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บทคดัย่อ 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครัง้นี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้บริโภค
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ปจัจยัด้านพฤตกิรรมการบริ
โภคและความต้องการทีม่ต่ีอส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มตวัอย่างทีท่ าการศกึษาในครัง้นี้ คอื
กลุ่มประชากรที่เป็นผู้ที่พกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่เป็นผู้ซื้อและผูบ้รโิภคผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน เพศหญงิ อายุ 20 – 60 ปี จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการแบ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามด้วยวิธี Cluster Analysis การ
วเิคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มด้วยวธิ ีOne-Way ANOVA การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์
ด้วยวิธี  Chai-Square และวิธี  Multiple Correspondence Analysis จากการศึกษาพบว่ า 
สามารถแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคออกได้ 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมชีื่อกลุ่ม ดงันี้ กลุ่ม A ชื่อกลุ่มคอื 
Beauty lover กลุ่ม B ชื่อกลุ่ม Indy lover กลุ่ม C ชื่อกลุ่ม Smart lover 
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ABSTRACT  
 

The objective of this research is study in the consumption behaviors and demand 
in the marketing mix factors of collagen supplemental product consumers, and study 
consumer segmentation of collagen supplemental product of consumers in Bangkok. The 
sample of this study is the people living in Bangkok and almost 400 female and age of 
20-60 years old only. The questionnaire will be analyzed by frequency, percentage, mean, 
standard deviation and Cluster Analysis. The difference analysis of each group will create 
by on-way ANOVA. The relation analysis will analyze from Chi-Square and multiple 
correspondence analysis. The analysis results 3 groups of consumers of collagen 
supplemental product, namely Group A “Beauty lover” Group B “Indy lover” Group C 
“Smart lover” 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การศกึษาคน้ควา้อสิระเรือ่งนี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยความกรณุาอย่างสูงจาก ผูช้่วยศาสตราจารย ์
ดร.ปราณี เอี่ยมละออภกัดี อาจารย์ที่ปรกึษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ อาจารย์ ดร.สริพินัธ์ ดี
ศลีธรรม กรรมการสอบ และ อาจารย ์ดร.ประเสรฐิ ศริเิสรวีรรณ ประธานกรรมการสอบ ทีไ่ดใ้ห้
ความกรุณาแนะน า ตรวจตราและแก้ไขเนื้อหา ตลอดจนใหก้ าลงัใจในการท าการศกึษาค้นคว้า
อสิระ และคณาจารยใ์นหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีก่รุณาประสทิธิป์ระสาทวชิา
ความรู ้ผูศ้กึษาขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กญัช ์อนิทรโกเศศ ที่ใหค้วามรูใ้น
การด าเนินการวจิยั ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้เสยีสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม ตลอดจนเพื่อนนักศึกษาปรญิญาโท กลุ่มวชิาการตลาด บุคลากรมหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทยทุกท่านทีค่อยอ านวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ อยา่งราบรืน่ดว้ยดเีสมอมา 

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครวั ที่คอยส่งเสรมิและสนับสนุน ตลอดจน
เป็นก าลงัใจ เอาใจใส่ และให้ความช่วยเหลอือย่างดยีิง่ตลอดระยะเวลาที่ศกึษาอยู่ สุดท้ายนี้ผู้
ศึกษาหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบบันี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในธุรกิจ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 
การมผีวิพรรณทีเ่รยีบเนียน เปล่งปลงั ไรร้ิว้รอย เป็นความปรารถนาของผู้หญงิกบัเรื่องราว

ความสวยความงามตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั สุขภาพความงามของผวิพรรณจงึเป็นความต้องการ
ล าดบัต้น ๆ ทีผู่ห้ญงิใหค้วามส าคญัและใส่ใจเป็นพเิศษ โดยเฉพาะในปจัจุบนัทีส่งัคมใหก้ารยอมรบั
ในภาพลกัษณ์ภายนอกซึง่ถอืเป็นสิง่แรกทีบุ่คคลทัว่ไปจะพบเหน็ การมผีวิพรรณด ีเรยีบเนียน เปล่ง
ปลัง่ เป็นสิง่ดงึดูดและส่งเสรมิให้มบีุคลกิภาพที่ดี สรา้งความมัน่ใจและถอืเป็นใบเบกิทางเพื่อก้าว
ออกไปสู่สงัคม ก้าวสู่หน้าที่การงานอีกระดบั โดย แมคแคร ทรูท เซ็นทรลั ได้ท าการส ารวจและ
อธบิายขอ้เทจ็จรงิของผูบ้รโิภค “ความจรงิ 5 ประการดา้นความงาม” โดย 1 ใน 5 ขอ้ แสดงใหเ้หน็
ว่าผู้หญงิยอมรบัว่าการเป็นคนสวยมปีระโยชน์ต่อตัวเองทัง้ในด้านชวีติส่วนตวัและชวีติการท างาน 
โดยรอ้ยละ 80 ของผูห้ญงิเหน็ดว้ยว่าการมรีปูลกัษณ์ภายนอกทีส่วยงามช่วยใหพ้บกบัคนรกั คู่ชวีติ 
หรอืแฟนได้ง่ายขึ้น รวมทัง้สามารถหางานได้ง่ายขึ้นด้วย (ผู้จดัการออนไลน์, 2555) จงึส่งผลให้
ปจัจุบนัผลิตภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อความงามได้รบัความนิยมเป็นอย่างมากทัง้ในกลุ่มวยัรุ่น วยั
ท างาน ทีม่คีวามต้องการรบัประทานอาหารเสรมิเพื่อเน้นความงามจากภายในสู่ภายนอก รวมถงึใน
กลุ่มคนทีม่พีฤตกิรรมการพกัผ่อนหรอืนอนหลบัน้อย และกลุ่มที่รบัประทานอาหารไม่ครบห้าหมู่ซึ่ง
น่าจะเป็นกลุ่มทีต่อ้งการรบัประทานผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อเตมิเตม็สารอาหารทีร่่างกายขาดไป 

ดว้ยสภาพสงัคมในปจัจุบนัทีเ่ปลีย่นไปจากอดตี การใชช้วีติประจ าวนัทีเ่ป็นไปดว้ยความเร่ง
รบี การนอนพกัผ่อนไม่เพยีงพอ ตลอดจนธรรมชาติของร่างกายมนุษยท์ี่มกีารเจรญิเติบโตและมี
ความเสื่อมตามกาลเวลา ท าให้ผู้คนหนัมาใส่ใจกบัสุขภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกก าลงักาย 
การบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพ ส่งผลให้ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิเพื่อสุขภาพและความงามเข้ามามี
บทบาทต่อผูค้นในสงัคมอย่างใกล้ชดิ และตลาดผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสุขภาพและความงามมี
อตัราการเตบิโตอยา่งต่อเนื่อง 8-10% ในทุกปี  

 



