคุณ
ุ ภาพดีีตามสรรพคุุณและคุุณสมบััติิ ด้้านราคาคืือมีรี าคา
เหมาะสมกัับผลิิตภััณฑ์์ ด้้านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย มีีสถานที่่ตั้้� ง� มีีความสะดวกในการซื้้อ� สิินค้้าหลากหลาย
สามารถหาซื้้อ� ได้้ง่่าย เช่่น ห้้างสรรพสิินค้้า และด้้านการส่่งเสริิมการตลาด พบว่่า มีีพนัักงานขายหรืือเจ้้าหน้้าที่่�
ที่มี�่ คี วามเชี่่�ยวชาญในการให้้ความรู้้� แนะนำำ �สินิ ค้้า และมีีการจััดโปรโมชั่่�นดึึงดููดใจผู้้บ� ริิโภคด้้วยการลดแลก
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แจกแถม และสอดคล้้องกัับ Kotler & Armstrong (2002) ที่่อ� ธิิบายว่่า สิ่่�งกระตุ้้�นทางการตลาด หรืือสิ่่ง� กระตุ้้�น
ที่�ไ่ ด้้มาจากช่่องทางอื่่น� ๆ โดยปััจจััยในด้้านส่่วนประสมทางการตลาด เป็็ นปััจจััยที่่ส่� ง่ ผลต่่อผู้บ้� ริิโภคมากที่่สุ� ดุ ทำำ�ให้้
เกิิดแรงในการขัับเคลื่่อ� นและกระตุ้้�นความสนใจของผู้้บ� ริิโภค
3. ปัั จจััยพยากรณ์์ที่มี�่ อิี ทิ ธิิพลต่่อพฤติิกรรมการตััดสิินใจเลืือกซื้้อ� ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารเพื่่�อสุุขภาพ
ในจัังหวััดระยอง พบว่่าปัั จจััยด้้านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย และปัั จจััยด้้านการส่่งเสริิมการตลาด ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
งานวิิจัยั ของ Vinijchaiyanun & Vichitthamaros (2017) ที่่ไ� ด้้ทำำ�การวิิจัยั เรื่่อ� ง ปัั จจััยที่่มี� ผี ลต่่อการบริิโภคผลิิต
ภััณฑ์์เสริิมอาหารเพื่่�อควบคุุมน้ำำ��หนัักของประชาชนในกรุุงเทพมหานคร พบว่่าช่่องทางจััดจำำ�หน่่าย เป็็ นปัั จจััยที่่�
มีีผลต่่อการบริิโภคผลิิตภััณฑ์์ โดยผู้้บ� ริิโภคส่่วนใหญ่่ซื้อ�้ ผลิิตภััณฑ์์จากตััวแทนจำำ�หน่่าย / ขายตรง และห้้างสรรพสิินค้้า
แสดงให้้เห็็นว่่ามีีมาตรฐานและความเชื่่อถื
� อื ได้้ระดัับหนึ่่�ง และสอดคล้้องกัับ Promsavast (2012) ซึ่่�งทำำ�การวิิจัยั
เรื่่อ� งปััจจััยด้้านส่่วนผสมทางการตลาด ที่มี�่ ผี ลต่่อพฤติิกรรมการซื้อ�้ ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารบำำ�รุงุ สมอง และความจำำ�
ของผู้้บ� ริิโภคในเขตกรุุงเทพมหานคร พบว่่าปัั จจััยด้้านการส่่งเสริิมการตลาดสามารถ เปลี่่�ยนทััศนคติิของผู้้ซื้� อ�้
ก่่อให้้เกิิดพฤติิกรรมการซื้้อขึ้้
� น� ประกอบด้้วย การโฆษณา การขายด้้วยบุุคคล การประชาสััมพัันธ์์ และการส่่งเสริิมการขาย
การให้้ข่่าวสารเพื่่�อให้้ผู้้บ� ริิโภคได้้รู้้จั� กั สิินค้้าจึึงสามารถโน้้มน้้าวจิิตใจให้้กัับผู้้บ� ริิโภคเกิิดการซื้อ�้
ข้้อเสนอแนะ
1. ข้้อเสนอแนะทั่่�วไป
1.1 จากการศึึกษาพบว่่าปัั จจััยส่่วนประสมทางการตลาดพฤติิกรรมการเลืือกซื้้อ� ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร
เพื่่�อสุขุ ภาพของผู้้บ� ริิโภคในจัังหวััดระยอง โดยภาพรวมอยู่่�ในระดัับความสำำ�คัญ
ั มากที่่สุ� ดุ ดัังนั้้�นผู้้ป� ระกอบการ
