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การศึกษาระดับความคดิเห็นเกีย่วกบัผลติภัณฑ์เสริมอาหาร ของประชาชนในอ าเภอทุ่งสง  

จังหวดันครศรีธรรมราช 

A study of opinion level on dietary supplements of people in Thung Song district  

Nakhon  Si  Thammarat  Province   

           

 

บทคดัย่อ 
 

 งานศึกษาวิจยัน้ี   มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของผลิตภณัฑ์
เสริมอาหาร ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารและเพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลส่วนบุคคลกบั 
ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร  ของประชาชนในอ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช  
โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง  400  คน  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติหาค่าความถ่ี  ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หาค่าความแตกต่าง Independent –Sample T-test , F-test หรือ One Way 
ANOVA  และเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ LSD  

ผลการวิจยัพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 307 คน ร้อยละ 76.75 กลุ่มอายุ 45 ปี 

ข้ึนไป  168 คน ร้อยละ 42.00  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 246 คน ร้อยละ 61.50   อาชีพขา้ราชการ/พนกังาน

รัฐวสิาหกิจ  266  คน ร้อยละ 66.50  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากท่ีสุด 15,001 – 30,000 บาท 125 คน ร้อยละ 31.25 

ระดบัปัญหาสุขภาพไม่มีโรคประจ าตวั  303  คน ร้อยละ 75.75 การออกก าลงักาย 1 คร้ัง/สัปดาห์ 153 คน ร้อยละ 

38.25   ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีความสนใจมากท่ีสุดคือวิตามิน 282 คน ร้อยละ 70.50  ส่วนประสมทาง

การตลาดของผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร  ดา้นผลิตภณัฑ์มีการรับรองคุณภาพจากองค์การอาหารและยา(อย.)และ 

มีฉลากสินคา้ก ากบัระดบัความคิดเห็นด้วยมากท่ีสุด  ในด้านราคา  ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริม

การตลาด มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก 

ค าส าคัญ : ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร,ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(4P’S) 

 

1นายสมโชค  เกษรบวั  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามค าแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  นครศรีธรรมราช 
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ABTRACT 
 

The objective of this study is to study individual information on the opinion levels of the dietary 
supplement. Marketing mix of dietary supplements and to compare personal information with the marketing 
mix of dietary supplements. Of people in Thung Song District Nakhon Si Thammarat Province  
A sample of 400 people was used as a questionnaire tool. Statistical data were analyzed for frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. Find the difference Independent –Sample T-test, F-test or One Way 
ANOVA and compare the differences individually by LSD method. 

The results of the research were as follows: Most of the respondents were 307 women, 76.75%, 45 
years old and over 168 people, representing 42.00% Bachelor's degree education 246 people 61.50% 
Occupation civil servants / state enterprise employees 266 people, 66.50% with the most average monthly 
income 15,001 - 30,000 baht 125 People accounted for 31.25%, health problem level, no congenital disease 
303 people, 75.75% exercise 1 time / week 153 people, 38.25% most interested dietary supplements were 
vitamins 282 people accounted for 70.50%. Marketing mix of dietary supplements The product has the quality 
certification from the Food and Drug Administration (FDA) and has the highest opinion level label in terms of 
price, distribution channels and marketing promotion. There is a high level of opinion. 

 
Keywords : Dietary Supplements, Marketing Mix Factor (4P'S) 