2 
 

อาหารเพื่อความงามหรอือาหารเสรมิ (Beauty Food หรอื Cosmeceutical Food) จดัอยู่ใน
ประเภทอาหารทีใ่หคุ้ณค่าเฉพาะ (Functional Food) ซึง่จะมสีารอาหาร "เชงิหน้าที"่ ทีใ่หส้รรพคุณ
ทางด้านความสวยความงาม เน้นการบ ารุงผวิพรรณให้นุ่ม ชุ่มชื่น การยกกระชบั ท าให้ผวิมนี ้ามี
นวล และมคีวามกระจ่างใสมากยิง่ขึน้ ซึง่ส่วนใหญ่มกัเป็นสารทีส่กดัทีไ่ดม้าจากพชื ผกั ผลไม ้และ
จากสตัวต่์าง ๆ  

คอลลาเจนเป็นสารประกอบอยา่งหนึ่งทีอ่ยูใ่นผวิหนงัชัน้หนังแท ้การทีผ่วิหนงัของคนจะเต่ง
ตงึ สดใส เรยีบเนียน หรอืเกดิริว้รอยนัน้จะเกดิจากผวิหนังชัน้หนังแท้ที่คอลลาเจนท างานเสรมิกบั
โปรตนีชนิดหนึ่งคอือลิาสติน ถ้าผวิหนังชัน้หนังแท้เกดิเสื่อมโทรมหรอืถูกท าลายไม่ว่าจะเกิดจาก
แสงแดด มลภาวะ การพกัผ่อนน้อย หรอืการมอีายุที่มากขึ้น จะท าให้ผวิที่เคยเต่งตึง สดใสเรยีบ
เนียนนัน้เกดิริว้รอยเหีย่วย่น ไม่สดใส เนื่องจากความเต่งตงึของผวิหนังชัน้หนังแทไ้ดส้ลายไป โดย
ปกตริ่างกายจะสามารถสงัเคราะห์คอลลาเจนไดเ้อง และการสงัเคราะหค์อลลาเจนจะเริม่ลดลงเมื่อ
อายุ 20 – 25 ปี จนกระทัง่เมื่ออายุ 40 ปี ความสามารถของร่างกายในการสรา้งคอลลาเจนจะลดลง
ไป 50% และเมือ่อาย ุ60 ปี รา่งกายจะสรา้งคอลลาเจนลดลงเหลอืประมาณ 20%  

ในปจัจบุนัมผีลติภณัฑ ์Beauty Food หลากหลายชนิดจ าหน่ายตามทอ้งตลาด ซึง่ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจนเป็นหนึ่งในผลติภณัฑ ์Beauty Food ที่เป็นที่นิยม โดยภาพรวมผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิมอีตัราการเตบิโตในปี 2557 อยูท่ี ่32,000 ลา้นบาท ต่อมาในปี 2558 มอีตัราการเตบิโต 
34,000 ลา้นบาท โดยคาดการณ์ว่าในปี 2017 ตลาดสนิคา้เพื่อสุขภาพและความงามในประเทศจะมี
มูลค่าประมาณ 250,000 ล้านบาท ส าหรบัผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนทัง้ชนิดผง ชนิดเม็ด 
และชนิดพรอ้มดื่ม มอีตัราการเตบิโตอยา่งต่อเนื่อง 10 – 30% ต่อปี ซึง่มสีดัส่วนมลูค่าตลาดปี 2556 
ประมาณ 2,000 ลา้นบาท ปี 2557 ประมาณ 2,300 – 2,400 ลา้นบาท และปี 2559 ประมาณ 4,500 
ล้านบาท จากขอ้มูลพบว่ามูลค่าตลาดผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงมอีตัราการเติบโต 
50% ชนิดเมด็มอีตัราการเตบิโต 45% และชนิดพรอ้มดื่มมอีตัราการเตบิโต 5% (marketeer, 2559)  
 จากขอ้มลูขา้งต้นจะเหน็ไดว้่าตลาด Beauty Food ในประเทศไทย ถอืเป็นกลุ่มผลติภณัฑท์ี่
มศีกัยภาพสูง และเป็นผลติภณัฑท์ี่ก าลงัได้รบัความนิยมเพิม่ขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่ผลติภณัฑ์อาหาร
เสรมิคอลลาเจนก็ก าลงัได้รบัความนิยมจากผู้บรโิภคโดยมจีุดขายคอืความสวยใสไร้ริ้วรอย และ
ความอ่อนวยัของผวิพรรณ ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาการแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลา
เจนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ปจัจยัด้านพฤตกิรรมการบรโิภคและความต้องการที่มต่ีอส่วน
ประสมทางการการตลาด เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรบัผู้ผลติให้ทราบกลุ่มผู้บรโิภคที่แท้จรงิ ทราบ
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พฤตกิรรมการบรโิภคของผู้บรโิภคแต่ละกลุ่มและให้สามารถน าขอ้มูลจากการวจิยัไปวางแผนเป็น
แนวทางในการก าหนดกลยทุธส์่วนประสมทางการตลาด ตลอดจนการพฒันาและปรบัปรุงผลติภณัฑ์
ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

 
วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 

 
1. เพื่อศึกษาปจัจัยด้านพฤติกรรมการบริโภคและความต้องการที่มีต่อส่วนประสมทาง

การตลาดผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนของผูบ้รโิภค ในเขตกรงุเทพมหานคร 
2. เพื่อศกึษาการแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน ในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยใช้ปจัจยัด้านพฤตกิรรมการบรโิภคและความต้องการที่มต่ีอส่วนประสมทางการตลาด
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน 
 

ขอบเขตของกำรวิจยั 

 
ประกอบดว้ย 2 หวัขอ้ยอ่ย คอื ประชากรทีจ่ะศกึษา และตวัแปรทีจ่ะศกึษา  
ประชากรทีจ่ะศกึษา คอื ประชากรทีจ่ะใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ไดแ้ก่ เพศหญงิ ทีม่อีายุ 20 – 

60 ปี ผูท้ีเ่คยบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน โดยอาศยัอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร  
ตวัแปรทีจ่ะศกึษา มดีงันี้  

1. ลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (6Ws1H) 
1.1 ผูบ้รโิภคซือ้อะไร (What) 
1.2 ผูบ้รโิภคซือ้เมือ่ไร (When) 
1.3 ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน (Where) 
1.4 ผูบ้รโิภคซือ้ท าไม (Why) 
1.5 ใครมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจซือ้ (Who) 
1.6 ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร (How) 

2. ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 
2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 
2.2 ดา้นราคา (Price) 
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2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
2.4 ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 
 

นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 

 
1. คอลลาเจน เป็นโปรตนีชนิดหนึ่งที่มมีากถงึ 1 ใน 3 ของโปรตนีทัง้หมดที่มอียู่ในร่างกาย 

