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รา่งกาย ( X  = 4.54)  และ อันดับ 6 คนรอบข้างหรือสังคมก  าลังให้ความนิยมในผลิตภ ัณฑ์ท่ีมี
สว่นผสมของเห็ดถัง่เชา่ ( X  = 4.48) ตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ด้านผลิตภ ัณฑ์ ด้านราคา 
และดา้นการสง่เสริมการตลาด มอิีทธิพลตอ่การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของ
เห็ดถัง่เชา่สกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ม ีอยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ค ำส ำคัญ: ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด เห็ดถัง่เชา่สกดั ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ค) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(ง) 
 

 

 

กติติกรรมประกาศ 

 
สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงได ้ผูเ้ขียนตอ้งขอขอบพระคุณ ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก เป็น

อย่างสูงท่ีท่านไดก้รุณารับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์  ช่วยควบคุม ช่วยวางแผนแนวทางให้
ค  าแนะน า ตลอดจนตรวจและแกไ้ขสารนิพนธ์น้ี ให้ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี และขอขอบพระคุณ
ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจนไดข้อ้มูลส าหรับงานวจิยั 

นอกจากน้ี  ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก ท่ีกรุณาตรวจสอบแกไ้ขสาร
นิพนธ์ฉบบัน้ีใหมี้ความเรียบร้อยสมบูรณ์ยิง่ข้ึน และขอขอบพระคุณต่อทุกๆท่านท่ีมิไดก้ล่าวนามมา
ในท่ีน้ี ซ่ึงไดใ้หค้วามช่วยเหลือเป็นอยา่งดีในการเขียนสารนิพนธ์น้ี 
 สุดทา้ยน้ี หวงัว่าสารนิพนธ์ฉบบัน้ี คงจะเป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจจะศึกษาวิจยัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ด
ถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
             วชัราภรณ์ เวชกุล
             5 พฤษภาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัยอ่ภาษาไทย........................................................................................................................  (ก) 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ...................................................................................................................  (ค) 
กติติกรรมประกาศ........................................................................................................................  (ง) 
 
บทที ่

1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา.............................................................. ...... 1 
1.2 ค าถามการวจิยั........................................................................................................... 5 
1.3 วตัถุประสงค์ของการวจิัย.................................................................................... ...... 5 
1.4 กรอบแนวคิดของการวิจยั.........................................................................................  6 
1.5 สมมติฐานการวจิยั.................................................................................................... 6 
1.6 ขอบเขตในการวจิยั................................................................................................... 6 
1.7 ตวัแปรท่ีศึกษา.......................................................................................................... 7 
1.8 นิยามค าศพัท์............................................................................................................. 7 
1.9 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวจิัย.................................................................... 8 

2. แนวคิด ทฤษฎ ี เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
2.1 สว่นท่ี 1 แนวคิดเกีย่วกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร........................................................ 9 
2.2 สว่นท่ี 2 แนวคิด และทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจยัสว่นประสมการตลาด............................ 11 
2.3 สว่นท่ี 3 แนวคิด และทฤษฎีเกีย่วกบัการตดัสินใจซ้ือ............................................... 15 
2.4 สว่นท่ี 4 งานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้ง.................................................................. .................... 17 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประเภทของงานวจิยั................................................................................................. 18 
3.2 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง........................................................................................ 18 
3.3 เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการศึกษา........................................................................................ 20 
3.4 การทดสอบเคร่ืองมอื....................................................... ......................................... 23 
3.5 วธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูล.................................................................... ...................... 25 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู................................................................................. 25 



 

 

4. ผลการวิจัย 
4.1 สว่นท่ี 1 สถิติเชิงพรรณนา........................................................................................ 29 
4.2 สว่นท่ี 2 สถิติเชิงอนุมาน.............................................................................................38 

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
5.1 สรุปผลการวจิยั......................................................................................................... 43 
5.2 สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มลูปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่ 
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีสว่นผสมของเห็ดถัง่เชา่สกดัของ 
บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร...................................................................................... 44 
5.3 สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มลูระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารท่ีม ี
สว่นผสมของเห็ดถัง่เชา่สกดัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร................................ 45 
5.4 การทดสอบสมมติฐาน.............................................................................................. 46 
5.5 อภิปรายผลการวจิยั................................................................................................... 47 
5.6 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาในคร้ังน้ี.................................................................... ...... 48 
5.7 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอ่ไป......................................................................... 49 

 บรรณานุกรม  
 ภาคผนวก  
 แบบสอบถาม..................................................................................................................  53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญตาราง 

ตารางที ่ หน้า 
4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ......................................... 29 
4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ........................................ 29 
4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพสมรส.................... 30 
4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา...................... 30 
4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ..................................... 31 
4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน............... 31 
4.7 คา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมอิีทธิพลตอ่การ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมสี่วนผสมของเห็ดถัง่เชา่สกดัของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภณัฑ์.................................................................................................. 32 
4.8 คา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมอิีทธิพลตอ่การ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมสี่วนผสมของเห็ดถัง่เชา่สกดัของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นราคา.......................................................................................................... 33 
4.9 คา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมอิีทธิพลตอ่การ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมสี่วนผสมของเห็ดถัง่เชา่สกดัของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย............................................................................. 34 
4.10 คา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมอิีทธิพลตอ่การ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมสี่วนผสมของเห็ดถัง่เชา่สกดัของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการสง่เสริมการตลาด................................................................................ 35 
4.11 เปรียบเทียบการจดัอนัดับระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมสี่วนผสมของเห็ดถัง่เชา่สกดัของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร เป็นรายดา้น................................................................................................ 36 
4.12 คา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสม
ของเห็ดถัง่เชา่สกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร............................................................. 37 
4.13  ความสัมพันธ์ ระหวา่งปัจจัยส่วนประสมทาง การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีสว่นผสมของเห็ดถัง่เชา่สกดัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร..... 38 
4.14  คา่ความแปรปรวนของ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีสว่นผสมของเห็ดถัง่เชา่สกดัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร..... 40 



 

 

4.15 การวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณูปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมอิีทธิพลตอ่การตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีสว่นผสมของเห็ดถัง่เชา่สกดัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร..... 41 



 

 

บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์เสริมอาหารไดส้ร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศปีหน่ึง
ไม่ต ่ากว่า 1 แสนล้านบาท ท าให้กระทรวงพาณิชยส์บช่องในช่วงท่ีตลาดสมุนไพรของไทยก าลงั
ได้รับความนิยมและเฟ่ืองฟู ด้วยการเดินหน้าขบัเคล่ือน “แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพฒันา
สมุนไพรไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ท่ีไดว้างเป้าสร้างมูลค่าสินคา้สมุนไพรจากเดิมท่ีมีมูลค่า 1.8 แสน
ลา้นบาทต่อปี ขยบัเป็น 2 เท่าหรือเพิ่มเป็นมูลค่า  3.6 แสนลา้นบาทให้เป็นผลส าเร็จภายใน 4 ปี จาก
ค่านิยมการบริโภคผลิตภณัฑ์ธรรมชาติและแนวโนม้การบริโภคเพื่อสุขภาพของคนรุ่นใหม่ รวมทั้ง
ปัจจุบนัโลกไดเ้ขา้สู่สังคมของผูสู้งอายุมากข้ึน ถือไดว้า่เป็นปัจจยับวกให้สมุนไพรและผลิตภณัฑ์ท่ี
ผลิตจากสมุนไพรกลายเป็นสินคา้ท่ีก าลงัเป็นท่ีตอ้งการตลาดทั้งในและต่างประเทศนบัวนัสูงข้ึน
เร่ือยๆ โดยปัจจุบนัประเทศไทยมีการใชแ้ละส่งออกสมุนไพรและผลิตภณัฑแ์ปรรูปมูลค่าประมาณ 1 
แสนลา้นบาท ในขณะท่ีตลาดโลกมีมูลค่ารวมประมาณ 92,000 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี โดยประเทศ
ท่ีมีมูลค่าทางการตลาดสูงสุด ได้แก่ เยอรมนี ญ่ีปุ่น และฝร่ังเศส ซ่ึงมีการเติบโตส าหรับสาเหตุท่ี
ส าคญัเกิดจากกระแสนิยมต่อสมุนไพรและยาแผนโบราณ เน่ืองจากสินคา้ท่ีผลิตจากสมุนไพรให้
ผลขา้งเคียงนอ้ยกวา่และช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายในการรักษา ทั้งน้ีสมุนไพรและผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจาก
สมุนไพรได้กลายเป็นสินคา้ทางเลือกใหม่ในการรักษาและสร้างเสริมสุขภาพ ในขณะเดียวกัน
สมุนไพรยงัเป็นสินคา้มูลค่าเพิ่มสูงท่ีสามารถเช่ือมโยงการผลิตไปสู่เกษตรกรในเครือข่ายไดใ้นวง
กวา้ง จึงเป็นเหตุผลท่ีกระทรวงพาณิชยใ์หค้วามส าคญัและผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาสู่สากลและขยาย
ผลสู่ธุรกิจต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง 

แมก้ระแสเร่ืองการดูแลสุขภาพจะกลายเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคให้ความสนใจเป็นอนัดบัตน้ๆ แต่
ดว้ยการแข่งขนัท่ีรุนแรงและทางเลือกท่ีมากข้ึน รวมถึงตลาดท่ีเปล่ียนแปลง ธุรกิจอาหารเสริมอาจยงั
มีการเติบโตต่อไปได ้แต่ก็มีโอกาสหายไปจากตลาดเช่นกนั ถึงแมต้ลาดอาหารเสริมจะยงัขยายตวัได้
ดีในช่วง 10-15 ปีขา้งหนา้ แต่แนวโนม้การเขา้สู่สังคมผูสู้งอายอุยา่งเตม็รูปแบบตั้งแต่ปี 2030 เป็นตน้
ไปและความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปจะส่งผลให้ตลาดอาหารเสริมในไทยมีมูลค่าตลาด
ลดลงเฉล่ียราว 8% ต่อปี ในช่วงปี ค.ศ. 2015 – 2030 ตลาดอาหารเสริมในไทยจะยงัคงมีแนวโน้ม
เติบโตไดดี้ต่อเน่ืองราว 7% ต่อปี โดยไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนจากกระแสรักสุขภาพ รายไดป้ระชากรท่ี
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สูงข้ึน และการขยายตวัของช่องทางคา้ปลีกสมยัใหม่ อยา่งไรก็ดี พบวา่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2030 เป็นตน้ไป 
มูลค่าตลาดอาหารเสริมในไทยจะเร่ิมมีขนาดเล็กลงจากการเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ จากผลส ารวจ
เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริม และพืชสมุนไพรในยุคปัจจุบนัของ EIC พบวา่
กลุ่มผูบ้ริโภคช่วงอายุเกิน 50 ปี ให้เหตุผลวา่อาหารเสริมในปัจจุบนัส่วนใหญ่ไม่มีประสิทธิภาพท า
ให้หยุดบริโภคและหันไปหาวิธีอ่ืนในการดูแลสุขภาพแทน เช่น ออกก าลังกายบ่อยข้ึน และ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เป็นตน้ ประกอบกบักระแสจากธรรมชาติ และความ
ตอ้งการสินคา้ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน (personalized) ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่สินคา้ท่ีมีในตลาด
ปัจจุบนัไม่ตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคกลุ่มน้ีอีกต่อไป 

 
 

หากผูป้ระกอบการไม่มีการปรับกลยทุธ์ทางธุรกิจ จะส่งผลใหมู้ลค่าตลาดอาหารเสริมในอีก 
15 ปีขา้งหนา้ลดลงเฉล่ีย 8% ต่อปี ดงันั้น ผูป้ระกอบการตอ้งปรับตวัรับมือกบัความทา้ทายดงักล่าว
ดว้ย 3 กลยทุธ์หลกั 