 
บทน ำ 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบัน   กระแสแนวโน้มของการดูแลรักษาสุขภาพเป็นส่ิงจ าเป็นส าคัญต่อมนุษย์ มีผลต่อ
พฤติกรรมของผูค้นในสังคม โดยเฉพาะในดา้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกนั การต่ืนตวัในการออกก าลงักาย เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ป้องกันการเจ็บไข้ได้ป่วย  ซ่ึงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลท่ีมี
แนวโน้มสูงข้ึน นอกจากน้ีแล้ว การรับประทานอาหารท่ีดี มีความเหมาะสมในการเสริมสร้างสุขภาพท่ีมี
ความส าคญัไม่ลดหยอ่นกนั ท าให้ตลาดธุรกิจผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ  มีแนวโนม้ท่ีดีและมีอตัราการ
เติบโตสูงข้ึนเม่ือเทียบกบักระแสธุรกิจอ่ืนๆ หลงัสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19   เน่ืองจากพฤติกรรม
ของกลุ่มผูบ้ริโภคชาวไทยเร่ิมเปล่ียนสู่วิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal  ให้ความส าคญักบัการดูแลสุขภาพ  
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รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากข้ึน  ท าให้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารได้รับความนิยมตามไปดว้ย โดยเฉพาะ
กลุ่ม Gen Y ซ่ึงเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีขนาดใหญ่ก าลงัซ้ือสูงและยงัสามารถจะขยายไปยงัช่วงวยัอ่ืนๆเช่น Baby 
boomers หรือกลุ่มผูสู้งอายุ ขณะท่ีอีกส่วนหน่ึงจากขอ้มูลทางการแพทย ์ระบุวา่การรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่
สม ่าเสมอ จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันไวรัสได้ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพท่ีช่วย
เสริมสร้างภูมิคุม้กนัใหแ้ก่ร่างกาย กลายเป็นท่ีตอ้งการของผูค้นมากข้ึน เพราะการรับประทานอาหารเสริมจะเป็น
การช่วยซ่อมแซมร่างกายท่ีเส่ือมโทรมและฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   ตลอดจนผูค้นต่างหนั
มาใส่ใจดูแลสุขภาพตวัเองมากยิง่ข้ึน  ส่งผลใหมู้ลค่าทางการตลาดของผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเติบโตไปดว้ย 

ผลการส ารวจของสวนดุสิตโพล   มหาวิทยาลยัสวนดุสิต หลงัการแพร่ระบาดของโควิด-19  ระบุว่า

ประชาชนชาวไทย 45.39% หนัมาใหค้วามส าคญักบัการดูแลสุขภาพกนัมากข้ึน  เช่น การออกก าลงักาย   การกิน

อาหารและวิตามิน รวมถึงการเข้า รับการปรึกษาจากแพทย์มากข้ึน ข้อมูลตัว เลขจาก “Euromonitor  

International” คาดการณ์ธุรกิจผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในประเทศไทยมีมูลค่าถึง 23,916.80 ลา้นบาท เติบโตจากปี

ก่อนหนา้น้ี 20,876.30   ลา้นบาท   ดงันั้น  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในหวัขอ้ “การศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของประชาชนในอ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช” 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของประชาชนใน

อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของ

ประชาชนในอ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขอ้มูลส่วนบุคคลกบัส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของ

ประชาชนในอ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลเพศท่ีแตกต่างกนั   จะมีผลต่อระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด

ของผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของประชาชนในอ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช  

2. ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้น อาย ุ การศึกษา และรายไดท่ี้แตกต่างกนั จะมีผลต่อระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั

ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร  ของประชาชนในอ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช  
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ขอบเขตของการวจัิย 

การศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของประชาชนในจงัหวดันครศรีธรรมราช  
โดยใช้วิธีการศึกษาขอ้มูลกลุ่มประชากรศาสตร์ในพื้นท่ีอ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช  ซ่ึงจ าแนกตาม 
เพศ  อายุ  การศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัปัญหาสุขภาพ ระดบัการออกก าลงักาย  ผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารท่ีสนใจและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(4P’S) ของผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร เพื่อน ามาก าหนดเป็น
ขอบเขตในงานวิจยัในคร้ังน้ี ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาแบ่งได้ 2 ประเภท คือตวัแปรอิสระ (Independent 
Variable)   เป็นขอ้มูลประชากรศาสตร์และตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือส่วนประสมทางการตลาด
(4P’S) ของผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ ์  ราคา  ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด 

 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

  
ความคิดเห็น  พจนานุกรมศพัท์สังคมวิทยาฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  2542   ได้ให้ความหมายว่า 