คอลลาเจนมลีกัษณะเป็นเสน้ใยเมือ่อยูใ่นรปูของคอลลาเจนไฟเบอร ์(collagen fibers) จะท า
ใหเ้ซลลต่์างๆ คงรปูร่างได ้คอลลาเจนเกดิจากสายพอลเิพปไทด ์3 สายพนักนัเป็นเกลยีวมี
โครงสรา้งทีเ่รยีกว่า triple helix โดยภายในสายพอลเิพปไทดแ์ต่ละสายเกดิจากการรวมกนั
ของกรดอะมโิน (G-X-Y)n โดย G คอื ไกลซนี (glycine) X คอืโพรลนี (Proline) และ Y คอื
ไฮโดรโพรลนี (hydroxyproline ; Hyp) โดยไฮโดรโพรลนีเป็นโพรลนีทีม่กีารเตมิหมูไ่ฮดรอก
ซลิ (-OH) ซึง่อาศยัเอนไซมแ์ละโคแฟคเตอรค์อืกรดแอสคอบกิ (ascorbic acid) หรอืวติามนิ
ซเีป็นตวัช่วยให้เกดิปฏกิริยิาในกระบวนการสร้างคอลลาเจนไฟเบอร์ (วลิาส  รตันานุกูล. 
วารสารสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี: 2555) 

2. ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร หมายถงึ ผลติภณัฑท์ีใ่ชร้บัประทานนอกเหนือจากการรบัประทาน
อาหารตามปกต ิซึ่งมสีารอาหารอื่นเป็นองค์ประกอบ อยู่ในรูปแบบเมด็ แคปซูล ผง เกลด็ 
ของเหลวหรอืลกัษณะอื่น ซึ่งมใิช่รูปแบบอาหารตามปกต ิ (Conventional Foods) ส าหรบั
ผูบ้รโิภคทีค่าดหวงัประโยชน์ทางดา้นส่งเสรมิสุขภาพ (“ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบั
ที ่263 เรือ่ง ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร.” ราชกจิจา : 2548) 

 
นิยำมศพัทเ์ชิงปฏิบติักำร 

 
1. พฤติกรรมผู้บรโิภค หมายถึง การกระท าที่ผู้บรโิภคแสดงออกมาในการเลอืกซื้อและการ

บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนและสามารถสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภคได้ 
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ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
 

1. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและด าเนินการปรบัปรุงกลยุทธ์ด้านส่วนประสมทาง
การตลาดของผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลเจนให้มคีวามเหมาะสมกบัพฤตกิรรมการ
บรโิภคของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม 

2. สามารถน าผลการศกึษาการแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนไปใชใ้น
การประเมินทางเลือก และก าหนดทิศทางในการปรบัปรุงหรือพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ตารางที ่1 สรปุประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการวจิยั 

วตัถุประสงคข์องการศกึษา 

การน าผลวจิยัไปใชใ้นขัน้ตอนการตดัสนิใจ 
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  1
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กา
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าง
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นด
 าเน

ินก
าร

 

1. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจนของผูบ้รโิภค   

 

                
2. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลเจนทีม่ผีลต่อผูบ้รโิภค           

 

        
3. เพื่อแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน
โดยใชป้จัจยัดา้นพฤตกิรรมการบรโิภคและความตอ้งการที่
มต่ีอส่วนประสมทางการตลาด         
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บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  

ในการศึกษาวิจัย “การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใช้ปจัจยัด้านพฤติกรรมการบริโภคและความต้องการที่มีต่อส่วนประสม
ทางการการตลาด” ผู้วจิยัได้ท าการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีตลอดจนงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการศกึษาวจิยั ดงันี้ 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการตลาดแบบ STP (STP Marketing) 
2.2 แนวคดิเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 
2.3 แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  (6Ws1H) 
2.4 ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
2.1 แนวคิดเก่ียวกบักำรแบ่งส่วนตลำด (Market Segmentation) 
 

ในการศกึษาเกี่ยวกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค สิง่ส าคญัคอืการศกึษาเรยีนรูถ้งึการแบ่งกลุ่มของ
ผู้บรโิภคเป้าหมาย ซึ่งเป็นสิง่จ าเป็นที่จะช่วยให้สามารถก าหนดขอบเขตของการศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บรโิภคให้แคบลง เนื่องจากสนิค้าแต่ละชนิดจะมผีู้บรโิภคที่แตกต่างกนัและผู้บรโิภค
เหล่านัน้จะมสีิง่ทีแ่ตกต่างกนัเฉพาะกลุ่มออกไป ดงันัน้ในการศกึษาเรยีนรูถ้งึลกัษณะพเิศษ ศกึษา
ถงึความแตกต่างของผู้บรโิภคเฉพาะกลุ่มจะท าให้ผู้ประกอบธุรกจิสามารถน าขอ้มูลที่ได้มาท าการ
วางแผนทางการตลาดเพื่อด าเนินธุรกจิไปสู่ความส าเรจ็ต่อไป 
 

2.1.1 กำรแบ่งส่วนตลำด (Market Segmentation) 
นภวรรณ คณานุรกัษ์ (2556 : 33) ไดก้ล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation) 

คือกระบวนการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนย่อยตามลกัษณะความต้องการที่แตกต่างกันหรือตาม
ลกัษณะเฉพาะอยา่งทีค่ลา้ยคลงึกนัของผูบ้รโิภค เพื่อเลอืกส่วนตลาดใดส่วนตลาดหนึ่งหรอืหลาย
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ส่วนตลาดหรอืทัง้หมดเป็นตลาดเป้าหมาย (Tarket market) และท าการก าหนดส่วนประสม
ทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัส่วนตลาดหรอืกลุ่มเป้าหมายนัน้ ๆ  
 การแบ่งส่วนตลาด หมายถงึ กระบวนการในการแบ่งหรอืแยกกลุ่มผูซ้ือ้ทีม่ลีกัษณะแตกต่าง
กนัออกเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อให้ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะความต้องการคล้ายคลงึกนัมารวมอยู่ในกลุ่ม
เดยีวกนั โดยใชเ้กณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดตามลกัษณะและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคใหช้ดัเจน เพื่อ
เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการวางแผนทางการตลาดให้เข้าถงึลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่มอย่าง
เหมาะสมก่อนจะก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี  

1. การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้ปจัจยัด้านภูมศิาสตร์ (Geographic segmentation) ซึ่งตลาด
จะถูกแบ่งออกตามสถานที่ทีแ่ตกต่างกนั เช่น ภูมภิาค ขนาดของเมอืง ความหนาแน่น
ของประชากร และสภาพภูมอิากาศ เป็นต้น นักการตลาดต้องค านึงถงึการใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดทีแ่ตกต่างกนัตามภูมศิาสตร์ของตลาด โดยค านึงลกัษณะและพฤตกิรรม
ของแต่ละบุคคลในแต่ละเขตภมูศิาสตรน์ัน้เป็นหลกั  

2. การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้ปจัจยัด้านประชากรศาสตร์ (Demographic segmentation) 
เป็นหลกัเกณฑ์ที่เข้าถงึกลุ่มตลาดที่ส าคญั เนื่องจากความต้องการของผู้บรโิภคหรอื
อตัราการใช้ผลติภณัฑ ์จะมคีวามเกี่ยวขอ้งอย่างสูงกบัเกณฑท์างประชากรศาสตร ์ซึ่ง
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุขนาดของครอบครวั อาชพี รายได ้การศกึษา ศาสนา สญัชาต ิและเชือ้
ชาต ิเป็นตน้  

3. การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้ปจัจัยจิตวิทยา (Psychological segmentation) ปจัจัย
จติวิทยาเป็นส่วนที่อยู่ภายในจติใจหรอืจติใต้ส านึกของผู้บรโิภคแต่ละคน ซึ่งปจัจยั
จติวิทยาที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาดประกอบด้วยแรงจูงใจ บุคลิกภาพ การรบัรู้ การ
เรยีนรู ้และทศันคต ิ

4. การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้ลกัษณะทางจติวทิยา (Psychographic segmentation) เป็น
การใช้หลกัเกณฑต์ามความแตกต่างกนัของการด าเนินชวีติ และใช้ความแตกต่างกนั
ของบุคลิกลักษณะของผู้บริโภคเป็นตัวแบ่งส่วนตลาด เช่น รูปแบบการด ารงชีวิต 
ค่านิยม และบุคลกิภาพ เป็นตน้ 

5. การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้ปจัจยัสงัคมวฒันธรรม (Sociocultural Segmentation) เป็น
การประสมประสานระหว่างปจัจยัทางสงัคมวิทยา (Sociological) ที่แสดงให้เห็นว่า
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อาศัยการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม (Group) กับมานุษยวิทยา 
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(Anthropological) ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึวฒันธรรม (Culture) ของมนุษยชาต ิซึง่ปจัจยัที่ใช้
ในการแบ่งส่วนตลาดประกอบไปดว้ยวงจรชวีติครอบครวั ชนชัน้ทางสงัคม ค่านิยมของ
วฒันธรรม ความสมัพนัธข์องวฒันธรรม 

6. การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้ปจัจยัลกัษณะการใช้ (Use-related Segmentation) เป็นการ
แบ่งส่วนตลาดโดยใช ้1. อตัราการใช ้(Rate of Usage) โดยแบ่งเป็นผูใ้ชม้าก ผูใ้ชป้าน
กลาง ผู้ใช้น้อย และผู้ไม่ใช้ผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร 2. ระดบัการตระหนักถึง (Level of 
Awareness) โดยแบ่งเป็นระดบัความสนใจในผลิตภัณฑ์ ความพร้อมที่พร้อมจะซื้อ
ผลิตภณัฑ์ 3. ระดบัความภกัดีต่อตราสินค้า (Level of Brand Loyalty) โดยแบ่งเป็น
ระดบัไม่มคีวามภกัดีต่อตราสนิค้าไปจนกระทัง่ระดบัที่มคีวามภกัดต่ีอตราสนิค้าจนไม่
เปลีย่นไปซือ้ตราสนิคา้อื่น 

7. การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้ปจัจยัสถานการณ์การใช้ (Usage-situation Segmentation) 
ปจัจยัโอกาสในการใชห้รอืสถานการณ์การใชเ้ป็นปจัจยัทีน่กัการตลาดใชใ้นการประเมนิ
ผูบ้รโิภคว่าจะมกีารซือ้หรอืการใช้ผลติภณัฑห์รอืบรกิารใดบ้าง ซึง่ถอืเป็นปจัจยัส าคญั
อีกปจัจัยหน่ึงในการแบ่งส่วนตลาดเพื่อน ามาออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดให้
สอดคลอ้งกบัโอกาสในการใชผ้ลติภณัฑข์องผูบ้รโิภค 

8. การแบ่งส่ วนตลาดโดยใช้ป จัจัยผลประโยชน์  (Benefit Segmentation) ปจัจัย
ผลประโยชน์เป็นปจัจยัทีส่ามารถเหน็ถงึประโยชน์ทีลู่กค้าแต่ละกลุ่มไดร้บัอย่างชดัเจน 
เช่น ยาสฟีนัสูตรต่าง ๆ ทีม่กีารน าเสนอผลประโยชน์ตามความต้องการของลกูคา้อยา่ง
ชดัเจน ซึ่งการแบ่งส่วนโดยใช้ปจัจยัผลประโยชน์สามารถน าไปใช้ในการวางต าแหน่ง
ผลติภณัฑโ์ดยส่วนใหญ่มกัประสบผลส าเรจ็ 

9. การประสมประสานปจัจยัต่าง ๆ (Hybrid Segmentation Approaches) การแบ่งส่วน
ตลาดแบบประสมประสานหลายปจัจยัมกัจะมปีระโยชน์มากกว่าการใชเ้พยีงปจัจยัเดยีว 
เพราะท าใหเ้หน้ถงึพฤตกิรรม ลกัษณะ และความตอ้งการของส่วนตลาดไดช้ดัเจนขึน้  

 สรุปได้ว่า การแบ่งส่วนตลาดเป็นการแบ่งความต้องการและพฤตกิรรมที่หลากหลายของ
ผู้บริโภคออกเป็นหมวดหมู่หรือเป็นส่วน ๆ เพื่อให้นักการตลาดสามารถก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่เหมาะสมกบัส่วนตลาดและการตอบสนองความพงึพอใจของผู้บรโิภคในตลาดส่วนนัน้
ตลอดจนการน าไปสู่ก าไรของธุรกจิ 
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นพรตัน์ ภูมวิุฒสิาร (2556 : 77) ไดก้ล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาด หมายถงึ เป็นกระบวนการ
หรอืขัน้ตอนในการแบ่งลูกค้าออกเป็นตลาดย่อย (Market segment) หรอืแย่งลูกค้าออกเป็นกลุ่ม
ยอ่ย ๆ  (Sub market) ตามลกัษณะความตอ้งการหรอืลกัษณะเฉพาะอยา่งของลกูคา้ทีค่ลา้ยคลงึกนั 
เพื่อก่อให้เกิดการเพิม่ประสทิธภิาพในการท าการตลาดและการจดัสรรงบประมาณในการเข้าถึง
ลกูคา้เป้าหมายแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 เมื่อท าการแบ่งส่วนตลาดออกเป็นตลาดย่อยตามลักษณะความต้องการหรือตาม
ลกัษณะเฉพาะอยา่งทีค่ลา้ยคลงึกนัแลว้ ตอ้งท าการเลอืกส่วนตลาดใดส่วนตลาดหนึ่ง หรอืหลายส่วน
ตลาดเป็นตลาดเป้าหมาย (Target market) เพื่อใหเ้หน็ความเด่นชดัทีแ่ตกต่างกนัของผูบ้รโิภคทีอ่ยู่
ในแต่ละส่วนของตลาด แลว้น ามาวางแผนและใช้เครื่องมอืทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัแต่ละส่วน
ตลาด  
ระดบัของการแบ่งส่วนตลาด (Level of Market Segmentation) ม ี4 ระดบั ดงันี้ 