กลยุทธ์ประการแรกคือ การน าเสนอผลิตภณัฑ์ของกลุ่มผูสู้งอายุ จากขอ้มูลขององค์การ
สหประชาชาติระบุวา่ในปี ค.ศ. 2030 ไทยจะมีสัดส่วนผูสู้งอายุ (65 ปีข้ึนไป) ถึง 20% ของจ านวน
ประชากรไทยทั้งหมด ซ่ึงโครงสร้างประชากรท่ีเปล่ียนแปลงไปดงักล่าว ส่งผลให้แนวโน้มความ
ตอ้งการบริโภคอาหารเสริมเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาและ
ท าความเขา้ใจกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี เพื่อให้สามารถพฒันาสินคา้ท่ีตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการของกลุ่มผูสู้งอายุไดอ้ย่างแทจ้ริง ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์อาหารเสริมท่ีช่วยบ ารุงสมองและ
ความจ า รวมถึงอาหารเสริมท่ีช่วยลดความเส่ียงในการเกิดโรคต่างๆ ท่ีส่วนใหญ่เกิดกบักลุ่มผูสู้งอาย ุ
เช่น โรคหัวใจและความดนั กระดูกและขอ้เส่ือม เบาหวาน มะเร็ง รวมทั้งโรคท่ีเก่ียวกบัสายตาและ
การไดย้นิ เป็นตน้ 
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ในปัจจุบนัผลิตภณัฑเ์หล่าน้ียงัมีขายในทอ้งตลาดค่อนขา้งนอ้ย ตวัอยา่งหน่ึงท่ีเห็นไดช้ดัเจน
คือ ตลาดอาหารเสริมประเภทวิตามินรวม ซ่ึงมีมูลค่าตลาดมากถึงราว 3,000 ลา้นบาท แต่กลบัพบวา่
มีวิตามินรวมส าหรับผูสู้งอายุอยู่เพียง 3% ของมูลค่าตลาดเท่านั้น สะทอ้นให้เห็นถึงช่องว่างและ
โอกาสทางธุรกิจท่ียงัเติบโตไดอี้กมากในอนาคต 

 
 
กลยุทธ์ต่อมาคือ การคิดคน้และพฒันาอาหารเสริมท่ีใช้วตัถุดิบจากสมุนไพรหรือสารสกดั

จากธรรมชาติทดแทนอาหารเสริมสังเคราะห์เพื่อให้สอดรับกบักระแสคืนสู่ธรรมชาติ (Back to the 
Nature) ของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนั ซ่ึง EIC พบวา่ในช่วงปี ค.ศ. 2011-2015 ตลาดอาหารเสริมท่ีมา
จากธรรมชาติมีอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมสูงถึง 13% ต่อปี ขณะท่ีอาหารเสริมสังเคราะห์ทัว่ไป
เติบโตสะสมเฉล่ียเพียง 7-8% ต่อปีเท่านั้น สะทอ้นไดอ้ย่างชดัเจนถึงความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคชาว
ไทยท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมท่ีมาจากธรรมชาติ ทั้งในแง่ความปลอดภยั รวมถึงผลขา้งเคียงต่อ
สุขภาพท่ีต ่ากวา่อาหารเสริมสังเคราะห์ อยา่งไรก็ตาม พบวา่ ปัจจุบนัผลิตภณัฑ์อาหารเสริมท่ีมาจาก
ธรรมชาติยงัมีขายในทอ้งตลาดเพียงไม่ก่ีชนิดเท่านั้น เช่น ซุปไก่สกดั ผลไมส้กดั หรือสมุนไพรบาง
ชนิด ซ่ึงส่วนหน่ึงมาจากการวิจยัและพฒันาเพื่อต่อยอดผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรและสารสกดัจาก
ธรรมชาติยงัมีอยู่น้อย จึงเป็นอีกหน่ึงช่องทางส าหรับผู ้เล่นในตลาดอาหารเสริมในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากสมุนไพรหรือสารสกดัจากธรรมชาติไดอี้กมาก 

กลยทุธ์ประการสุดทา้ย คือ การให้บริการผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเฉพาะบุคคล (personalized 
supplements) โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในรูปแบบของข้อมูลเชิง
กายภาพ หรือ DNA เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นย  าและผลิตให้เหมาะสมกบัแต่ละบุคคลผา่นทางเวบ็ไซด์
หรือแอพพลิเคชั่น ตวัอย่างเช่น “WellPath” ซ่ึงเป็นบริษทัสตาร์ทอพัในสหรัฐฯ ท่ีมีการให้บริการ
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อาหารเสริมเฉพาะบุคคลผ่านทางระบบออนไลน์ โดยผูบ้ริโภคเพียงแค่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์
พร้อมบนัทึกขอ้มูลต่างๆ เช่น น ้ าหนัก ส่วนสูง กรุ๊ปเลือด อายุ เพศ กิจกรรมชีวิตประจ าวนั และ
เป้าหมายท่ีตอ้งการ และรับบริการสรุปขอ้มูลพร้อมผลวิเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นโภชนาการทาง
ออนไลน ์อาหารเสริมเฉพาะบุคคล 1 เดือนของ WellPath จะมีราคาอยูท่ี่ 49.95 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงมี
ราคาแพงกว่าการซ้ือวิตามินรวมทัว่ไปส าหรับ 1 เดือนแค่ราว 10% เท่านั้น ซ่ึงโมเดลธุรกิจใน
ลกัษณะน้ีเป็นหน่ึงใน         กลยุทธ์ท่ีช่วยให้ผูป้ระกอบการลดค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการธุรกิจ
แบบเดิมลงได ้เช่น ค่าใชจ่้ายในการจดัการหนา้ร้านและระบบห่วงโซ่อุปทานท่ีเป็นตน้ทุนหลกัของ
ธุรกิจ อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัดว้ยการใชป้ระโยชน์จากนวตักรรมและเทคโนโลยีน้ี
ควบคู่กนัไป 
 

 
 

ผูป้ระกอบการในตลาดอาหารเสริมควรเล็งปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อให้สามารถเติบโต
อยา่งต่อเน่ือง จากกระแสรักสุขภาพในไทยส่งผลให้ผูเ้ล่นกลุ่มอ่ืนในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม เช่น 
ธุรกิจอาหารสุขภาพ เร่ิมหนัมาพฒันาสินคา้และบริการท่ีตอบโจทยลู์กคา้เฉพาะกลุ่มมากข้ึน ไม่วา่จะ
เป็นการผลิตอาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแร่ธาตุและวิตามิน (fortified food & beverage) 
ซ่ึงถือเป็นสินคา้ทดแทนอาหารเสริม ดงันั้น ผูป้ระกอบการในธุรกิจอาหารเสริมตอ้งศึกษาท าความ
เขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มเพื่อสร้างจุดขายท่ีแตกต่างและตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคไดดี้
ยิง่ข้ึน รวมไปถึงการปรับใชเ้ทคโนโลยี นวตักรรม หรือการร่วมมือทางธุรกิจกบัผูเ้ล่นอ่ืนในห่วงโซ่
อุปทาน เช่น สถาบนัวจิยัสมุนไพร หรือโรงพยาบาล สู่การพฒันาโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ เพื่อสร้าง
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ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในระยะยาว การสร้างแบรนด์เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการในธุรกิจอาหาร
เสริมไม่สามารถละเลยได ้เพราะนอกจากจะเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีส าคญัแลว้ยงัเป็นการส่ือสาร
ถึงภาพลกัษณ์ของสินคา้ไดอี้กดว้ย เน่ืองจากผลิตภณัฑ์อาหารเสริมทุกชนิดไม่สามารถโฆษณาเพื่อ
ระบุถึงสรรพคุณของตวัสินคา้ได ้ส่งผลให้ผูเ้ล่นตอ้งหาวิธีส่ือสารกบัผูบ้ริโภคผา่นช่องทางอ่ืนแทน 
ยกตวัอย่างเช่น จุดขายของซุปไก่สกดัท่ีส่ือสารถึงภาพลกัษณ์ของความส าเร็จในชีวิตและส่งผลต่อ
การรับรู้ของผูบ้ริโภคในเชิงบวกต่อตวัผลิตภณัฑ ์(SCB EIC, 2560) 
 จะเห็นไดค้วามผูบ้ริโภคเร่ิมใหค้วามส าคญัและความสนใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ี
ผลิตจากธรรมชาติ ซ่ึงถงัเช่าถือว่าเป็นผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติท่ีมีสรรพคุณและมีส่วนช่วยในการ
ส่งเสริมสุขภาพและก าลงัไดรั้บความนิยมในตลาดขณะน้ี  ดงันั้น การศึกษาถึง “ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดั
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” นั้นจะช่วยใหผู้ป้ระกอบการเขา้ใจถึงความตอ้งการและปัจจยั
ต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของถงัเช่าสกดัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและสามารถวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดใหเ้หมาะสมต่อไป 
 
1.2 ค าถามการวจัิย 
  

1.2.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.2.2 รูปแบบสมการการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดั
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นอยา่งไร 
 
1.3 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  

1.3.1 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.3.2 เพื่อศึกษารูปแบบการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่า
สกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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1.4 กรอบแนวคิดของการวจัิย 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มี
กรอบแนวคิดในการท าวิจยั  ได้มีก าหนดตัวแปรต้น และตวัแปรตาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
ด าเนินงานวจิยัและเป็นแนวทางในการคน้หาค าตอบ 
 

     ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.5 สมมติฐานการวจัิย 
 

H0 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมี
ส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
1.6 ขอบเขตในการวจัิย 

 
1. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา เป็นการศึกษามุ่งเนน้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถั่งเช่าสกัดของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการ 

 
การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์
เสริมอาหารทีม่ีส่วนผสมของ

เห็ดถังเช่าสกดั  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(Kotler, 2006) 
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 3. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี พื้นท่ีในการวจิยั คือ กรุงเทพมหานคร 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม และสรุปผลการศึกษาระหวา่งเดือน ตุลาคม ถึง ธนัวาคม 2560 
 
1.7 ตัวแปรทีศึ่กษา 

1.  ตัวแปรต้น (Independent Variable)  
1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

1.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์
1.2 ดา้นราคา 
1.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
1.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสม
ของเห็ดถัง่เช่าสกดั 
 
1.8 นิยามค าศัพท์ 
  ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรมาก าหนดค านิยามค าค าศพัท์เพื่อน าไปสร้างเคร่ืองมือวิจยัให้ไดค้  าตอบ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ดงัต่อไปน้ี 
 ผู้บริโภค หมายถึง ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  หมายถึง ปัจจัยด้าน ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ของผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดั 
 ผลติภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัในรูปแบบต่างๆ  

ราคา หมายถึง ราคาของผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดั 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย  หมายถึง ช่องทางในการขายของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมี

ส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดั 
การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การจดัการส่งเสริมการขายของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมี

ส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดั เช่น การแถมสินคา้ การลดราคา การลุน้รางวลั เป็นตน้ 
การตัดสินใจ หมายถึง การตดัสินใจในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ด

ถัง่เช่าสกดั 
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1.9 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
 1.9.1 ท าให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดั 

1.9.2  ผลการวิจยัจะสามารถใช้เป็นแนวทางเคล่ือนท่ีในการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขนั
ทางดา้นการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

1.9.3  สามารถน าผลการวิจยัไปพฒันา และปรับปรุงสินค้า และการส่งเสริมการขายให้
ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  

1.9.4 ผลการวจิยัจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ตอ้งการจะศึกษาวจิยัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 

 



 

 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฏ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 งานวิจยัเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
คน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาประกอบการน าเสนอผลการวิจยัไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจยัท่ีได้ก าหนดไว ้โดยแบ่งหัวข้อ
ออกเป็น 4 ส่วน 
 2.1 ส่วนท่ี 1 แนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

2.2 ส่วนท่ี 2 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
2.3 ส่วนท่ี 3 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 
2.4 ส่วนท่ี 4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 ส่วนที ่1 แนวคิดเกีย่วกบัผลติภัณฑ์เสริมอาหาร 

ความหมายของผลติภัณฑ์เสริมอาหาร  
สุรันทร์ จงดีประเสริฐ (2554) ได้ให้ความหมายของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไวว้่า เป็น 

ผลิตภณัฑ์ท่ีใชรั้บประทานนอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติ ซ่ึงมีสารอาหารหรือสาร
อ่ืนเป็นองคป์ระกอบ อยูใ่นรูปแบบเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลวหรือลกัษณะอ่ืน ซ่ึงมิใช่รูปแบบ
อาหารตามปกติ (Conventional Foods) ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีคาดหวงัประโยชน์ทางด้านส่งเสริม
สุขภาพ  

เพลินใจ ตงัคณะกุล (2554) ไดใ้หค้วามหมายของผลิตภณัฑอ์าหารเสริมไวว้า่ผลิตภณัฑ์ท่ีใช ้
ในการรับประทานโดยตรง โดยนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลกั ไดโ้ดยกนัตามปกติมกัจะ
อยู ่ในลกัษณะท่ีเป็นเมด็ แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีมีจุดมุ่งหมายส าหรับบุคคล 
โดยทัว่ไป โดยท่ีมีสุขภาพปกติมิใช่เป็นผูป่้วย เช่น น ้ ามนัแคปซูล ใยอาหารอดัเม็ด ใยอาหารผง 
ส าหรับไวโ้รยอาหาร เป็นตน้ โดยจากความหมายของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมในขา้งตน้ สามารถท่ีจะ
สรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้ น หมายถึง สารอาหารท่ีใช้รับประทานเข้าไปโดยตรง 
นอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติ เพื่อเติมเสริมป้องกนัหรือบ าบดั โดยมีสารอาหารหรือ
สารอ่ืนๆ เป็นองคป์ระกอบอยูอ่าจจะอยูใ่นรูปแบบของเมด็ แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลกัษณะ
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อ่ืนๆ โดยท่ีมีจุดมุ่งหมายส าหรับผูบ้ริโภคโดยทั่วไปท่ีมีสุขภาพปกติ มิใช่เป็นผูป่้วยโดยมีการ
คาดหวงัประโยชน์ในทางส่งเสริมสุขภาพใหดี้ข้ึนหรือทรงตวั  