เป็นขอ้พิจารณาว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง   อนัเกิดจากการใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ถึงความรู้ต่างๆมาประกอบ
รวมกนั ถึงแมจ้ะไม่ไดอ้าศยัหลกัฐานพิสูจน์เพื่อยืนยนัไดใ้นเวลานั้นเสมอไปก็ตาม, สิริพร บุญนนัทน์(2539, 
หนา้ 7) ไดใ้หค้วามหมายความคิดเห็นวา่  เป็นการแสดงออกทางถอ้ยค า(Verbal expression) อยา่งหน่ึงซ่ึงออกมา
ในเชิงท่ีเก่ียวกับทศันคติ ความเช่ือ ไปจนถึงค่านิยมในรูปแบบต่างๆ ความคิดเห็นไม่ได้จดัเป็นส่ิงเดียวกับ
ทศันคติ เน่ืองจากไม่จ  าเป็นต้องอาศยัการประกอบด้วยองค์ประกอบทางอารมณ์หรือพฤติกรรมในตวัมนั, 
อนอนีมัส(Anonymous) ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นไวห้ลายความหมายได้แก่ ความเช่ือ ทัศนคติ  
การพิจารณาหรือวินิจฉัย ประเมินผลอย่างมีรูปแบบในใจเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยความเช่ือจะมีน ้ าหนกั
มากกว่าความรู้สึกและมีน ้ าหนักน้อยกว่าความรู้สึกท่ีแท้จริงและเป็นการแสดงออกถึงการพิจารณาหรือ
ค าแนะน าอยา่งมีรูปแบบ โดยเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญหรือการแสดงออกเช่น การตดัสินใจ การพิจารณาคดี และการ
วินิจฉัยอย่างมีรูปแบบดว้ยเหตุผลทางกฎหมาย  สรุปความคิดเห็น หมายถึง  การแสดงออกถึงความรู้สึก หรือ
ความเช่ือท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือท่ีมีต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง ด้วยวิธีการพูดหรือการเขียนออกมาท่ี
แสดงออกถึงดา้นอารมณ์ ประสบการณ์ และสภาพแวดลอ้มในขณะนั้น อาจถูกตอ้งหรือไม่ก็ได ้แลว้แต่ละบุคคล
ท่ีแสดงความคิดเห็นออกมา ทั้งอาจไดรั้บการยอมรับและไม่ยอมรับก็ได ้ ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 

การวดัความคิดเห็น  พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ (2531, หน้า 3)  ได้เขียนในเอกสารบรรยายของคณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล  เร่ือง การวดัทศันคติ กล่าวถึง การสร้างมาตรวดัทศันคติ
หรือความคิดเห็นมีอยูด่ว้ยกนัท่ีแพร่หลาย 4 วธีิ คือวธีิของเธอร์สโตน  เป็นปริมาณ Scale ท่ีมีช่วงห่างกนั,วิธีกตัต์
แมน จดัอนัดบัขอ้ความทศันคติสูงต ่าแบบเปรียบเทียบกนัและกนั,วิธีแนวแบบ S- D Scale อาศยัค าคุณศพัทท่ี์มี
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ความหมายตรงกนัขา้ม และวิธีวดัแบบลิเคอร์ท  เป็นมาตรวดัทศันคติท่ีนิยมแพร่หลาย เพราะเป็นวิธีการสร้าง
มาตรวดัท่ีง่าย ผูต้อบสนองแสดงทศันคติในทางช่ืนชอบ หรือไม่ชอบ เช่นใหค้ะแนน เป็น 5, 4, 3, 2, 1 

แนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร(Dietary Supplement Product) หมายความว่า ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้
รับประทานนอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติ     ซ่ึงมีสารอาหารหรือสารอ่ืนเป็นองคป์ระกอบอยูใ่น
รูปแบบเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลวหรือลกัษณะอ่ืน ซ่ึงมิใช่รูปแบบอาหารตามปกติ(Conventional foods)   
ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีคาดหวงัประโยชน์ทางด้านส่งเสริมสุขภาพ(พระราชบัญญัติอาหาร ,2522)  ชนิดของ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาไดพ้ิจารณาอนุญาตไปทั้งหมด สามารถจดัเป็น
กลุ่มใหญ่ๆได ้6 กลุ่ม ไดแ้ก่  วติามิน  แร่ธาตุ  กรดอะมิโน  กรดไขมนั  ผลผลิตจากพืชและผลผลิตจากสัตว ์ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ศิริวรรณ    เสรีรัตน์ และคณะ (2547, หนา้ 
35-36)  ไดก้ล่าวสรุปวา่ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด  เป็นปัจจยัทางการตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้เป้าหมาย   เพื่อกระตุน้ให้ลูกคา้เกิดความตอ้งการสินคา้และบริการของตน  
ประกอบดว้ยส่วนประกอบ 4 ประการหรือ 4Ps คือผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีไดด้ าเนินการเสนอขาย
โดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ หรือ ความจ าเป็นของลูกคา้ท าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ี
สัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้ ผลิตภณัฑ ์จึงเป็นไดท้ั้งสินคา้และบริการ ซ่ึงตอ้งมี อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า 
(Value)  ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงท่ีใชแ้ลกเปล่ียนท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่าย เพื่อให้ไดม้าซ่ึงเป็น
สินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการ ซ่ึงหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ ผูบ้ริโภค 
เปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์ ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา ผูบ้ริโภค
ก็จะตดัสินใจซ้ือ  การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบสถาบนัและกิจกรรม เพื่อ
ใชเ้คล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย คือสถาบนัการตลาด  ส่วนกิจกรรมท่ี
ช่วยในการกระจายตวัของสินคา้  ประกอบดว้ย การขนส่งและการเก็บรักษา สินคา้คงคลงั การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการหรือความคิด หรือต่อ
บุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความตอ้งการ  เพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภณัฑ์ โดย
คาดคิดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูล
ระหว่างผูข้ายกับผูซ้ื้อ เพื่อสร้าง ทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือการติดต่อส่ือสารอาจจะใช้พนักงานขาย 
(Personal selling) ท าการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น (Non personal selling) โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ คู่แข่ง , ฉตัยาพร   เสมอใจ(2549 , หนา้ 22-
25) ไดก้ล่าววา่  ในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ จะตอ้งค านึงถึงความตอ้งการและพฤติกรรมของลูกคา้และ
ท าการตอบสนองโดยใชห้ลกัการ “ส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix)” หรือ 4Ps ของ Ma Carthy(อา้ง
ถึงใน แซมฮิลล์ และเกลนน์, 2543 : 16) ซ่ึงหมายถึงตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดท่ี้บริษทัใชร่้วมกนัเพื่อ
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ตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงกลายเป็นหลกัการพื้นฐานท่ีนกัการตลาดนิยมใชจ้นถึงปัจจุบนั 
ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ยตวัแปรส าคญั 4 ประการคือ ผลิตภณัฑ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขาย
โดยธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้โดยการสนองความตอ้งการ ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตน
หรือไม่ก็ได ้ผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ยสินคา้ บริการ และความคิด ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์(Utility) และมี
มูลค่า(Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได ้ ราคา(Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภณัฑ์ใน
รูปตวัเงิน อนัเป็นตน้ทุน(Cost) ของลูกคา้ในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งมูลค่า(Value) กบั
ราคาของผลิตภณัฑ์ ถา้มูลค่าสูงกวา่หรือเหมาะสมกบัราคา ลูกคา้ก็จะตดัสินใจซ้ือ การจดัจ าหน่าย(Place หรือ 
Distribution) หมายถึงโครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ไป
ยงัตลาด  การส่งเสริมการตลาด(Promotion) หมายถึงการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลผลิตภณัฑ์ระหวา่งผูซ้ื้อกบั
ผูข้าย     เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขายท าการขายโดยตรง
(Personal Selling) หรือใชส่ื้อเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร(Non personal  Selling) 

รายงานวิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต(นทัธมน เดช
ประภสัสร, 2558)  ผลการวิจยัพบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทาง อินเทอร์เน็ต 
โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพและ
กระบวนการ  ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นตรา ผลิตภณัฑ์และลกัษณะบรรจุภณัฑ์ ในการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกนัระหวา่งเพศ อายุ สถานภาพสมรสและอาชีพ 
ท่ีแตกต่างกนั  ในขณะท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและระดบัการศึกษามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 
ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาเร่ือง“การศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของประชาชนใน

อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช”  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และโดยใช้วิธีการเก็บขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถาม (Questionnaire)  

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ   จ  านวนประชากรในพื้นท่ีอ าเภอทุ่งสง   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ซ่ึงเป็น
หน่วยข้อมูลทั้งหมดในส่ิงท่ีต้องการศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  ใช้การค านวณหาขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งตามตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane (ธานินทร์, 2563, หนา้ 47)  ท่ีระดบัค่าความเช่ือมัน่ 95% และค่า
ความคลาดเคล่ือน 5%  ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจ านวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชห้ลกัความ
น่าจะเป็นในการสุ่มตวัอย่าง (Nonprobability Sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัจะเลือกใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ 
(Accidental Sampling) ในการเก็บขอ้มูลท่ีเป็นการสุ่มตวัอยา่งท่ีไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ี 
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เคร่ืองมือในการท าวิจยัในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ใชรู้ปแบบขอ้ค าถามแบบปิด(Close 
ended question) โดยมีการก าหนดตวัเลือกค าตอบไวแ้ล้วเพื่อให้ผูต้อบเลือกตอบจากตวัเลือกท่ีก าหนดไวใ้ห้
เท่านั้น  ขอ้ค าถามแบบปิด(Close ended question) จะให้ความสะดวก รวดเร็วต่อผูต้อบแบบสอบถาม    ในการ
ท าวิจยัในคร้ังน้ีใช้แบบตรวจสอบรายการ(Check List) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) โดย
จดัท าแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์เพื่อความสะดวกในการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูล  แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนคือส่วนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วน
ประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อสรุปผลการวิจยัแบ่งออกเป็น1) การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistic) การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่าง(Sample) สรุปลกัษณะท่ีส าคญัของ
ขอ้มูลและน าเสนอในรูปแบบของตารางการแจกแจงความถ่ี    ร้อยละ  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
2)การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistic) เป็นการน าขอ้มูลท่ีได้จากการรวบรวมจากกลุ่ม
ตวัอย่าง(Sample) ไปใช้อ้างอิงและอธิบายถึงกลุ่มประชากรทั้งหมดด้วยการทดสอบสมมุติฐาน(Hypothesis 
Testing) โดยใชเ้คร่ืองมือจากโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ(SPSS) ท าการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งตวัแปร 
2 ตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนัดว้ยค่า Independent –Sample T-test และค่า F-test หรือ One Way ANOVA วิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวทดสอบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรมากกวา่ 2 ตวั และการเปรียบเทียบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ดว้ยวธีิ LSD  
 

ผลการวจัิย 
 
ผลการวิจยัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 307 คนคิดเป็นร้อยละ 

76.75   มีอายุ 45 ปี ข้ึนไป จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 246 คนคิดเป็น 

ร้อยละ 61.50  อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ   จ  านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50  รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนมากท่ีสุดระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท จ านวน 125  คน คิดเป็นร้อยละ 31.25  ระดบัปัญหาสุขภาพ

ส่วนมากไม่มีโรคประจ าตวั จ  านวน  303  คน คิดเป็นร้อยละ 75.75  ระดบัการออกก าลงักาย 1 คร้ัง/สัปดาห์ 

จ านวน 153  คน คิดเป็นร้อยละ 38.25 มีความสนใจผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินมากท่ีสุด จ านวน 282 

คน คิดเป็นร้อยละ 70.50   

ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของประชาชนใน

อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช  พบว่าระดบัความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นผลิตภณัฑ ์  
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ผลิตภณัฑ์มีการรับรองคุณภาพจากองคก์ารอาหารและยา(อย.) ระดบัความเห็นดว้ยมากท่ีสุด( X =4.66) มีฉลาก