1. ตลาดไม่แตกต่าง (Non-segmentation) เป็นการเลอืกตลาดรวมเป็นตลาดเป้าหมาย 
เนื่องจากตลาดไม่มคีวามแตกต่างกนัหรอืมคีวามต้องการคลา้ยคลงึกนั ตลาดประเภทนี้
สามารถใชส้่วนประสมทางการตลาดแบบเดยีวกนักบักลุ่มผู้ซือ้ทีอ่ยู่ในตลาดเป้าหมาย
ได้ ซึ่งการตลาดไม่แตกต่างจะเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ามีความต้องการใน
คุณสมบตัิของสนิค้าคล้ายกันและผู้ขายจะผลติสนิค้าในปรมิาณมากเพียงแบบเดียว 
(Mass promoting) เช่น สนิคา้อุปโภคบรโิภค เกลอื น ้าตาล เป็นตน้  

2. ตลาดแตกต่างหรอืตลาดหลายส่วน (Segment marketing) เป็นการเลอืกตลาดย่อยที่
ถูกแบ่งจากตลาดใหญ่มากกว่าหนึ่งส่วนตลาด เนื่องจากตลาดแต่ละส่วนมคีวามตอ้งการ
แตกต่างกนั ซึง่ตลาดทีเ่ลอืกออกมาจะเป็นตลาดย่อยทีป่ระกอบดว้ยกลุ่มของลูกค้าที่มี
ความตอ้งการคลา้ยคลงึกนั เช่น รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ไดแ้บ่งรถยนตอ์อกเป็นรุน่ต่าง ๆ 
ทีแ่ต่ละรุน่จะมกีลุ่มตลาดเป้าหมายทีแ่ตกต่างกนัออกไป 

3. ตลาดส่วนเดยีว (Niche marketing) เป็นการเลอืกตลาดยอ่ยเพยีงหน่ึงส่วนตลาดเท่านัน้ 
จากตลาดขนาดใหญ่ทัง้หมด แลว้น าส่วนประสมทางการตลาดเขา้ด าเนินการกบัตลาด
เป้าหมายที่ถูกเลือก การตลาดแบบส่วนเดียวสามารถเจาะตลาดให้ตรงตามความ
ต้องการของลูกคา้เฉพาะกลุ่มไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น รถยนต์เฟอรร์ารีท่ีเ่น้นลูกคา้
เฉพาะกลุ่ม เป็นตน้  
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4. ตลาดจุลภาค (Micro marketing) เป็นการเลือกตลาดที่ออกแบบผลิตภณัฑ์และการ
ด าเนินการทางการตลาดให้เหมาะสมกบัค่านิยม รสนิยมของบุคคลในแต่ละแหล่ง อนั
รวมถงึ  

- ตลาดท้องถิน่ (Local marketing) เป็นการออกแบบผลติภณัฑห์รอืบรกิารและ
ด าเนินการตลาดให้เหมาะสมกับท้องถิ่นนัน้ ๆ ในกรณีที่มีผลิตภัณฑ์วาง
จ าหน่ายอยู่แลว้ อาจจะน าสนิคา้หรอืการบรกิารนัน้มาปรบัปรงุเพื่อใหเ้หมาะสม
กบัทอ้งถิน่นัน้ ๆ  

- ตลาดเฉพาะบุคคล (Individual customer marketing) หรอืการตลาดตวัต่อตวั 
(One to one marketing) เป็นการก าหนดกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับ
ลูกค้าแต่ละราย ซึ่งถอืเป็นการใช้เครื่องมอืการตลาดโดยมุ่งทีลู่กค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นส าคญั เช่น รา้นตดัเสือ้ผา้ ธุรกจิขายเครือ่งบนิ เป็นตน้  

 สรุปได้ว่า การเลือกส่วนตลาดที่เหมาะสมกับการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดและ
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่ องจากการที่ธุรกิจจะผลิตสินค้าให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคได้ทุกคนเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก ดงันัน้กลยุทธ์ที่จ าเป็นใน
การท าการตลาดผลติภณัฑใ์หป้ระสบความส าเรจ็คอืการแบ่งส่วนตลาดใหเ้หมาะสม 
 

2.1.2 กำรก ำหนดตลำดเป้ำหมำย (Market Targeting)  
 ปณิศา มจีนิดา (2555 : 82) ได้กล่าวว่า การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) 
หรอืการเลอืกตลาดเป้าหมาย (Target Market Selection) หมายถึง การเลอืกตลาดใดตลาดหนึ่ง 
หรอืหลายส่วนตลาดหรอืการเลอืกตลาดทัง้หมด เพื่อน ามาก าหนดเป็นเป้าหมายในการใช้ส่วน
ประสมทางการตลาดเข้าด าเนินกิจกรรมการตลาดในตลาดนัน้ ๆ กลยุทธ์ในการเลือกตลาด
เป้าหมายม ี3   กลยทุธ ์ดงันี้ 

1. กลยทุธก์ารตลาดทีไ่มแ่ตกต่าง (Undifferentiated Marketing Strategy) หรอื 
กลยุทธ์ตลาดรวม (Total Marketing Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ธุรกิจพิจารณาว่าตลาดเป้าหมาย
โดยรวมมคีวามต้องการที่คล้ายคลงึกนั จงึท าการตอบสนองความต้องการนัน้ด้วยส่วนประสมทาง
การตลาดชุดเดียวซึ่งประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์รูปแบบเดียวกัน ขายในราคา เดียว การน าเสนอ
โปรแกรมการส่งเสรมิการตลาดชุดเดยีว และระบบการจดัจ าหน่ายแบบเดยีวกนั เพื่อการเข้าถึง
ลกูคา้ทุกรายในตลาดรวม (Total Market)  
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2. กลยทุธต์ลาดทีแ่ตกต่าง (Differentiated Marketing) หรอืกลยทุธห์ลายส่วน 
ตลาด (Multiple Segment Strategy) เป็นกลยทุธท์ีธุ่รกจิพจิารณาแลว้ว่าตลาดเป้าหมายโดยรวมนัน้
มคีวามต้องการที่หลายหลายหรอืมคีวามแตกต่างกนั โดยในตลาดเป้าหมายที่มคีวามต้องการที่
แตกต่างกนันัน้ยงัสามารถแบ่งตลาดออกเป็นกลุ่มทีแ่ตกต่างกนัได ้และสามารถเขา้ไปด าเนินการใน
ส่วนตลาดได้มากกว่า 1 ส่วนขึ้นไป ทัง้นี้การเข้าไปด าเนินการกับส่วนตลาดใด ๆ จะขึ้นอยู่กับ
ทรพัยากรและก าลงัความสามารถของธุรกจิ  

3. กลยทุธก์ารตลาดมุง่เฉพาะส่วน (Concentrated Marketing) หรอืกลยทุธม์ุง่ 
เฉพาะตลาดส่วนเดยีว (Single Segment Strategy) หลงัจากที่ธุรกจิท าการประเมนิลกัษณะตลาด
และพบว่าตลาดโดยรวมนัน้มลีกัษณะที่แตกต่างกนั และสามารถแบ่งตลาดออกเป็นส่วน ๆ จน
สามารถตดัสนิใจเลอืกด าเนินการในส่วนตลาดเพยีงส่วนเดยีว (Single Segment) 