ประเภทของผลติภัณฑ์เสริมอาหาร  
เพลินใจ ตงัคณะกุล (2554) ได้จ  าแนกประเภทผลิตภณัฑ์เสริมอาหารตามคุณสมบติัและ 

ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑไ์วด้งัน้ี 1) อาหารบ ารุงสุขภาพ ระบุสรรพคุณวา่เป็นอาหารบ ารุงร่างกาย 
รับประทานแลว้มีสุขภาพดี ราคาค่อนขา้งแพง เช่น รังนก โสม หูฉลาม และซุบไก่สกดั เป็นตน้ 2) 
อาหารป้องกนัและรักษาโรค เช่น น ้ามนัดอกอิฟน่ิงพริมโรส (Evening Primrose Oil) น ้ ามนัปลา เลซิ
ทิน นมผึ้ง และสาหร่ายคลอเรลลา 3) อาหารลดน ้ าหนกัส าหรับผูเ้ป็นโรคอว้น อาหารประเภทน้ีจะ
เพิ่มปริมาณบริโภคแลว้อ่ิม ไม่ใหคุ้ณค่าทางอาหาร ตวัอยา่งเช่น ผลิตภณัฑ์จากบุก เมล็ดแมงลกั และ 
Guar Gum 4) อาหารเสริมนกักีฬา มีสารอาหารท่ีใหพ้ลงังานอยา่งรวดเร็ว เช่น เคร่ืองด่ืมกลูโคส และ 
เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ชนิดต่างๆ 5) ผลิตภณัฑ์ท่ีเสริมหรือเติมสารอาหาร (Fortification) บางชนิดให้มาก
ข้ึน เช่น ใยอาหาร (Dietary Fiber) และแคลเซียม เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผูค้นบางกลุ่มท่ีไดรั้บ
สารอาหารบางชนิดไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย นอกจากน้ี เพลินใจ ตงัคณะกุล (2554) 
ไดจ้  าแนกประเภทอาหารเสริมตามแหล่งท่ีมา ดงัน้ี 1) ผลิตภณัฑ์ท่ีไดม้าจากพืช เช่น น ้ ามนัดอกอีฟ
น่ิงพริมโรส 2) ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์เช่น น ้ ามนัปลา 3) ผลิตภณัฑ์จากจุลินทรีย ์เช่น ยีสตซ่ึ์งมีวิตามิน
สูงส าหรับใชเ้ป็นส่วนประกอบในอาหาร เช่น ยาคูลท ์ 

รูปแบบผลติภัณฑ์เสริมอาหาร  
1) เม็ดและแคปซูล ข้ึนกบัสูตรของแต่ละผลิตภณัฑ์ เม็ดหรือแคปซูลอาจไม่ได้มีเพียงแต่

วิตามิน เกลือแร่ หรือ สารส าคัญท่ีสกัดจากสมุนไพร แต่บางคร้ังอาจจะมีสารอ่ืนๆ ท่ีเรียกว่า 
“กระสายยา” อนัหมายถึง สารท่ีใส่ในกระบวนการท าผลิตภณัฑ์ชนิดเม็ดหรือแคปซูล กระสายยา 
อาจแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่มใหญ่คือ 1.1) สารเพิ่มเน้ือ (Fillers) ช่วยเพิ่มปริมาณเน้ือท่ีประกอบเป็นเม็ด
หรือแคปซูล 1.2) สารยดึจบั (Binders) สารกลุ่มน้ีจะช่วยยึดจบัผลิตภณัฑ์ให้ติดกนัเป็นเม็ด หากไม่มี
สารยดึจบัผลิตภณัฑช์นิดเมด็จะแตกเป็นผงหล่นร่วง 1.3) สารช่วยกระจายตวั (Disintegrates) ช่วยให้
ผลิตภณัฑ์ชนิดเม็ดละลายในระบบทางเดินอาหารได้ดีข้ึน ท าให้สารส าคญัท่ีมีฤทธ์ิถูกดูดซึมเข้า
ร่างกายอยา่งมีประสิทธิภาพ 1.4) สารหล่อล่ืน (Lubricants) รู้จกักนัในนามสารช่วยไหลหรือสารช่วย
ร่อน สารหล่อล่ืน เช่น น ้ ามนัปาล์มจะช่วยท าให้แกะเม็ดยาออกจากพิมพไ์ดง่้ายในขั้นตอนการผลิต 
นอกจากน้ี ผลิตภณัฑเ์สริมสุขภาพอาจอาจมีสารอ่ืนๆ อีก เช่น สารแต่งกล่ิน สารให้ความหวาน สาร
แต่งสี และวตัถุกนัเสีย 2) ผลิตภณัฑเ์สริมชนิดปล่อยตวัยาเป็นระยะ กระบวนการผลิตอาหารเสริมได้
พฒันาไปถึงขั้นท่ีจะผลิตเม็ดยาท่ีสามารถปลดปล่อยตวัยาส าคญัออกมาเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง 
(Timed-Release หรือเรียกวา่ Sustained Release หรือ Continuous Release) สารส าคญัของผลิตภณัฑ์
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จะถูกปลดปล่อยออกมาอย่างต่อเน่ืองจากวสัดุท่ีใช้จบัตวัยาแทนการปล่อยออกมาทั้งหมดคร้ังเดียว 
3) ผงและน ้ามนั ผลิตภณัฑรู์ปน้ีเหมาะกบัผูป่้วยท่ีมีปัญหาเร่ืองการกลืนอาหาร ผงและน ้ ามนัสามารถ
ผสมกบัน ้ า น ้ าผลไม ้หรือสามารถโรยในอาหารได ้การจะมีสุขภาพท่ีดีนั้นตอ้งมีปัจจยัหลายๆ อยา่ง
ร่วมกนั คือ พนัธุกรรม โภชนาการ การออกก าลงักาย การผอ่นคลายร่างกายและจิตใจ การหลีกเล่ียง
ส่ิงท่ีเป็นพิษต่างๆ การมีโภชนาการท่ีดีก็เป็นหน่ึงในหลายขอ้ท่ีท าให้สุขภาพดี ขอ้ปฏิบติัท่ีมีการ
แนะน าในเร่ืองการบริโภคอาหาร คือ รับประทาน อาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย 
รับประทานอาหารท่ีมีไขมันแต่พอควร หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารหวานจัดและเค็มจัด 
รับประทานอาหารสะอาดปราศจากการปนเป้ือนสารเคมี และงดหรือลดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์
แอลกอฮอลเ์ป็นสารท่ีอาจท าใหเ้สพติดได ้คนท่ีติดสุราจนเร้ือรัง มกัจะขาดวติามินและแร่ธาตุต่างๆ 
 
2.2 ส่วนที ่2 แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาดถูกสร้างข้ึนโดยค านึงถึงความจ าเป็นและความตอ้งการของตลาด 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาด และเพื่อตอบสนองสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภค 
โดยทัว่ไปส่วนประสมทางการตลาดจะประกอบดว้ย 4Ps คือ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การ
จดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) ผลิตภณัฑ์เป็นส่วนท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด ซ่ึงหมายถึง ส่ิงท่ีเสนอ
แก่ตลาดท่ีสามารถสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของผูบ้ริโภคและตลาดได้ ผลิตภณัฑ์แบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งได ้(Tangible Product) จ  าพวกสินคา้ (Goods) และ 
ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Product) คือ การบริการ (Service) โดยการพิจารณาจะค านึงถึง
ปัจจยัต่างๆ ได้แก่ ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ (Product variety) คุณภาพ (Quality) การ
ออกแบบ (Design) ตราสินคา้ (Brand) บรรจุภณัฑ์ (Packaging) การรับประกนัสินคา้ (Warranty) 
รวมไปถึงการบริการ (Services)  

2. ราคา (Price) ราคา เป็นองค์ประกอบทางการตลาดท่ีท าให้เกิดรายไดก้บัธุรกิจ เน่ืองจาก
ราคามีส่วนในการท าให้สินคา้และบริการต่างๆ มีความแตกต่างกนัและมีผลต่อผูบ้ริโภคในการรับรู้
ถึงคุณค่าท่ีได้รับ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของสินคา้หรือบริการกบัราคา 
(Price) หากคุณค่าสูงกวา่ราคา ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีผูข้ายและนกัการ
ตลาดตอ้งค านึงถึงคุณค่าของสินคา้หรือบริการท่ีรับรู้ในมุมมองของผูบ้ริโภค การก าหนดราคาเป็น
กลยุทธ์ท่ีส าคญัมากในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงตอ้งมีความชดัเจนในวตัถุประสงค์ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง 
เช่น ตน้ทุนของสินคา้และบริการ สภาพการแข่งขนัเปรียบเทียบกบัคู่แข่งในตลาด  
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3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง การส่งผา่นสินคา้และ
บริการจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคดว้ยช่องทางต่างๆ สถานท่ีตั้งของผูใ้หบ้ริการและความยากง่ายในการ
เขา้ถึงเป็นอีกหน่ึง ปัจจยัท่ีส าคญั ทั้งน้ีความยากง่ายในการเขา้ถึงมิใช่เฉพาะทางกายภาพเท่านั้น แต่
รวมถึงการติดต่อส่ือสาร ดังนั้ นประเภทของช่องทางการจดัจ าหน่ายและความครอบคลุมจึงมี
ความส าคญั ช่องทางการจดัจ าหน่ายแต่ละช่องทางจะมีความสามารถในการสร้างยอดขายและมี
ค่าใชจ่้ายท่ีแตกต่างกนัไป  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริโภค โดยมี
วตัถุประสงค์ส าคญัในการกระตุน้ยอดขาย แนะน าสินคา้สู่ผูบ้ริโภค การสร้างความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้หรือบริการ เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดการใชสิ้นคา้และบริการอยา่งต่อเน่ืองหรือเป็น
การติดต่อส่ือสารระหว่าง ผูข้ายกบัผูบ้ริโภค เพื่อชกัจูงเกิดทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ โดยการ
ติดต่อส่ือสารน้ีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย พิจารณาใหมี้ความเหมาะสมกบัผูบ้ริโภคและผลิตภณัฑด์งัน้ี  

4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นรูปแบบหน่ึงในการน าเสนอข่าวสารเก่ียวกบั
องคก์ร สร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ริการหรือความคิด  

4.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal selling) เป็นการเสนอขายโดยหน่วยงาน
ขายไปยงัผูบ้ริโภคโดยตรง เพื่อให้เกิดการขายและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้ริโภค เรียกไดว้่า
เป็นการส่ือสารระหวา่งบุคคล  

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) เป็นส่ิงจูงใจระยะสั้นท่ีกระตุน้ให้เกิด
การซ้ือหรือขายผลิตภณัฑห์รือบริการ  

4.4 การใหข้่าวและประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relations) การให้ข่าวเป็น
การเสนอความคิดเก่ียวกบัสินคา้ บริการ ตราสินคา้ หรือบริษทั โดยผ่านการกระจายเสียงหรือส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ส่วนการประชาสัมพนัธ์เป็นการส่ือสารท่ีมีการวางแผนเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารต่อ
ผลิตภณัฑห์รือต่อนโยบายใหเ้กิดกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  

4.5 การบอกกล่าวปากต่อปาก (Word of Mouth) มีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่ง เป็นการ
ถ่ายทอดประสบการณ์จากการใชสิ้นคา้และบริการนั้นต่อไปยงัผูอ่ื้น  

4.6 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้
เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือวิธีการต่างๆ ส่งเสริมการตลาดโดยตรงกบัผูบ้ริโภคเพื่อให้เกิด การ
ตอบสนองในทนัที 
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2.3 ส่วนที ่3 แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 
การตดัสินใจ (Decision) หมายถึง การเลือกท่ีจะกระท าการส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะจาก 

บรรดาทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู ่(C. Glenn Walters, 1987, น.69 อา้งถึงใน ศุภร เสรีรัตน์, 2550, น.49) 
การตดัสินใจ คือ การเลือกเอาวิธีปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงจากวิธีปฏิบติัหลายๆ อยา่งท่ีมีอยู ่(ยุดา รัก
ไทย และธนิกานต ์มาฆะศิรานนท.์ (2542 , น. 9 อา้งถึงใน สุทามาศ จนัทรถาวร, 2556, น.623)) การ
ตดัสินใจ คือ กระบวนการคดัเลือกแนวทางปฏิบติัจากทางเลือกต่างๆ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ี
ตอ้งการ ซ่ึงจดัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการแกไ้ขปัญหา (กิตติ ภกัดีวฒันะกุล, 2546 หนา้ 7 อา้งถึง
ใน สุทามาศ จนัทรถาวร. 2556, น.623) จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่ การตดัสินใจ คือ 
กระบวนการในการเลือกทางเลือกทางใดทางหน่ึงเพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงท่ีต้องการ รวมไปถึงการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือก ซ้ือสินคา้และบริการ  

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ  
1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรก

ผูบ้ริโภคจะตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการในสินคา้หรือการบริการ ซ่ึงความตอ้งการหรือ
ปัญหานั้นเกิดข้ึนมาจากความจ าเป็น (Needs) ซ่ึงเกิดจาก (1) ส่ิงกระตุน้ภายใน (Internal Stimuli) 
เช่น ความรู้สึกหิวขา้ว กระหายน ้ า เป็นตน้ (2) ส่ิงกระตุน้ภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจาก
การกระตุน้ของส่วนประสมทางการตลาด (4 P's) เช่น เห็นขนมเคก้น่ากิน จึงรู้สึกหิว, เห็นโฆษณา
สินคา้ในโทรทศัน์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดจึงเกิดความรู้สึกอยากซ้ือ อยากได,้ เห็นเพื่อนมีรถใหม่
แลว้อยากได ้เป็นตน้  

2. การแสวงหาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภคทราบถึงความตอ้งการในสินคา้
หรือบริการแลว้ ล าดบัขั้นต่อไปผูบ้ริโภคก็จะท า การแสวงหาขอ้มูล เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจ 
โดยแหล่งขอ้มูลของผูบ้ริโภค แบ่งเป็น (1) แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจาก
เพื่อน ครอบครัว คนรู้จกัท่ีมีประสบการณ์ในการใช้สินคา้หรือบริการนั้นๆ (2) แหล่งทางการคา้ 
(Commercial Sources) เช่น การหาขอ้มูลจากโฆษณาตาม ส่ือต่างๆ พนกังานขาย ร้านคา้ บรรจุภณัฑ ์
(3) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียด ของสินคา้หรือบริการจาก
ส่ือมวลชน หรือองค์กรคุม้ครองผูบ้ริโภค (4) แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจาก
การประสบการณ์ส่วนตวัของ ผูบ้ริโภคท่ีเคยทดลองใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆมาก่อน  

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ ใน
ขั้นต่อไปผูบ้ริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผูบ้ริโภคต้อง
ก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบติัท่ีจะใช้ในการประเมิน เช่น ยี่ห้อ ราคา รูปแบบ บริการหลงัการขาย 
ราคาขายต่อหน่วย เป็นตน้  
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4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลังจากท่ีได้ท าการประเมินทางเลือกแล้ว 
ผูบ้ริโภคก็จะเขา้สู่ในขั้นของการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงตอ้งมีการตดัสินใจในดา้นต่างๆ ดงัน้ี (1) ตรายี่ห้อท่ี
ซ้ือ (Brand Decision) (2) ร้านคา้ท่ีซ้ือ (Vendor Decision) (3) ปริมาณท่ีซ้ือ (Quantity Decision) (4) 
เวลาท่ีซ้ือ (Timing Decision) (5) วธีิการในการช าระเงิน (Payment-method Decision)  

5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลงัจากท่ีลูกคา้ไดท้  าการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้หรือบริการไปแลว้นั้น นกัการตลาดจะตอ้งท าการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลงัการซ้ือ 
ซ่ึงความพึงพอใจนั้นเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้ท าการเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงกบัส่ิงท่ีคาดหวงั ถา้
คุณค่าของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บจริง ตรงกบัท่ีคาดหวงัหรือสูงกวา่ท่ีไดค้าดหวงัเอาไว ้ลูกคา้ก็จะ
เกิดความพึงพอใจในสินคา้หรือบริการนั้น โดยถา้ลูกคา้มีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซ้ือ
ซ ้ าหรือบอกต่อ เป็นตน้ แต่เม่ือใดก็ตามท่ีคุณค่าท่ีไดรั้บจริงต ่ากวา่ท่ีไดค้าดหวงัเอาไว ้ลูกคา้ก็จะเกิด
ความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมท่ีตามมาก็คือลูกคา้จะเปล่ียนไปใช้ผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนั และมีการ
บอกต่อไปยงัผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆ ดว้ยเหตุน้ีนกัการตลาดจึงตอ้งท าการตรวจสอบความพึงพอใจของ
ลูกคา้หลงัจากท่ีลูกค้าซ้ือสินคา้หรือบริการไปแล้ว โดยอาจจะท าผ่านการใช้แบบส ารวจความพึง
พอใจหรือจดัตั้งศูนยรั์บขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ (Call Center) เป็นตน้  

ทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ (AIDA) (St.Elmo Lewis, 1898 อา้งถึงใน ณภทัคอร ปุณยา
ภาภสัสร, 2551)  

1. ความตั้งใจ (Attention) เร่ิมต้นท่ีผูบ้ริโภคจะต้องรู้จักสินค้าและบริการนั้นก่อน ซ่ึงก็
เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคมีความตั้งใจในการรับสาร  

2. ความสนใจ (Interest) นอกจากการรู้จกัสินค้าแล้วก็ยงัไม่เพียงพอผูบ้ริโภคตอ้งถูกเร้า 
ความสนใจจนสามารถแยกแยะสินคา้นั้นออกจากสินคา้อ่ืนๆ ท่ีมีอยูใ่นตลาด  

3. ความปรารถนา (Desire) ความสนใจท่ีถูกกระตุน้จะกลายเป็นความอยาก ความปรารถนา 
ท่ีจะไดค้รอบครองสินคา้นั้น ตามปกติความปรารถนาจะเกิดข้ึนจากการเห็นประโยชน์ท่ีสินคา้นั้น
เสนอใหห้รือเกิดจากการเห็นหนทางแกปั้ญหาท่ีมีอยูท่ี่สินคา้นั้นหยบิยืน่ให ้ 

4. การกระท า (Action) เม่ือความปรารถนาเกิดข้ึนแลว้ กระบวนการซ้ือจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือ 
ผูบ้ริโภคกา้วเขา้สู่ขั้นตอนสุดทา้ยคือการซ้ือสินคา้ จากแนวคิดการตดัสินใจ สรุปไดว้า่การตดัสินใจ
เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจว่าจะซ้ือ ผลิตภณัฑ์หรือบริการใด โดยมีปัจจยั คือ ข้อมูล
เก่ียวกบัตวัสินคา้ สังคม และกลุ่มทางสังคม ทศันคติของ ผูบ้ริโภค เวลาและโอกาส ความตั้งใจ 
ความสนใจ ความปรารถนา และการกระท า 
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2.4 ส่วนที ่4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  

กิตติญารัตน์ ชีพสาทิศชัยกุล (2559) การศึกษาวิจยัเร่ืองการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร 
เสริมประเภทคอลลาเจนของผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครการวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมาย 
เพื่อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคล แรงจูงใจ คุณค่าตราสินคา้ รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 
ซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมประเภทคอลลาเจนของผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมประเภทคอลลาเจนกบัความพึงพอใจ 
โดยรวมในผลิตภณัฑ์อาหารเสริมประเภทคอลลาเจนของผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูห้ญิงวยัท างานท่ีมีอายุ 20 ปี ข้ึนไป ท่ีอาศยัอยู่ในเขต 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 30 – 39 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพเป็นพนักงาน / ลูกจ้างบริษทัเอกชน รายได้ต่อเดือน      
40,001 – 50,000 บาท มีตราสินคา้คอลลาเจนท่ีซ้ือประจ า คือ Vistra แรงจูงใจโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ความคิดเห็นในคุณค่าตราสินคา้โดยรวมอยู่ในระดบัดีรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมประเภทคอลลาเจน พบวา่ ดา้นการตดัสินใจซ้ือใน
ระดบัมากท่ีสุด และความพึงพอใจโดยรวมในผลิตภณัฑ์อาหารเสริมประเภทคอลลาเจนของผูห้ญิง
วยัท างานใน กรุงเทพมหานครโดยรวมในระดบัมากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แรงจูงใจ 
คุณค่าตราสินคา้ รูปแบบการด าเนินชีวิต มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมประเภท
คอลลาเจนของผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ความ
พึงพอใจโดยรวมในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทคอลลาเจนของผู ้หญิงว ัยท า งานใน
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมประเภทคอลลาเจนของ
ผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จินตนา อ่อนลา (2558) ท่ีศึกษากลยุทธ์ การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคญัในเร่ืองพนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ดีให้บริการ ลูกคา้อย่างเสมอภาค และบริการรวดเร็ว 
เอาใจใส่งาน สุภาพเรียบร้อย เช่นเดียวกบั  
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ธนฎัฐา พริกทอง (2558) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมประเภทวิตามิน
เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25 - 34 ปี ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 25,000 – 34,999 บาท และมีสถานภาพโสด ส่วนประสม
ทางการตลาดบริการโดยรวมและรายด้านมีความส าคญัอยู่ในระดับมากความคิดเห็นเก่ียวกับ
ตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมประเภทวิตามินเพื่อสุขภาพของกลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยูใ่น
ระดับมากทุกด้าน ส่วนประสมทางการตลาดบริการทุกด้านมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือ 
ขั้นตอนการตดัสินใจอาหารเสริมประเภทวิตามินเพื่อสุขภาพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยมีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านราคา และด้านการส่งเสริม
การตลาดและมีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
ลกัษณะทากายภาพ ดา้นกระบวนการ และดา้นบุคลากร ตามล าดบั  

 
พลวฒัน์ เศรษฐนุรักษ์ (2556) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตอ า เภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์ ผลการวิจยัพบว่า 
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพราะตอ้งการบ ารุงสุขภาพมากท่ีสุด ร้อยละ 39.00 
ส่วนใหญ่ซ้ือจากร้านคา้ทัว่ไป ร้อยละ 29.47 ซ้ือเฉล่ียเดือนละคร้ัง ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
มากท่ีสุดคือ โทรทศัน์ แหล่งท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารเสริม ไดแ้ก่ ตวัแทนจ าหน่าย และพนกังาน
ขาย รายจ่ายการซ้ืออาหารเสริมประมาณ 1,001-2,000 บาทต่อเดือน ยี่ห้อท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือ / นิยม 
บริโภคมากท่ีสุด คือ กิฟฟารีน ระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์
อาหารเสริมสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์อยูร่ะดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็น 
รายดา้น พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคาปัจจยัดา้นการ 
ส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม ตามล าดบั การ 
เปรียบเทียบความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพของ 
ผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยรวมและรายดา้น ระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิง พบวา่ 
แตกต่างกนัในด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสังคมและ 
วฒันธรรม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์ ไม่แตกต่างกนั การเปรียบเทียบ
ความ แตกต่างระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
สุขภาพ จ าแนกตามช่วงอายุท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
แตกต่างกันในทุกด้าน ท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิตท่ี .05 การเปรียบเทียบความแตกต่างระดับ
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ความส าคญัของ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพ จ าแนกตามช่วง
ระดบัการศึกษาท่ี แตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ แตกต่าง
กันในด้าน ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสังคมและ
วฒันธรรม ท่ีระดบั นยัส าคญัทางสถิตท่ี .05 การเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพ จ าแนกตามช่วงระดบัรายไดต่้อ
เดือนท่ีแตกต่างกนั มี ระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ แตกต่างกนัในดา้น
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา  ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสังคมและวฒันธรรม ท่ีระดบันัยส าคญัทาง
สถิตท่ี .05 การ เปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์อาหารเสริมสุขภาพ จ าแนกตามช่วงอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการ ตดัสินใจเลือกซ้ือ แตกต่างกนัในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริม การตลาด ดา้นสังคมและวฒันธรรม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ี .05 ขอ้คิดเห็นท่ีมีต่อการ
ใช้ ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพ พบว่า ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพมีราคาสูง มีการโฆษณา
ผลิตภณัฑ์ เกินความเป็นจริง อีกทั้งผลิตภณัฑ์ดอ้ยคุณภาพ ใช้แลว้เห็นผลช้า ขอ้มูลผลิตภณัฑ์บอก
สรรพคุณไม่ชดัเจน และผลิตภณัฑ์เป็นของปลอม ตามล าดบั ผลงานการวิจยัในคร้ังน้ีเสนอแนะว่า 
ผูป้ระกอบการควรปรับรูปแบบบรรจุภณัฑ์ให้มีความหลากหลาย ค านึงถึงมาตรฐานของส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา ในการตรวจสอบคุณภาพ และก าหนดราคาให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์
มีท าเลท่ีตั้ ง สะดวกในการหาซ้ือ มีพนักงานขายท่ีผ่านการฝึกอบรมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์คอยให้
ค  าแนะน าเพื่อจูงใจใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ 