สินคา้ก ากบัและแสดงรายละเอียดอยา่งชดัเจนระดบัความเห็นดว้ยมากท่ีสุด( X =4.59) และภาพรวมอยูใ่นระดบั

ความเห็นดว้ยมาก ( X =4.34)   ระดบัความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นราคา  เม่ือพิจารณารายขอ้

พบวา่มีระดบัความเห็นดว้ยมากและภาพรวมอยูท่ี่ระดบัความเห็นดว้ยมาก( X =4.25)  ระดบัความคิดเห็นส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่มีระดบัความเห็นดว้ยมากและภาพ

รวมอยู่ท่ีระดบัความเห็นดว้ยมาก( X =4.41)   ระดบัความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม

การตลาด    เม่ือพิจารณารายข้อพบว่ามีระดบัความเห็นด้วยมากและภาพรวมอยู่ท่ีระดับความเห็นด้วยมาก 

( X =4.10)  เม่ือพิจารณาภาพรวมระดบัความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารอยู่ท่ี

ระดบัความเห็นดว้ยมาก( X =4.27)             

ผลการทดสอบสมมติฐาน  

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์  ราคา  

ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด โดยใช้ค่าสถิติ T-test ส าหรับความแตกต่างของค่าเฉล่ีย  

2 กลุ่ม ผลการทดสอบ พบวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีผลท าให้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วน

ประสมทางการตลาดทางดา้นผลิตภณัฑ์  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  การส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัและดา้น

ราคาท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งช่วงอายุกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of Variance (F-test) 

ส าหรับความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มอายุต่างๆ  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอายุ

แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางดา้นผลิตภณัฑ์

ดา้นราคา ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งช่วงอายุกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย  โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of Variance (F-test) 

ซ่ึงแตกต่างกนัอย่างมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการ LSD แตกต่างกนั 

จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอาย ุ45 ปีข้ึนไป มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างมากกวา่กลุ่มอาย ุ26 – 35 ปีและ36-45 ปี 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างช่วงอายุกบัความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 

  ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of Variance  
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(F-test)  ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีการ LSD แตกต่าง

กนัจ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอาย ุ45 ปีข้ึนไป มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างมากกวา่กลุ่มอาย ุ26 – 35 ปี และ36-45 ปี 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of Variance (F-test) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ค่า Significant level มีค่าเท่ากบั 0.077 ท่ีไม่แตกต่างกนัซ่ึงมากกวา่ค่านยัส าคญั

ทางสถิติท่ีก าหนดไวท่ี้ระดบั 0.05   

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นราคา โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of Variance (F-test)  

ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   เปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีการ LSD  แตกต่างกนัจ านวน 

2  คู่ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างมากกวา่ระดบัการศึกษามธัยมตน้หรือ

ต ่ากวา่และมธัยมปลายหรือปวช.  

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of 

Variance (F-test) ซ่ึงแตกต่างกนัอย่างมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีการ LSD  

แตกต่างกนัมีจ านวน 2  คู่ ไดแ้ก่ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี  มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างมากกวา่ระดบั

การศึกษามธัยมตน้หรือต ่ากวา่และระดบั ปวส.หรืออนุปริญญา 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of 

Variance (F-test) ส าหรับความแตกต่างของค่าเฉล่ียของระดบัการศึกษาต่างๆ  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 

ค่า Significant level มีค่าเท่ากบั 0.402  ซ่ึงไม่แตกต่างกนัมากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีก าหนดไวท่ี้ระดบั 0.05   

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งระดบัรายไดก้บัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด

ดา้นผลิตภณัฑโ์ดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of Variance (F-test) ซ่ึงแตกต่าง

กนัอยา่งมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   เปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิการ LSD  แตกต่างกนั มีจ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 

ระดบัรายได ้15,001 – 30,000 บาท, 30,001 – 45,000 บาทและ 40,001 – 55,000 บาท มีระดบัความคิดเห็น

แตกต่างมากกว่าระดบัรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทและระดบัรายไดม้ากกว่า 55,000 บาท   มีระดบั