สรุปได้ว่า การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) คือการที่ธุรกิจได้ท าการ
วเิคราะหพ์จิารณาตลาดแลว้ว่าตลาดใดเป็นตลาดเป้าหมาย โดยการเลอืกตลาดเป้าหมายอาจท าการ
เลอืกตลาดใดตลาดหนึ่ง หรอืหลายส่วนตลาดหรอืการเลอืกตลาดทัง้หมดกไ็ด ้ทัง้นี้ตอ้งค านึงถงึส่วน
ประสมทางการตลาดและการเนินกจิกรรมทางการตลาดทีม่คีวามเหมาะสมกบัตลาดนัน้ ๆ ดว้ย ดว้ย
การใช้ 3 กลยุทธ์ในการเลือกตลาดซึ่งได้แก่ กลยุทธ์การตลาดที่ไม่แตกต่าง (Undifferentiated 
Marketing Strategy) กลยุทธต์ลาดทีแ่ตกต่าง (Differentiated Marketing) และกลยุทธก์ารตลาดมุ่ง
เฉพาะส่วน (Concentrated Marketing) 
 
2.1.3 กำรวำงต ำแหน่งของผลิตภณัฑใ์นตลำด (Market Positioning) 
        Gary Armstrong, Philip Kotler and Marc Oliver Opresnik (2016 : 215) อธบิายว่า 
การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ์ (Product Positioning) เป็นการก าหนดคุณสมบตัิ คุณลกัษณะที่
ส าคญัของผลติภณัฑล์งไปในจติใจของผูร้โิภคเป้าหมายเมื่อเทยีบกบัผลติภณัฑข์องคู่แข่งขนั หรอื
เป็นการก าหนดแนวคดิเกี่ยวกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิาร โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อใหผ้ลติภณัฑม์ตี าแหน่ง
ในการแขง่ขนัทีแ่ตกต่างจากคู่แขง่ขนัและมคีุณค่าในจติใจของผูบ้รโิภคทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย  ขัน้ตอน
ในการก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ ์ประกอบไปดว้ยขัน้ตอนต่าง ๆ ดงันี้  
ขัน้ที ่1   การระบุถงึขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั เป็นขัน้ตอนการน าเสนอสิง่ทีม่คีุณค่าในสายตาของ
ลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งที่เหนือกว่าคู่แข่งขนั หลงัจากได้ใช้ผลิตภณัฑ์หรอืบรกิารนัน้แล้ว ข้อได้เปรยีบ
ทางการแขง่ขนั มดีงันี้ 
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            1.1 การสร้างความแตกต่างด้านผลติภณัฑ์ (Product differentiation) เป็นการออกแบบ
คุณลกัษณะต่าง ๆ ของผลติภณัฑใ์ห้มคีวามแตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งขนัโดยเน้นการสรา้งความ
พงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ในดา้นต่างๆ ได้ เช่น รปูแบบ, ลกัษณะ, คุณภาพ,การด าเนินงาน, คุณภาพใน
มาตรฐานการผลติ เป็นตน้ 
            1.2 การสร้างความแตกต่างด้านบรกิาร (Services differentiation) เป็นการสร้างความ
แตกต่างดา้นการบรกิารให้มคีวามเหนือกว่าคู่แข่งขนั  การสรา้งความแตกต่างดา้นบรกิารถอืว่าเป็น
ผลติภณัฑค์วบ ซึง่ประกอบดว้ย ความง่ายหรอืความสะดวกในการสัง่ซือ้ ระบบการขนส่ง ตลอดจน
การบรกิารอื่น ๆ 
            1.3 การสร้างความแตกต่างด้านบุคลากร (Personnel differentiation) เน้นในด้าน
คุณสมบตัขิองบุคลากรในองคก์รใหม้คีวามสามารถทีเ่หนือกว่าคู่แข่งขนั โดยค านึงถงึการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าเป็นหลกั ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถ, ความสุภาพอ่อนโยน, ความ
เชื่อถอื, ความไวว้างใจ, การตอบสนองต่อลกูคา้ และการตดิต่อสื่อสาร เป็นตน้ 
            1.4 การสรา้งความแตกต่างด้านช่องทางจดัจ าหน่าย (Channel differentiation) เช่น การ
ขายตรง, ผ่านคนกลาง, การสื่อสารการตลาดหรอืผ่านพื้นที่บนเว็ปไซต์ ซึ่งต้องค านึงถึงความ
ครอบคลุมของเนื้อหา 
            1.5 การสรา้งความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์ (Image differentiation) เป็นการสรา้งความ
แตกต่างโดยเน้นการรบัรูข้องลูกค้า กล่าวคอื เน้นด้านความรูส้กึนึกคดิของลูกค้าที่มต่ีอผลติภณัฑ ์
อาศยัหลกัจติวทิยา อารมณ์ สญัลกัษณ์ ในการพฒันาภาพลกัษณ์ในตราสินค้าจ าเป็นต้องมีการ
ตดิต่อสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ 
 
ขัน้ที ่2   การเลอืกขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัทีเ่หมาะสม 
            2.1 ความแตกต่างที่ควรส่งเสรมิ (Difference to promote) หมายถึงความแตกต่างที่จะ
น ามาก าหนดเป็นผลติภณัฑ ์จะต้องเป็นสิง่ที่มคีวามส าคญั มลีกัษณะเด่น และมลีกัษณะทีเ่หนือกว่า
คู่แข่งขนั สามารถสื่อสารได้ และเป็นรายแรกที่สามารถเข้าถึงจติใจของลูกค้ารวมถงึสร้างคุณค่า
ใหแ้ก่ลกูคา้ และมคีวามสามารถในการท าก าไรแก่ธุรกจิ 
            2.2 จ านวนความแตกต่างที่จะส่งเสริม ธุรกิจต้องพิจารณาถึงทรพัยากรที่มวี่าควรน า
ทรพัยากรทีม่มีาใชใ้นการก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑอ์ยา่งไรใหเ้กดิประสทิธภิาพ  
 