 
จิตติมา สิงห์เวช สกุล (2555) ท่ีศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผู ้บริโภคในการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสมุนไพรในต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน พบว่า ในการตดัสินใจ
ซ้ือสินค้า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักับพนักงานท่ีให้บริการมีความสุภาพ อธัยาศยัดี มีความ
ซ่ือสัตย ์และมีความช านาญในการปฏิบติังาน สามารถส่ือสารหรืออธิบายรายละเอียดต่างๆ ให้ลูกคา้
เขา้ใจไดมี้อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ 

 
ฐิตาภา พรหมสวาสด์ิ (2555) ศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารบ ารุงสมองและความจ าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ในดา้นพนกังานขายท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมากท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ คือ พนกังาน
ขายมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีมีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจนและถูกต้อง มีความน่าเช่ือถือ และ มีความรู้ใน
ผลิตภณัฑท่ี์ขายเป็นอยา่งดีสอดคลอ้งกบั  



 

 

    บทที ่3 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยั
ไดศึ้กษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ คือ การเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และแหล่งขอ้มูลทุติย
ภูมิ ไดแ้ก่ การศึกษาและคน้ควา้จากเอกสาร ส่ิงพิมพ ์วิทยานิพนธ์ งานวิจยัทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ต ารา วารสารต่างๆ รวมถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอน
ดงัน้ี 

3.1 ประเภทของงานวจิยั 
3.2  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.4  การทดสอบเคร่ืองมือ 
3.5  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.6  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล                                                                                                                                                                          
 

3.1 ประเภทของงานวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อมุ่ง
หาข้อเท็จจริงจากการเก็บข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารท่ี มีส่วนผสมของเห็ดถั่ง เ ช่าสกัดของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
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 กลุ่มตวัอยา่งส าหรับงานวิจยัน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดั ดงันั้น ผูว้ิจยัไม่สามารถทราบจ านวนประชากรเป้าหมาย คือ 
ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของถังเช่าสกัด ท่ีแท้จริงได้ ดังนั้ น ในการ
ท าการศึกษา และวิจยัในคร้ังน้ีจะก าหนดกลุ่มตวัอย่างตามกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากร และ
ตั้งสมมติฐานวา่ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งมีการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) โดยผูว้ิจยัใช้
สูตรการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเพื่อประมาณสัดส่วนของประชากรส าหรับท าการวิจยัคร้ังน้ี 
โดยก าหนดให้ระดบัความแปรปรวน (P) สูงสุด คือ ร้อยละ 50 หรือ 0.5 และโอกาสท่ีจะไม่เกิด
เหตุการณ์ (q) เท่ากบั ร้อยละ 50 หรือ 0.5 ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95 และยอมรับค่า
ความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งได ้ร้อยละ 5 หรือ 0.05 โดยสามารถค านวณและก าหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัสูตรต่อไปน้ี 

   
    

  
 

โดยท่ี 
n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
Z = ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95 (Z มีค่าเท่ากบั 1.96) 
P = โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ 
q = โอกาสท่ีจะไม่เกิดเหตุการณ์ (q) คือ 1 - p เท่ากบั ร้อยละ 50 หรือ 0.5 
e = ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งไดท่ี้ยอมรับได ้ร้อยละ 5 หรือ 0.05 

แทนค่าจากสูตรจะไดว้า่ 
 

n = (1.96) 2 (0.5) (1-0.5) 
    (0.05) 2 

n = 384.16 
 
จากการค านวณขา้งตน้ ในกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ณ ระดบัความเช่ือมัน่

เท่ากบั ร้อยละ 95 กลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมส าหรับการศึกษา และท าการวิจยัในคร้ังน้ีควรก าหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 385 ตวัอยา่ง แต่ทั้งน้ี เพื่อใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีแม่นย  ามากยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึง
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเพิ่มข้ึนอีกเป็นจ านวนรวมทั้งส้ินประมาณ 400 ตวัอยา่ง  
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การสุ่มตวัอยา่ง 
เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนวา่มีจ านวนเท่าใด ทางผูว้ิจยัจึงเลือกใช้

วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling) คือ การเลือกแจก
แบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีเคยท่ีซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัเท่านั้น เป็นวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยไม่
ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยท าการแจก
แบบสอบถามท่ีห้างสรรพสินค้า  แหล่งชุมชน อาคารส านักงาน มหาวิทยาลัย  ฯ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

3.3.1 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
3.3.1.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวจิยั 

3.3.1.2 สร้างกรอบแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.3.1.3 สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย และน า
แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและให้ผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและน าค าแนะน ามาปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามให้ถูกตอ้งเหมาะสม โดยค่า 
IOC (Index of item-Objective Congruence) ในแบบสอบถามตอ้งมีค่ามากกวา่ 0.5 ทุกขอ้ 

3.3.1.4 น าแบบสอบถามไปท าการทดลอง (Tryout) กับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลักษณะ
ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีจะศึกษา โดยไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั จ  านวน 40 คน และน า
ข้อมูลท่ีได้ไปหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha 
Coefficient; α ) ของ Cronbach ซ่ึงตอ้งมีค่ามากกวา่ 0.7 ข้ึนไป จึงแสดงวา่แบบสอบถามนั้นมีความ
เช่ือมัน่ในระดบัท่ียอมรับได้ จึงน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลต่อไป (กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2554, หนา้ 445) 

3.3.1.5 น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400
ตวัอยา่ง 
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3.3.2 แบบสอบถามทีใ่ช้ในการวจัิย 
ในการวิจยัคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closeended 

Questionnaire) จ  านวน 400 ชุดโดยแบ่งเป็นทั้งหมด 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยลกัษณะค าถามให้

เลือกตอบ ประกอบดว้ยค าถาม 6 ขอ้ 
 

ตัวแปร ประเภทของมาตรวดั ลกัษณะของการวดั 
1. เพศ ม า ต ร า น า ม บั ญ ญั ติ 

(Nominal scale) 
1. ชาย 
2. หญิง 

2. อาย ุ ม า ต ร า เ รี ย ง อั น ดั บ 
(Ordinal scale) 

1. ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 
2. 21 – 30 ปี 
3. 31 – 40 ปี 
4. 41 – 50 ปี 
5. 51 – 60 ปี 
6. มากกวา่ 61 ปีข้ึนไป 

3. สถานภาพสมรส ม า ต ร า น า ม บั ญ ญั ติ 
(Nominal scale) 

1. โสด 
2. สมรส 
3. หมา้ย /หยา่ร้าง 

4. ระดบัการศึกษา ม า ต ร า น า ม บั ญ ญั ติ 
(Nominal scale) 

1. ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี 
3. ปริญญาโท 
4. ปริญญาเอก 

5. อาชีพ ม า ต ร า น า ม บั ญ ญั ติ 
(Nominal scale) 

1. ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
2. พนกังาน/ลูกจา้งองคก์รเอกชน 
3. วชิาชีพอิสระ 
4. ธุรกิจส่วนตวั 
5. รับจา้ง 
6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................ 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ม า ต ร า เ รี ย ง อั น ดั บ 1. ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 
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(Ordinal scale) 2. 15,001 – 30,000 บาท 
3. 30,001 – 45,000 บาท 
4. 45,001 – 60,000 บาท 
5. 60,001 – 75,000 บาท 
6. มากกวา่ 75,001 บาทข้ึนไป 

 
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยวดัระดบัความความคิดเห็นเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) 5 ระดบัคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ย
ท่ีสุด ในการใหค้ะแนนแต่ละขอ้ค าถามดงัน้ี 

แบบสอบถามส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงแบ่งเป็น 4 
ดา้น ดงัน้ี 

1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยแสดงเกณฑ์ในการวดัระดบัความ
คิดเห็น 5 ระดบัประกอบดว้ยค าถาม 5 ขอ้ยอ่ย 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา โดยแสดงเกณฑ์ในการวดัระดบัความคิดเห็น 
5 ระดบัประกอบดว้ยค าถาม 5 ขอ้ยอ่ย 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยแสดงเกณฑ์ในการวดั
ระดบัความคิดเห็น 5 ระดบัประกอบดว้ยค าถาม 5 ขอ้ยอ่ย 

4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยแสดงเกณฑ์ในการวดั
ระดบัความคิดเห็น 5 ระดบัประกอบดว้ยค าถาม 5 ขอ้ยอ่ย 

 
ส่วนท่ี 3 การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถั่งเช่าสกัดของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวดัระดับความความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) 5 ระดบัคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ในการ
ใหค้ะแนนแต่ละขอ้ค าถามดงัน้ี 

แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เป็นข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมี
ส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแสดงเกณฑ์ในการวดัระดบั
ความคิดเห็น 5 ระดบัประกอบดว้ยค าถาม 6 ขอ้ยอ่ย 

 
 
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 
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จากสูตรค านวณระดบัการให้คะแนนเฉล่ียในแต่ละระดบัชั้นโดยใชสู้ตรค านวณช่วงความ
กวา้งของชั้นดงัน้ี 

ความกวา้งของชั้น = พิสัย (คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด) 
    จ านวนชั้น 

  = 5 - 1 /5 
  = 0.80 

 
คะแนน 4.21 - 5.00 หมายถึงความคิดเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
คะแนน 3.41 - 4.20 หมายถึงความคิดเห็นดว้ยมาก 
คะแนน 2.61 - 3.40 หมายถึงความคิดเห็นดว้ยปานกลาง 
คะแนน 1.81 - 2.60 หมายถึงความคิดเห็นระดบัต ่า 
คะแนน 1.00 - 1.80 หมายถึง ความคิดเห็นระดบัต ่ามาก 

 
3.4 การทดสอบเคร่ืองมือ 

3.4.1 การตรวจสอบความตรง (Validity) ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษา และผูท้รงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคลอ้งของเน้ือหา 
(Content Validity) ของแบบสอบถามท่ีตรงกบัเร่ืองท่ีจะศึกษา เพื่อตรวจสอบความครบถว้นและ
ความสอดคลอ้งของเน้ือหาของแบบสอบถามท่ีตรงกบัเร่ืองท่ีศึกษา 

3.4.2 วธีิการ และขั้นตอนการประเมิน 
การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาผูว้ิจยัไดก้ระท าไดโ้ดยการน านิยามเชิงปฏิบติัการและขอ้

ค าถามใหผู้เ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวฒิุท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาความสอดคลอ้ง และกรอกผลการพิจารณา 
ซ่ึงดัชนีท่ีใช้แสดงค่าความสอดคล้องเรียกว่า ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและ
วตัถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญประเมินดว้ยคะแนน 3 
ระดบั 

 
ใหค้ะแนน +1 หากแน่ใจวา่ ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบันิยามของตวัแปรท่ีก าหนด 
ใหค้ะแนน 0 หากไม่แน่ใจวา่ ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบันิยามของตวัแปรท่ีก าหนด 
ใหค้ะแนน -1 หากแน่ใจวา่ ขอ้ค าถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบันิยามของตวัแปรท่ีก าหนด 

ค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ียอมรับไดต้อ้งมีค่าตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป (กรมวชิาการ, 2545, หนา้ 65) 
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สูตรในการค านวณ 
 

IOC =   Σ R 
  N 

 
IOC  คือ  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์
R  คือ  คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 
ΣR  คือ  ผลรวมของคะแนนผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน 
Ν คือ  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
จากผลการประเมินขอ้ค าถามในแบบสอบถามจ านวน 32 ข้อ โดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน 

พบว่า ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและวตัถุประสงค์ (IOC) ของ 32 ขอ้ค าถาม มีค่า
คะแนนเท่ากบั 1.5 คะแนน แสดงวา่ ค  าถามเหล่านั้นมีความสอดคลอ้งกบันิยามของตวัแปรท่ีก าหนด
และวตัถุประสงคข์องการวจิยั สามารถน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลงานวจิยัได ้(กรม 
วชิาการ, 2545, หนา้ 65)  
 

3.4.3 การตรวจสอบความเทีย่ง (Reliability)  
ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามไปทดสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าผูต้อบแบบสอบถามจะมีความเขา้ใจ

ตรงกนั และตอบค าถามไดต้ามความเป็นจริงทุกขอ้รวมทั้งขอ้ค าถามมีความเท่ียงทางสถิติ วิธีการ
ทดสอบกระท าโดยการทดลองน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากผู ้ท่ีใช้บริการซ้ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์จ านวน 40 ตวัอยา่ง หลงัจากนั้น จึงวิเคราะห์ความเท่ียงของแบบสอบถามโดยใชส้ถิติ
และพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของค าถาม
ในแต่ละดา้น 