ความคิดเห็นแตกต่างมากกวา่ระดบัรายได ้15,001 – 30,000 บาท  
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การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งระดบัรายไดก้บัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นราคาโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of Variance (F-test)  ซ่ึงแตกต่างกนั
อยา่งมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีการ LSD  แตกต่างกนั มีจ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ 
ระดบัรายได1้5,001 – 30,000 บาท , 30,001- 45,000 บาท และ 40,001- 55,000 บาท มีระดบัความคิดเห็นแตกต่าง
มากกวา่ระดบัรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท  

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งระดบัรายไดก้บัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of Variance  

(F-test)  ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีการ LSD แตกต่าง 3 คู่  

ไดแ้ก่ระดบัรายได1้5,001 – 30,000 บาท , 30,001- 45,000 บาท และ 40,001- 55,000 บาท มีระดบัความคิดเห็น

แตกต่างมากกวา่ระดบัรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท  

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งระดบัรายไดก้บัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด

ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of Variance  

(F-test) ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีการ LSD แตกต่างกนั  

3 คู่ ระดบัรายได ้15,001- 30,000 บาท  มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างมากกวา่ระดบัรายไดต้  ่ากว่าหรือเท่ากบั 

15,000 บาท  และระดบัรายไดม้ากกวา่ 55,000 บาท  มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างมากกวา่ระดบัรายได ้15,001- 

30,000 บาทและ 40,001- 55,000 บาท 

 

อภิปรายผล 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของประชาชน

ในอ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช  จากผลการวิจยั พบว่า  เพศหญิงส่วนใหญ่ให้ความส าคญัเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีมีต่อสุขภาพนอกเหนือจากการออกก าลงักาย  กลุ่มบุคคลอาย ุ45 ปีข้ึนเป็นช่วงท่ีตอ้งดูแล

สุขภาพมากข้ึน มีความสนใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร โดยส่วนใหญ่ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีสนใจมาก

ท่ีสุดคือวติามิน  ส่วนระดบัการดูแลรักษาสุขภาพส่วนมากไม่มีโรคประจ าตวั  ระดบัการออกก าลงักายของบุคคล

ส่วนมากออกก าลงักาย 1 คร้ังต่อสัปดาห์  และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑ์

เสริมอาหาร  ดา้นผลิตภณัฑ์  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรองคุณภาพจากองค์การอาหารและยา(อย.)และมี

ฉลากสินคา้ก ากบัและแสดงรายละเอียดอย่างชัดเจน  ด้านราคา มีระดบัความคิดเห็นข้ึนอยูคุ่ณภาพและบรรจุ

ภณัฑ ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ระดบัความคิดเห็นมีใหเ้ลือกหลายช่องทางในการใหบ้ริการเพิ่มความสะดวก
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รวดเร็วและทนัสมยัในการเลือกซ้ือสินคา้และช าระเงิน   มีศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้  สามารถติดต่อไดต้ลอดเวลา  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ระดบัความคิดเห็น  มีการให้ค  าแนะน าให้ความรู้เก่ียวกบัประโยชน์และความจ าเป็น

ของผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีมีต่อสุขภาพ   

  
ข้อเสนอแนะ 

 
1.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ระดบัความคิดเห็น ดา้นผลิตภณัฑ์ มีการ

รับรองคุณภาพจากองค์การอาหารและยา( อย.)  มีฉลากสินคา้ก ากับและแสดงรายละเอียดอย่างชัดเจนแล้ว  

ตอ้งผา่นการวิจยัและเป็นท่ียอมรับ  ท าให้เกิดความเช่ือถือต่อตราสินคา้มากข้ึน   ดา้นราคา  ผูผ้ลิตตอ้งลดปริมาณ

ขนาดบรรจุของสินคา้และราคาลง  และยงัคงรักษามาตรฐานคุณภาพของสินคา้ไว ้   เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือได้

ในราคาท่ีเหมาะสม 

2.ควรศึกษาระดบัการยอมรับต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของประชาชน ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง   

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

4.ควรศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวติามินเพื่อดูแลรักษาสุขภาพของ

ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอเมือง   จงัหวดันครศรีธรรมราช  
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