ขัน้ที ่3   การเลอืกกลยทุธก์ารก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑโ์ดยรวม 
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            3.1 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ ห รือ 
Positioning by product attributes (characteristic) เป็นการก าหนดต าแหน่งตามคุณสมบัติหรือ
คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ที่ประเมินแล้วว่ามคีุณค่าในสายตาผู้บริโภค เช่น ขนาด คุณสมบัติ 
ลกัษณะทีใ่ช ้เป็นตน้ 
            3.2 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ์ตามคู่แข่งขนั (Positioning by competitor) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑโ์ดยการเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่งขนั ซึง่ธุรกจิส่วนใหญ่จะระบุว่าเหนือกว่า
คู่แขง่ขนั 
            3.3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ตามสัญลักษณ์ด้านวัฒนธรรม (Positioning by 
cultural symbols) เป็นการก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑโ์ดยค านึงถงึสญัลกัษณ์ดา้นวฒันธรรม 
            3.4 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามผลประโยชน์และคุณค่า (Positioning by product's 
benefits and values) เป็นการก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามผลประโยชน์หรอืคุณค่าทีผู่บ้รโิภคจะ
ไดร้บัจากผลติภณัฑ ์
            3.5 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามราคาและคุณภาพ (Positioning by price/quality) 
โดยยดึหลกัขอ้เสนอที่มคีุณค่า (Value proposition) เป็นการแสดงทางเลอืกของขอ้เสนอที่มคีุณค่า
และมคีวามเป็นไปไดใ้นการก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ ์ทัง้นี้เพื่อสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 5 
ทางเลอืก ดงันี้ 
            1. คุณภาพดเีลศิราคาสงู 
            2. คุณภาพดเีลศิราคาปานกลาง 
            3. คุณภาพปานกลางราคาต ่า 
            4. คุณภาพต ่าราคาต ่ามาก 
            5. คุณภาพดเีลศิราคาต ่า 
            3.6 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามการใชห้รอืการน าไปใช ้(Positioning with respect 
to use or application) เป็นการก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามลกัษณะการใชง้านของผูบ้รโิภค 
            3.7 กีก่ าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามลกัษณะของผูใ้ชผ้ลติภณัฑ ์(Positioning by product 
user) เป็นการก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามโดยยดึผูใ้ชห้รอืผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั 
            3.8 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามระดบัชัน้ของผลติภณัฑ ์(Positioning by product 
class) 
             3.9 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑจ์ากหลายวธิรีวมกนั (Positioning by combination of 
ways) เป็นการน าวธิกีารก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑม์ากกว่า 1 วธิ ี
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             3.10 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบการด ารงชีวิต (Positioning by 
lifestyles) 
ขัน้ที่ 4   การออกแบบการสื่อสารต าแหน่งผลิตภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
          ต าแหน่งผลิตภัณฑ์อาจจะสื่อสารออกมาด้วยสิ่งต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อตราสินค้า สโลแกน 
ลกัษณะของผลติภณัฑ ์เป็นตน้ 
ขัน้ที่ 5   การสื่อสารและการส่งมอบต าแหน่งผลติภณัฑ์ เป็นการสื่อสารต าแหน่งผลติภณัฑ์ไปยงั
ลกูคา้เป้าหมาย โดยทีส่่วนประสมการตลาด ตลอดจนกจิกรรมทางการตลาดอื่น ๆ  

สรุปไดว้่า การก าหนดการแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่ง
ผลติภณัฑ์ในตลาด เป็นปจัจยัส าคญัที่จะท าให้ธุรกิจสามารถทราบรายละเอียดที่ส าคญัของกลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมายเพื่อจะน าขอ้มลูทีไ่ดม้าใชใ้นการวางแผนกลยทุธท์างการตลาด 
 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทำงกำรตลำด 
 

Gary Armstrong, Philip Kotler and Marc Oliver Opresnik (2016 : 81) อธิบายว่า ส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง กลุ่มเครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจสามารถ
ควบคุมได ้ซึง่ธุรกจิสามารถผสมผสานเครื่องมอืทางการตลาดนี้ใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ
และสรา้งความพงึพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายได้ ส่วนประสมการตลาดประกอบด้วยทุกสิง่ทุก
อยา่งทีธุ่รกจิใชเ้พื่อใหม้อีทิธพิลโน้มน้าวหรอืดงึดูดความตอ้งการในผลติภณัฑ ์ส่วนประสมการตลาด
แบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และ
การส่งเสรมิการขาย (Promotion) 

สุพรรณ ีอนิทรแ์กว้ และวาสนา เจรญิสุข (2555 : 22) ไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) หมายถึง ปจัจยัทางการตลาดที่ธุรกิจควบคุมได้ ซึ่งธุรกิจต้องใช้ปจัจยัเหล่าน้ี
รว่มกนัเพื่อสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ซึง่ปจัจยัเหล่านัน้ม ี4 ประการ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์
(Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การมี
สนิคา้ทีต่อบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาทีผู่้บรโิภคยอมรบัได ้และ
ผูบ้รโิภคยนิดจี่ายเพราะเหน็ว่าคุม้ รวมถงึมกีารจดัจ าหน่ายกระจายสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรม
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การซื้อหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิด
พฤตกิรรมอยา่งถูกตอ้ง 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2549 : 22) ไดก้ล่าวไวว้่า ในการสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ จะต้อง
ค านึงถงึความต้องการและความพงึพอใจของลูกค้าเป็นหลกั และท าการตอบสนองความต้องการ
และความพงึพอใจนัน้ด้วยหลกัการ “ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)” หรอื 4Ps ของ 
McCarthy (อา้งถงึใน แซมฮลิล ์และ เกลนน์, 2543 : 16) ซึง่หมายถงึตวัแปรทางการตลาดทีส่ามารถ
ควบคุมได ้สามารถตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย จนกลายมาเป็นหลกัพืน้ฐานที่
นกัการตลาดนิยมใชใ้นปจัจุบนั โดยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร ดงันี้ 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) คอื สนิค้าหรอืบรกิารที่จะเสนอให้กบัลูกค้า โดยค านึงว่าสนิค้า
หรอืบรกิารที่ธุรกจิน าเสนอให้กบัผูบ้รโิภคสามารถสรา้งความพงึพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยสนิค้า
อาจเป็นสิง่ทีจ่บัตอ้งไดห้รอืจบัตอ้งไมไ่ด ้ยงัรวมถงึตราสนิคา้ (Brand) บรรจภุณัฑ ์(Packaging) การ
รบัประกนั (Guarantee) คุณภาพผลติภณัฑ ์(Quality) อรรถประโยชน์ทีเ่กดิจากผลติภณัฑ ์(Utility) 
และมคีุณค่าในสายตาของผูบ้รโิภค (Value)  
สรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์แสดงให้เห็นพฤติกรรมการซื้อสินค้าด้าน
คุณสมบตัิที่ใช้ในการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลเจน เพื่อใช้ในการวเิคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้รโิภคว่าตอ้งการผลติภณัฑไ์ปบรโิภคเพื่อใหผ้วิพรรณชุ่มชืน้ เต่งตงึ และลดการเกดิริว้รอย 

 2. รำคำ (Price) จ านวนเงนิที่ต้องช าระเพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร หรอืเป็นคุณค่า
ทัง้หมดที่ลูกค้ารบัรู้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลติภณัฑห์รอืบรกิารคุ้มกบัเงนิที่จ่ายไป (ศิ
รวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ, 2550 : 107) ทางด้านธุรกิจก็ต้องท าการก าหนดราคาให้อยู่ในระดบัที่
ผูบ้รโิภคสามารถยอมรบัคุณค่าของผลติภณัฑก์บัราคาของผลติภณัฑ ์ดังนัน้ในการก าหนดกลยุทธ์
ดา้นราคาธุรกจิจะตอ้งค านึงถงึการยอมรบัของผูบ้รโิภคเป้าหมายและสามารถสูก้บัคู่แขง่ขนัในตลาด
ไดน้โยบายการตัง้ราคา มดีงันี้ 