เกณฑ์การพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (α) มีค่าอยู่ระหว่าง 0<α<1 ค่า
ความเท่ียงส าหรับงานวจิยัประเภทต่างๆโดย Nunnally (1978) เสนอวา่ 

 
ค่า (α) มากกวา่และเท่ากบั 0.7 ส าหรับงานวจิยัเชิงส ารวจ (Exploratory Research) 
ค่า (α) มากกวา่และเท่ากบั 0.8 ส าหรับงานวจิยัพื้นฐาน (Basic Research) 
ค่า (α) มากกวา่และเท่ากบั 0.9 ส าหรับการตดัสินใจ (Important Research) 
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ผลจาการวดัค่าความเท่ียง พบว่า ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามเม่ือน าไปใช้กับกลุ่ม
ทดลองจ านวน 40 ชุดมีค่าความเท่ียงของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากบั 0.896 โดยค าถามแต่ละดา้นมี
ระดบัความเท่ียงดงัน้ี 

ดา้น ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ค่า (α) เท่ากบั 0.898 
ดา้น การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของถงัเช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ค่า (α) เท่ากบั 0.896 
 ซ่ึงผลของค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบาคของแบบสอบถามมีค่าความเท่ียงของตามเกณฑ์
ของ Nunnally (1978) สามารถน ามาใชใ้นงานวจิยัได ้
 
3.5 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อวิจยัในเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารท่ี มีส่วนผสมของเห็ดถั่ง เ ช่าสกัดของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผูว้จิยัท าการเก็บขอ้มูลดงัน้ี 

3.5.1 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่งโดย
ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง เม่ือผูว้ิจ ัยได้รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้ งหมดแล้วท าการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนต่อไป 

3.5.2 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์
ต ารา บทความ อินเทอร์เน็ต วารสารทางวชิาการ วทิยานิพนธ์ สารานิพนธ์ เป็นตน้ 
 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

3.6.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 
3.6.1.1 การหาค่าร้อยละ (Percentage) ใชสู้ตรดงัน้ี 

P =    f (100) 
N 

เม่ือ P  คือ  ค่าคะแนนเฉล่ีย 
f  คือ  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
n  คือ  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

3.6.1.2 การหาค่าเฉล่ีย (Mean) ใชสู้ตรดงัน้ี 
 

 ̅   
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เม่ือ X   คือ  ค่าเฉล่ีย 
   คือ  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุ่ม 
n  คือ  จ านวนของคะแนนในกลุ่ม 

3.6.1.3 การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ใชสู้ตรดงัน้ี 
 

      √
            

      
 

 
      

เม่ือ  S.D.  คือ  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
         X  คือ  ค่าคะแนน 

n  คือ  จ านวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม 
Σ x  คือ  ผลรวม 

3.6.2 สถิติท่ีใชห้าคุณภาพของแบบสอบถามเพื่อหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใช้
การค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s Alpha Coeffient) 

 

   
 

   
[   

   
 

  
 ] 

 
เม่ือ α  แทนค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
n  แทนจ านวนขอ้ในแบบสอบถาม 

      
    แทนผลรวมของค่าคะแนนการแปรปรวนของรายขอ้ 

  
  แทนคะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบบั 

3.6.3 การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
3.6.3.1 สมการพยากรณ์โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตาม (Y) จ  านวน 1 ตวักบั
ตวัแปรอิสระ (X) ตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไปเป็นเทคนิคทางสถิติท่ีอาศยัความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหวา่งตวั
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แปรมาใช้ในการท านายโดยเม่ือทราบค่าตวัแปรหน่ึงก็สามารถท านายอีกตวัแปรหน่ึงไดส้ามารถ
เขียนใหอ้ยูใ่นรูปสมการเชิงเส้นตรงในรูปคะแนนดิบ 

Ý = b0+ b1X1 + b2X2+…+ bkXk 
เม่ือ Ý  คือ คะแนนพยากรณ์ของตวัแปรตาม Y 
b0  คือ ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 
b1,…,bk  คือ  น ้าหนกัคะแนนหรือสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรอิสระตวัท่ี1 ถึงตวั

ท่ี k ตามล าดบั 
X0,…,Xk คือ  คะแนนตวัแปรอิสระตวัท่ี 1 ถึงตวัท่ี k 
k    คือ  จ านวนตวัแปรอิสระ 
 



 

 

บทที ่4 
 

ผลการวจิัย 
 
 การวจิยัในคร้ังน้ีศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 
โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมูลท่ีได้จากการตอบ
แบบสอบถามมาท าการวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ และน าเสนอผลการวเิคราะห์ตามล าดบั ดงัน้ี 
 
4.1 ส่วนที ่1 สถิติเชิงพรรณนา 
 4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ, อายุ, 
สถานภาพสมรส, ระดบัการศึกษา, อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนโดยแจกแจงจ านวนและค่าร้อย
ละ  
 4.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถั่ง เช่าสกัดของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์, ด้านราคา, ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด โดยแจกแจงค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็น และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 4.1.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของ
เห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแจกแจงค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็น 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  
4.2 ส่วนที ่2 สถิติเชิงอนุมาน 
 4.2.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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4.1 ส่วนที ่1 สถิติเชิงพรรณนา 
 
4.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 274 68.50 
หญิง 126 31.50 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 274 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.50 และเพศชาย 
จ านวน 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.50 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 4 1.00 

21 – 30 ปี 10 2.50 
31 – 40 ปี 102 25.50 
41 – 50 ปี 254 63.50 
51 – 60 ปี 18 4.50 

มากกวา่ 61 ปีข้ึนไป 12 3.00 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี จ  านวน 254 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.50 รองลงมาคือ 
อาย ุ31 – 40 ปี จ  านวน 102 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.50 อายุ 51 – 60 ปี จ  านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 
4.50 มากกวา่ 61 ปีข้ึนไป จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.0 อายุ 21 – 30 ปี จ  านวน 10 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 2.50 และอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี จ  านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 119 29.75 
สมรส 277 69.25 

หมา้ย /หยา่ร้าง 4 1.00 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ

สมรส พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 277 ราย คิดเป็นร้อยละ 
69.25 รองลงมาคือ โสด จ านวน 119 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.75 และหมา้ย /หยา่ร้าง จ านวน 4 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 64 16.00 

ปริญญาตรี 224 56.00 
ปริญญาโท 72 18.00 
ปริญญาเอก 40 10.00 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับ

การศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 224 ราย คิด
เป็นร้อยละ 56.00 รองลงมาคือ ปริญญาโท จ านวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.00 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
จ านวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.00 และปริญญาตรีเอก จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.00 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 74 18.50 
พนกังาน/ลูกจา้งองคก์รเอกชน 85 21.25 

วชิาชีพอิสระ 40 10.00 
ธุรกิจส่วนตวั 133 33.25 

รับจา้ง 28 7.00 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั จ านวน 133 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.25 รองลงมา
คือ พนักงาน/ลูกจา้งองค์กรเอกชน จ านวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.25 ขา้ราชการ/พนักงาน
รัฐวสิาหกิจ จ านวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.50 วชิาชีพอิสระ จ านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.00 
และรับจา้ง จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 21 5.25 

15,001 – 30,000 บาท 95 23.75 
30,001 – 45,000 บาท 179 44.75 
45,001 – 60,000 บาท 42 10.50 
60,001 – 75,000 บาท 33 8.25 

มากกวา่ 75,001 บาทข้ึนไป 30 7.50 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้30,001 – 45,000 บาท จ านวน 179 ราย คิด
เป็นร้อยละ 44.75 รองลงมาคือ รายได ้15,001 – 30,000 บาท จ านวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.75 
รายได ้45,001 – 60,000 บาท จ านวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.50 รายได ้60,001 – 75,000 บาท 
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จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.25 มากกวา่ 75,001 บาทข้ึนไป จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.50
และรายไดต้ ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.25 ตามล าดบั 

 
4.1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหารทีม่ี
ส่วนผสมของเห็ดถั่งเช่าสกดัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถั่งเช่าสกัดของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภณัฑ ์

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

อนัดับ 

1. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองคุณภาพจาก
หน่วยงานของรัฐ 

4.72 0.466 มากท่ีสุด 2 

2.  ผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบความ
ปลอดภยัจากองคก์ารอาหารและยา 

4.76 0.475 มากท่ีสุด 1 

3. ใชว้ตัถุดิบและส่วนผสมต่างๆ จากแหล่งท่ีมี
ความน่าเช่ือถือและปลอดภยั 

4.65 0.443 มากท่ีสุด 4 

4. มีการข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑ์ท่ีถูกตอ้งตาม
กฎหมาย 

4.58 0.502 มากท่ีสุด 5 

5 .  ส าม า รถตร วจสอบแห ล่ ง ผ ลิ ตขอ ง
ผลิตภณัฑไ์ด ้

4.68 0.510 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.68 0.475 มากทีสุ่ด  

 
 จากตารางท่ี 4.7 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่
เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมให้ระดบัความส าคญัในระดบั 
ส าคญัมากท่ีสุด และมีคะแนนเฉล่ียของระดับคะแนนความส าคญัเรียงจากมากไปหาน้อยดังน้ี 
อนัดบั 1 ผลิตภณัฑผ์า่นการตรวจสอบความปลอดภยัจากองคก์ารอาหารและยา ( X  = 4.76) อนัดบั 
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2 เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บรองคุณภาพจากหน่วยงานของรัฐ ( X  = 4.72) อนัดบั 3 สามารถตรวจสอบ
แหล่งผลิตของผลิตภณัฑไ์ด ้( X  = 4.68) อนัดบั 4 ใชว้ตัถุดิบและส่วนผสมต่างๆ จากแหล่งท่ีมีความ
น่าเช่ือถือและปลอดภยั ( X  = 4.65) และอนัดับ 5 มีการข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑ์ท่ีถูกต้องตาม
กฎหมาย ( X  = 4.58) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถั่งเช่าสกัดของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นราคา 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านราคา 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

อนัดับ 

1. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.54 0.566 มากท่ีสุด 3 
2. ราคาไม่สูงเกินกวา่คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 4.62 0.516 มากท่ีสุด 1 
3.  ราคาสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ อ่ืนๆ ใน
ทอ้งตลาด 

4.58 0.543 มากท่ีสุด 2 

4. มีการติดป้ายและแสดงราคาชดัเจน 4.48 0.522 มาก 4 
รวม 4.56 0.537 มากทีสุ่ด  

 
 จากตารางท่ี 4.8 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่
เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านราคา โดยรวมให้ระดบัความส าคญัในระดับ 
ส าคญัมากท่ีสุด และมีคะแนนเฉล่ียของระดับคะแนนความส าคญัเรียงจากมากไปหาน้อยดังน้ี 
อนัดบั 1 ราคาไม่สูงเกินกว่าคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ( X  = 4.62) อนัดับ 2 ราคาสอดคล้องกับ
ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ในทอ้งตลาด ( X  = 4.58) อนัดบั 3 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ( X  = 4.54) และ
อนัดบั 4 มีการติดป้ายและแสดงราคาชดัเจน ( X  = 4.48) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถั่งเช่าสกัดของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

อนัดับ 

1. มีช่องทางการสั่ง ซ้ือได้หลากหลายทั้ ง
ออนไลน์และออฟไลน์ 

4.54 0.496 มากท่ีสุด 1 

2. สินคา้มีจ าหน่ายตามร้านขายยาทัว่ไป 4.43 0.532 มาก 2 
3. สามารถสั่งซ้ือสินคา้ผา่นแอพพลิเคชัน่ช็อป
ป้ิงออนไลน์ได ้

4.36 0.511 มาก 3 

รวม 4.44 0.513 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.9ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่
เช่าสกัดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยรวมให้ระดับ
ความส าคญัในระดบั ส าคญัมาก และมีคะแนนเฉล่ียของระดบัคะแนนความส าคญัเรียงจากมากไป
หาน้อยดงัน้ี อนัดบั 1 มีช่องทางการสั่งซ้ือไดห้ลากหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ( X  = 4.54) 
อนัดบั 2 สินคา้มีจ าหน่ายตามร้านขายยาทัว่ไป ( X  = 4.43) และอนัดบั 3 สามารถสั่งซ้ือสินคา้ผา่น
แอพพลิเคชัน่ช็อปป้ิงออนไลน์ได ้( X  = 4.36) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถั่งเช่าสกัดของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