ควรให้้ประโยชน์์ ต่่อผลิิตภััณฑ์์ให้้เกิิดความคุ้้�มค่่ากัับเงิินที่่ผู้� ้บ� ริิโภคจ่่ายไป ตั้้�งราคาให้้เหมาะสมกัับปริิมาณ
และสร้้างการรัับรู้้ผ่� า่ นช่่องทางสื่่อสั
� งั คมออนไลน์์ ให้้เกิิดการยอมรัับในคุุณค่่าผลิิตภััณฑ์์สููงกว่่าราคาของผลิิตภััณฑ์์
ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับผลิิตภััณฑ์์และช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายโดยการสร้้างความสะดวกในการเลืือกซื้้อ� ผลิิตภััณฑ์์
ได้้ตามห้้างสรรพสิินค้้า ร้้านขายยาและช่่องทางออนไลน์์ รวมถึึงมีีผลิิตภััณฑ์์ที่ผ่�่ า่ นการรัับรองจากสำำ�นักั งาน
คณะกรรมการอาหารและยา เพื่่�อให้้ผู้้บ� ริิโภคมีีความมั่่�นใจว่่าปลอดภััยและรัับรองอย่่างถููกต้้องและอธิิบาย
รายละเอีียดของผลิิตภััณฑ์์อย่า่ งครบถ้้วน
1.2 จากการศึึกษาพบว่่าความสััมพัันธ์์ระหว่่างปัั จจััยส่่วนผสมทางการตลาดที่่มี� อิี ทิ ธิิพลต่่อพฤติิกรรม
การเลืือกซื้อ�้ ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารเพื่่�อสุขุ ภาพของผู้้บ� ริิโภคในจัังหวััดระยอง มีีความสััมพัันธ์์กันั ในระดัับมาก
ทั้้�งในด้้านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ ายและการส่่งเสริิมการตลาด ผู้้ป� ระกอบการควรให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับสถานที่่�
ในการจััดจำำ�หน่่ ายโดยเพิ่่�มช่่องทางในการจำำ�หน่่ ายในช่่องทางตลาดออนไลน์์ และการส่่งเสริิมการตลาดเพื่่�อ
สร้้างความรู้้แ� ละความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์สำ�ำ หรัับวางกลยุุทธ์ท์ างการตลาดมากยิ่่�งขึ้้น� และเพื่่�อการสร้้าง
ประสบการณ์์ที่ดี�่ ใี นการซื้้อ� และยัังเป็็ นการรัักษาส่่วนแบ่่งตลาดผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารเพื่่�อสุขุ ภาพต่่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรศึกษาปัจจัยอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับส่วนผสมทางการตลาดทีม่ อี ทธ
ิ พิ ลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเพื่อสขุ ภาพของผู้บริโภคในจังหวัดระยอง เช่น ทัศนติตอ่ การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ความรู้
เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยทีม่ อี ทธ
ิ พิ ลได้มากขึน้
2.2 ควรศึกษาพฤติกรรมหลังการซื้อ เพื่อศกึ ษาความพอใจของผู้บริโภคทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
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เพื่อสขุ ภาพ เพื่อปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมกลุม่ อาหารเพื่อสขุ ภาพให้เพิม่ มากขึน้
2.3 ขยายขอบเขตการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ไปยังพืน้ ที่
ใกลเ้ คียงทีม่ คี วามแตกต่างกัน เช่น ค่าครองชีพ สภาพแวดล้อม ค่านิยม เพื่อน�ำผลทีไ่ ดม้ าเปรียบเทียบเพื่อการ
วางแผนการตลาด ก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึน้
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