อนัดับ 

1. มีโปรโมชัน่ซ้ือ 1 แถม 1 4.35 0.556 มาก 1 
2. สามารถขอผลิตภณัฑ์ตวัอย่างเพื่อทดลอง
ได ้

4.31 0.569 มาก 2 

3. มีส่วนลดราคาใหเ้ม่ือซ้ือสินคา้เป็นประจ า 4.28 0.554 มาก 3 
รวม 4.31 0.560 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.10 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่
เช่าสกัดของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมให้ระดับ
ความส าคญัในระดบั ส าคญัมาก และมีคะแนนเฉล่ียของระดบัคะแนนความส าคญัเรียงจากมากไป
หานอ้ยดงัน้ี อนัดบั 1 มีโปรโมชัน่ซ้ือ 1 แถม 1 ( X  = 4.35) อนัดบั 2 สามารถขอผลิตภณัฑ์ตวัอยา่ง
เพื่อทดลองได้ ( X  = 4.31) และอนัดบั 3 มีส่วนลดราคาให้เม่ือซ้ือสินคา้เป็นประจ า ( X  = 4.28) 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบการจดัอนัดบัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นรายดา้น 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ล าดับที ่

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.68 0.479 1 
ดา้นราคา 4.56 0.537 2 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.44 0.513 3 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.31 0.560 4 

  
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุดดงัน้ี อนัดบั 1 ดา้นผลิตภณัฑ์ ( X  = 4.68) อนัดบัท่ี 2 ดา้นราคา ( X  
= 4.56) อนัดบัท่ี 3 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ( X  =4.44) และอนัดับท่ี 4 ด้านการส่งเสริม
การตลาด ( X  = 4.31) ตามล าดบั 
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4.1.3 การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหารทีม่ีส่วนผสมของเห็ดถั่งเช่าสกดัของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมี
ส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหารทีม่ี
ส่วนผสมของเห็ดถั่งเช่าสกดัของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

อนัดับ 

1. ไดรั้บรู้ถึงสรรพคุณและคุณสมบติัของเห็ด
ถัง่เช่าวา่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 

4.54 0.521 มากท่ีสุด 5 

2 .  เ ห็ดถั่ง เ ช่ า เ ป็น มีฤท ธิ เ ป็นตัวย าต าม
ธรรมชาติจึงรู้สึกปลอดภยั 

4.68 0.498 มากท่ีสุด 2 

3. คนรอบขา้งหรือสังคมก าลงัให้ความนิยม
ในผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่า 

4.48 0.578 มาก 6 

4. เห็ดถัง่เช่าได้รับการยอมรับว่ามีสรรพคุณ
ทางยาและส่งเสริมร่างกายในหลายดา้น 

4.62 0.488 มากท่ีสุด 3 

5. ผลิตภัณฑ์ท่ีมีเห็ดถั่งเช่าผสมนั้ นท าให้มี
ส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกาย 

4.71 0.476 มากท่ีสุด 1 

6. เห็ดถัง่เช่ามีราคาแพงจึงท าใหม้นัใจถึงความ
มีประสิทธิภาพในการบ ารุงและส่งเสริม
ร่างกายใหแ้ขง็แรง 

4.58 0.513 มากท่ีสุด 4 

รวม 4.60 0.512 มากทีสุ่ด  

 
 จากตารางท่ี 4.12 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมใหร้ะดบัความคิดเห็นในระดบั มากท่ีสุด และมีคะแนนเฉล่ียของระดบัคะแนนความคิดเห็น
เรียงจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี อนัดบั 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีมีเห็ดถัง่เช่าผสมนั้นท าให้มีส่วนช่วยส่งเสริม
สุขภาพร่างกาย ( X  = 4.71) อนัดบั 2 เห็ดถัง่เช่าเป็นมีฤทธิเป็นตวัยาตามธรรมชาติจึงรู้สึกปลอดภยั (
X  = 4.68) อนัดบั 3 เห็ดถัง่เช่าไดรั้บการยอมรับวา่มีสรรพคุณทางยาและส่งเสริมร่างกายในหลาย
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ดา้น ( X  = 4.62) อนัดบั 4 เห็ดถัง่เช่ามีราคาแพงจึงท าให้มนัใจถึงความมีประสิทธิภาพในการบ ารุง
และส่งเสริมร่างกายใหแ้ขง็แรง ( X  = 4.58) อนัดบั 5 ไดรั้บรู้ถึงสรรพคุณและคุณสมบติัของเห็ดถัง่
เช่าวา่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ( X  = 4.54) และ อนัดบั 6 คนรอบขา้งหรือสังคมก าลงัใหค้วามนิยมใน
ผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่า ( X  = 4.48) ตามล าดบั 
 
4.2 ส่วนที ่2 สถิติเชิงอนุมาน 
 

4.2.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐาน 
 
H0 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร

ท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
H1 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมี

ส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 ใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis – MRA) 
โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางท่ี 4.13 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

Model Summaryc 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-Watson 

1 0.331a 0.312 0.311 0.17432  
2 0.522b 0.409 0.406 0.16756  
3 0.542c 0.445 0.440 0.16789 2.326 
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a. Predictors: (Constant), ดา้นผลิตภณัฑ ์
b. Predictors: (Constant), ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
c. Predictors: (Constant), ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด, ดา้นราคา 
d. Dependent Variable: การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 จากตารางท่ี 4.13 Model Summaryc พบวา่ Model 1 ระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมี
ส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Adjusted R Square 0.311 
หรือ ร้อยละ 31.10 สามารถอธิบายไดว้่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ สามารถ
พยากรณ์ความผนัผวนของการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดั
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 31.10 
 

Model 2 ระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ด
ถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Adjusted R Square 0.406 หรือ ร้อยละ 40.60 
สามารถอธิบายไดว้า่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
สามารถพยากรณ์ความผนัผวนของการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่
เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 40.60 

 
Model 3 ระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

การส่งเสริมการตลาด และด้านราคา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมี
ส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Adjusted R Square 0.440 
หรือ ร้อยละ 44.00 สามารถอธิบายไดว้่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา สามารถพยากรณ์ความผนัผวนของการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 44.00 
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ตารางท่ี 4.14 ค่าความแปรปรวนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ANOVAa 

Model  
Sum of 
Square 

df 
Mean 

Square 
F Sig 

1 
Regression 1.260 1 1.260 45.211 0.000b 
Residual 9.403 398 0.035   

Total 10.663 399    

2 
Regression 1.780 2 0.854 41.380 0.000c 
Residual 8.883 397 0.033   

Total 10.663 399    

3 
Regression 1.878 3 0.550 36.226 0.000d 
Residual 8.785 396 0.033   

Total 10.663 399    
a. Dependent Variable: การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
b. Predictors: (Constant), ดา้นผลิตภณัฑ ์
c. Predictors: (Constant), ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
d. Predictors: (Constant), ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด, ดา้นราคา 

 
จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ มีตวัแปรอยา่งนอ้ย 3 ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 4.15 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถั่ง เช่าสกัดของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

Coefficienta 

Model ตัวแปร b 
Std. 

Error 
Beta 
(β) 

t 
Signification 

(p) 

1 
ค่าคงท่ี 3.656 0.155  25.557 0.000 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.224 0.044 0.336 7.122 0.000* 

2 
ค่าคงท่ี 2.776 0.216  13.787 0.000 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.245 0.043 0.368 7.656 0.000* 
ดา้นราคา 0.195 0.043 0.275 5.802 0.000* 

3 

ค่าคงท่ี 2.458 0.262  9.533 0.000 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.240 0.043 0.351 7.640 0.000* 
ดา้นราคา 0.191 0.043 0.277 5.988 0.010* 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.076 0.043 0.097 2.003 0.025* 

หมายเหตุ : Model 1 ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่
เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (R2) = 0.312, F = 45.221, p < 0.05* 

   Model 2 ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่
เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (R2) = 0.409, F = 41.380, p < 0.05* 

   Model 3 ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่
เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (R2) = 0.445, F = 36.226, p < 0.05* 
 
 จากตารางท่ี 4.15 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบ
พหุคูณ พบวา่ Model 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากค่า Sig ท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั 0.000 ค่า Beta เท่ากบั 0.336 
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Model 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากค่า Sig ท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั 0.000 
และ 0.000 ค่า Beta เท่ากบั 0.368 และ 0.275 

 
 Model 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ

ดา้นราคา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากค่า Sig ท่ีไดมี้ค่า
เท่ากบั 0.000, 0.010 และ 0.025 ค่า Beta เท่ากบั 0.351, 0.277 และ 0.097 
 



 

 

บทที ่5 
 

สรุป และอภิปรายผลการวจิัย 
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 
 
ตารางท่ี 5.1 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ (จ านวน 
400 คน) 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 274 68.50 
 หญิง 126 31.50 
อาย ุ ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 4 1.00 
 21 – 30 ปี 10 2.50 
 31 – 40 ปี 102 25.50 
 41 – 50 ปี 254 63.50 
 51 – 60 ปี 18 4.50 
 มากกวา่ 61 ปีข้ึนไป 12 3.00 
สถานภาพสมรส โสด 119 29.75 
 สมรส 277 69.25 
 หมา้ย /หยา่ร้าง 4 1.00 
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 64 16.00 
ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 224 56.00 
 ปริญญาโท 72 18.00 
 ปริญญาเอก 40 10.00 
อาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 74 18.50 
 พนกังาน/ลูกจา้งองคก์รเอกชน 85 21.25 
 วชิาชีพอิสระ 40 10.00 
 ธุรกิจส่วนตวั 133 33.25 
 รับจา้ง 28 7.00 
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ตารางท่ี 5.1 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ (จ านวน 
400 คน) (ต่อ) 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 21 5.25 
 15,001 – 30,000 บาท 95 23.75 
 30,001 – 45,000 บาท 179 44.75 
 45,001 – 60,000 บาท 42 10.50 
 60,001 – 75,000 บาท 33 8.25 
 มากกวา่ 75,001 บาทข้ึนไป 30 7.50 
 

จากตารางท่ี 5.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.50 
และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 31.50 มีอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.50 รองลงมาคือ อาย ุ                        
31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.50 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 69.25 รองลงมาคือ โสด คิดเป็น
ร้อยละ 29.75 การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมาคือ ปริญญาโท คิดเป็นร้อย
ละ 18.00 ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 33.25 รองลงมาคือ พนักงาน/ลูกจา้ง
องคก์รเอกชน คิดเป็นร้อยละ 21.50 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
44.75 รองลงมาคือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.75 ตามล าดบั   
 
5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลติภัณฑ์เสริมอาหารทีม่ีส่วนผสมของเห็ดถั่งเช่าสกดัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ตารางท่ี 5.2 เปรียบเทียบการจดัอนัดบัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร เป็นรายดา้น 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด X  S.D. 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.68 0.479 
ดา้นราคา 4.56 0.537 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.44 0.513 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.31 0.560 
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            ผลการส ารวจระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถั่ง เช่าสกัดของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นรายดา้น มากท่ีสุดดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 ดา้นผลิตภณัฑ์ ( X  = 4.68) อนัดบัท่ี 2 ดา้น
ราคา ( X  = 4.56) และอนัดบัท่ี 3 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ( X  = 4.44) อนัดบัท่ี 4 ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ( X  = 4.31) ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 5.2 
 
5.3 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลระดับการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหารทีม่ีส่วนผสมของเห็ดถั่ง
เช่าสกดัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 5.3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมี
ส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหารทีม่ีส่วนผสม
ของเห็ดถั่งเช่าสกดัของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
X  S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ไดรั้บรู้ถึงสรรพคุณและคุณสมบติัของเห็ดถัง่เช่า
วา่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 

4.54 0.521 มากท่ีสุด 

2. เห็ดถัง่เช่าเป็นมีฤทธิเป็นตวัยาตามธรรมชาติจึง
รู้สึกปลอดภยั 

4.68 0.498 มากท่ีสุด 

3. คนรอบข้างหรือสังคมก าลังให้ความนิยมใน
ผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่า 

4.48 0.578 มาก 

4. เห็ดถัง่เช่าไดรั้บการยอมรับว่ามีสรรพคุณทางยา
และส่งเสริมร่างกายในหลายดา้น 

4.62 0.488 มากท่ีสุด 

5. ผลิตภณัฑ์ท่ีมีเห็ดถัง่เช่าผสมนั้นท าให้มีส่วนช่วย
ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย 

4.71 0.476 มากท่ีสุด 

6. เห็ดถั่งเช่ามีราคาแพงจึงท าให้มนัใจถึงความมี
ประสิทธิภาพในการบ ารุงและส่งเสริมร่างกายให้
แขง็แรง 

4.58 0.513 มากท่ีสุด 

รวม 4.60 0.512 มากทีสุ่ด 
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ผลการส ารวจระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมี
ส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมใหร้ะดบัความคิดเห็นใน
ระดบั เห็นดว้ยมากท่ีสุด และมีคะแนนเฉล่ียของระดบัคะแนนความคิดเห็นเรียงจากมากไปหานอ้ย 
ดงัน้ี อนัดบั 1 ผลิตภณัฑท่ี์มีเห็ดถัง่เช่าผสมนั้นท าให้มีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกาย ( X  = 4.71) 
อนัดบั 2 เห็ดถัง่เช่าเป็นมีฤทธิเป็นตวัยาตามธรรมชาติจึงรู้สึกปลอดภยั ( X  = 4.68) อนัดบั 3 เห็ดถัง่
เช่าไดรั้บการยอมรับว่ามีสรรพคุณทางยาและส่งเสริมร่างกายในหลายด้าน ( X  = 4.62) อนัดบั 4 
เห็ดถัง่เช่ามีราคาแพงจึงท าให้มนัใจถึงความมีประสิทธิภาพในการบ ารุงและส่งเสริมร่างกายให้
แข็งแรง ( X  = 4.58) อนัดบั 5 ไดรั้บรู้ถึงสรรพคุณและคุณสมบติัของเห็ดถัง่เช่าว่ามีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ( X  = 4.54) และ อนัดบั 6 คนรอบขา้งหรือสังคมก าลงัให้ความนิยมในผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่า ( X  = 4.48) ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 5.3 
 
5.4 การทดสอบสมมติฐาน  
  
ตารางท่ี 5.4 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถั่ง เช่าสกัดของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

Coefficienta 

Model ตัวแปร b 
Std. 

Error 
Beta 
(β) 

t 
Signification 

(p) 

1 
ค่าคงท่ี 3.656 0.155  25.557 0.000 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.224 0.044 0.336 7.122 0.000* 

2 
ค่าคงท่ี 2.776 0.216  13.787 0.000 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.245 0.043 0.368 7.656 0.000* 
ดา้นราคา 0.195 0.043 0.275 5.802 0.000* 

3 

ค่าคงท่ี 2.458 0.262  9.533 0.000 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.240 0.043 0.351 7.640 0.000* 
ดา้นราคา 0.191 0.043 0.277 5.988 0.010* 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.076 0.043 0.097 2.003 0.025* 
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หมายเหตุ : Model 1 ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่
เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (R2) = 0.312, F = 45.221, p < 0.05* 

   Model 2 ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่
เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (R2) = 0.409, F = 41.380, p < 0.05* 

   Model 3 ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่
เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (R2) = 0.445, F = 36.226, p < 0.05* 
 
 จากตารางท่ี 5.4 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบ
พหุคูณ พบวา่ Model 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากค่า Sig ท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั 0.000 ค่า Beta เท่ากบั 0.336 

Model 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากค่า Sig ท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั 0.000 
และ 0.000 ค่า Beta เท่ากบั 0.368 และ 0.275 

 Model 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ
ดา้นราคา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากค่า Sig ท่ีไดมี้ค่า
เท่ากบั 0.000, 0.010 และ 0.025 ค่า Beta เท่ากบั 0.351, 0.277 และ 0.097 
 
5.5 อภิปรายผลการวจัิย 

จากการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่า
สกดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ พลวฒัน์ เศรษฐนุรักษ ์(2556) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการวิจยัพบว่า 
ระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ อาหารเสริมสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์อยูร่ะดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็น รายดา้น พบวา่ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคาปัจจยัดา้นการ ส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม ตามล าดบั รวมทั้งผลการศึกษา



49 
 

 

ของ ธนฎัฐา พริกทอง (2558) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมประเภทวิตามินเพื่อ
สุขภาพของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาด
บริการโดยรวมและรายดา้นมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากความคิดเห็นเก่ียวกบัตดัสินใจซ้ืออาหาร
เสริมประเภทวิตามินเพื่อสุขภาพของกลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ ขั้นตอนการตดัสินใจ
อาหารเสริมประเภทวิตามินเพื่อสุขภาพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดและมี
ความสัมพนัธ์ในระดับต ่า ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านลักษณะทา
กายภาพ ด้านกระบวนการ และด้านบุคลากร ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า การตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมนั้นผูบ้ริโภคมกัจะให้ความส าคญักบัตวัผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากส่งผลโดยตรงต่อ
สุขภาพของตน ดงันั้นการจดักลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑจึ์งมีความส าคญั หากสามารถน าเสนอผลิตภณัฑ์
ท่ีตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ได้ ย่อมหมายถึงการตอบรับในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ของ
ผูป้ระกอบการ และหากมีการตั้งราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคยอมรับต่อราคา
จ าหน่ายแลว้นั้น การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคก็จะยิ่งมีการตดัสินใจท่ีรวดเร็วข้ึน ทั้งน้ีการส่งเสริม
การตลาดนั้นยงัเป็นส่วนส าคญัต่อการสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยเฉพาะผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารท่ีมีขอ้จ ากดัทางด้านกฎหมายและการโฆษณาอยู่เป็นอย่างมาก ดงันั้นการส่ือสารกบั
ผูบ้ริโภคจึงตอ้งชดัเจนและตรงไปตรงมาท่ีจะสร้างการตระหนกัและรับรู้ต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ์
ของผูป้ระกอบการ และสร้างความมัน่ใจวา่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน มีความปลอดภยั
ในการบริโภค จึงจะท าใหป้ระสบผลส าเร็จในการจ าหน่ายผลิตภณัฑต่์อไป 

 
5.6 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในคร้ังนี้ 
 
 1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยเฉพาะกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ี
เป็นสินคา้ท่ีใชบ้ริโภคตอ้งมีการสร้างความมัน่ใจในคุณภาพผลิตภณัฑ์วา่มีความปลอดภยัไดรั้บการ
รับรอง และถูกตอ้งตามกฎหมาย จึงจะท าใหผู้บ้ริโภคกลา้ท่ีจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

2. จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดั ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา และการส่งเสริม
การตลาด ทั้ง 3 ปัจจยัจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชผ้สมผสานกนัอยา่งเหมาะสม กล่าวคือ การท่ีมีผลิตภณัฑ์ท่ีดี
มีคุณภาพอยา่เดียวนั้นไม่เพียงพอท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจในทนัที ผูบ้ริโภคจะพิจารณา
ถึงราคาว่ามีความเหมาะสมกบัคุณค่าของผลิตภณัฑ์ท่ีตนไดรั้บหรือไม่ และส่วนส าคญัอีกประการ
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คือ การส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเป็นส่วนท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ ท าให้รู้จกัผลิตภณัฑ์ และเกิด
ความมัน่ใจในสินคา้ของผูป้ระกอบการมากยิง่ข้ึนจนเกิดการตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด ดงันั้นจึงตอ้งมีการ
ก าหนดกลยทุธ์ของส่วนประสมทางการตลาดอยา่งเหมาะสม 
 
5.7 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

1. อาจเพิ่มการศึกษาในส่วนปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีต่อสินคา้อีก 1 ตวัแปรเผื่อศึกษาถึง
การท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ซ ้ าอยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ 

2. สามารถท าการศึกษาเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกบั
เพื่อคน้หาปัจจยัท่ีสามารถใช้ร่วมกนัได ้เพื่อน าผลการศึกษามาวางแผนทางการตลาดไดเ้หมาะสม
ยิง่ข้ึน 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหารทีม่ีส่วนผสมของ

เห็ดถัง่เช่าสกดัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ค าช้ีแจง 

 แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อประกอบการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสยาม และจะน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปประกอบการจดัท าการคน้ควา้อิสระให้มีความ
เท่ียงตรง ดงันั้นขอ้มูลของท่านจึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการศึกษาคร้ังน้ี 
 ทางผูศึ้กษาจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกขอ้และตรงตาม
ความคิดเห็นของท่าน ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนส่วนบุคคล 
 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนท่ี 3  การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดั 
 ส่วนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นอ่ืน ๆ  
 
ขอขอบพระคุณท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

 
นางสาว วชัราภรณ์ เวชกุล 

นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัสยาม 
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ส่วนที ่1   ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงไปในช่อง  เพยีง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง 
 

1. เพศ    1. ชาย    2. หญิง 
2. อาย ุ   1. ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี  2. 21 – 30 ปี 

 3. 31 – 40 ปี    4. 41 – 50 ปี 
 5. 51 – 60 ปี    6. มากกวา่ 61 ปีข้ึนไป 

3. สถานภาพสมรส  1. โสด    
 2. สมรส 
 3. หมา้ย /หยา่ร้าง  

4. ระดบัการศึกษา    1. ต  ่ากวา่ปริญญาตรี   2. ปริญญาตรี 
 3. ปริญญาโท    4. ปริญญาเอก 

5. อาชีพ   1. ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  
 2. พนกังาน/ลูกจา้งองคก์รเอกชน 
 3. วชิาชีพอิสระ  
 4. ธุรกิจส่วนตวั 
 5. รับจา้ง  
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................... 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
 1. ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท  2. 15,001 – 30,000 บาท 
 3. 30,001 – 45,000 บาท   4. 45,001 – 60,000 บาท 
 5. 60,001 – 75,000 บาท   5. มากกวา่ 75,001 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที ่2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ค าช้ีแจง : กรุณาประเมินปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดั ของท่านโดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างเพียงช่องเดียวใน
ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงโดยแต่ละช่องมีความหมายดงัน้ี 
หมายเหตุ : ระดบัความคิดเห็น 

5 = เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 = เห็นดว้ยมาก  3 = เห็นดว้ยปานกลาง 
2 = เห็นดว้ยนอ้ย  1 = เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยที่สุด 

 5 4 3 2 1 
ด้านผลติภัณฑ์      
7. เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บรองคุณภาพจากหน่วยงานของรัฐ      
8. ผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจากองค์การ
อาหารและยา 

     

9. ใช้วตัถุดิบและส่วนผสมต่างๆ จากแหล่งท่ีมีความน่าเช่ือถือ
และปลอดภยั 

     

10. มีการข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑท่ี์ถูกตอ้งตามกฎหมาย      
11. สามารถตรวจสอบแหล่งผลิตของผลิตภณัฑไ์ด ้      
ด้านราคา      
12. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      
13. ราคาไม่สูงเกินกวา่คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์      
14. ราคาสอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑอ่ื์นๆในทอ้งตลาด      
15. มีการติดป้ายและแสดงราคาชดัเจน      
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยที่สุด 

 5 4 3 2 1 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย      
16. มีช่องทางการสั่งซ้ือไดห้ลากหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์      
17. สินคา้มีจ าหน่ายตามร้านขายยาทัว่ไป      
18. สามารถสั่งซ้ือสินคา้ผา่นแอพพลิเคชัน่ช็อปป้ิงออนไลน์ได ้      
ด้านการส่งเสริมการตลาด      
19. มีโปรโมชัน่ซ้ือ 1 แถม 1      
20. สามารถขอผลิตภณัฑต์วัอยา่งเพื่อทดลองได ้      
21. มีส่วนลดราคาใหเ้ม่ือซ้ือสินคา้เป็นประจ า      
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ส่วนที่ 3 การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของเห็ดถั่งเช่าสกัดของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ค าช้ีแจง : กรุณาประเมินการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่าสกดัของ
ท่าน โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างเพียงช่องเดียวในขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงโดยแต่ละ
ช่องมีความหมายดงัน้ี 
หมายเหตุ : ระดบัความคิดเห็น 

5 = เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 = เห็นดว้ยมาก  3 = เห็นดว้ยปานกลาง 
2 = เห็นดว้ยนอ้ย  1 = เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 

การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหารทีม่ีส่วนผสมของ 
เห็ดถั่งเช่าสกดั 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยที่สุด 

 5 4 3 2 1 
      
22.  ได้รับรู้ถึงสรรพคุณและคุณสมบัติของเห็ดถั่ง เช่าว่า มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

     

23. เห็ดถัง่เช่าเป็นมีฤทธิเป็นตวัยาตามธรรมชาติจึงรู้สึกปลอดภยั      
24. คนรอบขา้งหรือสังคมก าลังให้ความนิยมในผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ส่วนผสมของเห็ดถัง่เช่า 

     

25. เห็ดถัง่เช่าไดรั้บการยอมรับวา่มีสรรพคุณทางยาและส่งเสริม
ร่างกายในหลายดา้น 

     

26. ผลิตภัณฑ์ท่ีมีเห็ดถั่งเช่าผสมนั้นท าให้มีส่วนช่วยส่งเสริม
สุขภาพร่างกาย 

     

27. เห็ดถัง่เช่ามีราคาแพงจึงท าให้มนัใจถึงความมีประสิทธิภาพ
ในการบ ารุงและส่งเสริมร่างกายใหแ้ขง็แรง 
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ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

***************************************************** 
ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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