2.1 นโยบายราคาเดยีว (One price policy) เป็นวธิกีารก าหนดราคาในการ 
ขายสนิคา้หรอืบรกิารในราคามาตรฐานเดยีวกนัทัง้หมด ไม่ว่าจะมกีารซือ้มากหรอืน้อยกต็าม 

2.2 นโยบายราคาทีแ่ตกต่าง (Variable price policy) คอืการตัง้ราคาสนิคา้ 
ไม่ได้ก าหนดไว้แน่นอน แต่ราคาที่คดิกบัผู้ซื้อแต่ละรายจะไม่เท่ากนั จะขึน้อยู่กบัการเจรจาต่อรอง
ของผูซ้ือ้ 

2.3 นโยบายก าหนดราคาขายสนิคา้ทลีะหลายชิน้รวมกนั (Mutiple unit  
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package Pricing policy) เป็นนโยบายการก าหนดราคาขายโดยการเปรยีบเทยีบความแตกต่างใน
ดา้นปรมิาณของการซือ้สนิค้า กล่าวคอื ถ้าซือ้สนิคา้จ านวนมากจะมรีาคาที่ถูกกว่าการซือ้สนิค้าใน
จ านวนน้อย 

2.4 นโยบายก าหนดราคาเป็นสายราคา (Price lining-policy) เป็นลกัษณะ 
การก าหนดราคาแบบต่อเนื่องตามขนาดและปรมิาณของสนิคา้ โดยแบ่งเป็น ขนาดใหญ่ กลาง เลก็ 
ทัง้นี้เพื่อความสะดวกแก่พนกังานขายและลกูคา้ 

2.5 นโยบายก าหนดราคาเชงิจติวทิยา(Psychological-pricing policy) เป็น 
การก าหนดราคาทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ เช่น สนิคา้ทีม่รีาคาลงทา้ยดว้ยเลข 9 เป็นตน้ 

2.6 นโยบายก าหนดราคาตามจ านวน (Unit pricing-policy) เป็นนโยบาย 
การตัง้ราคาให้มคีวามแตกต่างโดยยดึน ้าหนักของสนิค้าต่อหน่วยเป็นเกณฑ ์เช่น เมื่อซือ้สนิค้าที่มี
น ้าหนกั 100, 50 และ 20 กรมั จะมรีาคาทีแ่ตกต่างกนั  

สรุปไดว้่า นโยบายการตัง้ราคาสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการซื้อ
สนิคา้ดา้นงบประมาณค่าใช้จ่ายทีผู่้บรโิภคใช้ซือ้สนิค้าผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน และท าให้
ทราบถงึการยอมรบั 

3. ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย (Placement-Channel of Distribution) เป็นกจิกรรมทีธุ่รกจิ
ท าให้สินค้าที่ผลิตออกมา หรือสินค้าที่ขายถูกส่งไปถึงมือผู้บริโภคเป้าหมาย โดยยึดหลัก
ประสทิธภิาพ ความถูกต้อง ความปลอดภยั และความรวดเรว็ ธุรกจิทีจ่ะประสบผลส าเรจ็ปจัจยัหน่ึง
ที่ส าคญัก็คอืการบรหิารช่องทางการจดัจ าหน่าย ประเภทช่องทางการจดัจ าหน่ายแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทคอื 

3.1 ช่องทางการจดัจ าหน่ายทางตรง หมายถงึ การจ าหน่ายผลติภณัฑจ์าก 
ผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภค หรอืผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมโดยไมผ่่านคนกลาง เช่น  
- ผูผ้ลติ > ผูบ้รโิภค  
- ผูผ้ลติ > ผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 

3.2 ช่องทางการจดัจ าหน่ายทางออ้ม หมายถงึ เสน้ทางทีส่นิคา้ถูก 
เคลื่อนยา้ยจากผูผ้ลติโดยตอ้งผ่านคนกลางก่อนทีส่นิคา้จะไปถงึมอืผูบ้รโิภค เช่น  
- ช่องทางการจดัจ าหน่ายหนึ่งระดบั ผูผ้ลติ > ผูค้า้ปลกี > ผูบ้รโิภค 
- ช่องทางการจดัจ าหน่ายสองระดบั ผูผ้ลติ > ผูค้า้ส่ง > ผูค้า้ปลกี > ผูบ้รโิภค 
- ช่องทางการจดัจ าหน่ายสามระดบั ผูผ้ลติ > ตวัแทน > ผูค้า้ส่ง > ผูค้า้ปลกี > ผูบ้รโิภค 
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สรปุไดว้่า ช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นปจัจยัทีท่ าใหส้นิคา้กระจายไปยงัผูบ้รโิภคอยา่งทัว่ถงึ
และกว้างขวาง โดยยดึหลกัประสทิธภิาพ ความถูกต้อง ความปลอดภยั และความรวดเรว็ ซึ่งใน
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการซือ้สนิค้า
ในด้านสถานที่ที่ผู้บรโิภคใช้ในการซื้อสนิค้า เช่น ผู้บรโิภคซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนใน
รา้นโมเดริน์เทรด เป็นต้น เพื่อน ามาก าหนดกลยุทธ์ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมและความต้องการของผูบ้รโิภคอยา่งเหมาะสม 

4. กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion-Marketing Communication) การส่งเสริม
การตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อผู้บริโภคได้ทุกขัน้ตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ การ
ตดิต่อสื่อสารขอ้มลูเกี่ยวกบัสนิคา้ระหว่างผูข้ายกบัผูบ้รโิภคเป้าหมายเป็นการสรา้งทศันคตทิีด่ ีเพื่อ
ก่อให้เกิดพฤตกิรรมการซื้อ หรอืเป็นเครื่องมอืที่ธุรกิจส่งข่าวสารไปเตือนใจให้ผู้บรโิภครู้ว่าก าลงั
ประสบปญัหา และเน้นใหผู้บ้รโิภครบัรูว้่ามสีนิคา้ทีส่ามารถแกไ้ขปญัหาไดแ้ละสามารถส่งมอบใหไ้ด้
มากกว่าสนิคา้ของคู่แขง่  

ส่วนประสมการส่งเสรมิการตลาด (Promotional Mix) หมายถงึ เครื่องมอืการตดิต่อสื่อสาร
ทางการตลาดเพื่อแจง้ข่าวสาร จูงใจตลาด สรา้งทศันคต ิและพฤตกิรรมการซื้อของผู้บรโิภค ส่วน
ประสมการส่งเสรมิการตลาด ประกอบดว้ย 6 ประการ ดงันี้ 

1. การโฆษณา (Advertising) เป็นรปูแบบการเสนอขาย ความคดิ สนิคา้ 
หรอืบรกิารโดยไม่ใช้พนักงานขาย และต้องมกีารจ่ายเงนิโดยผู้อุปถัมภ์รายการ การโฆษณามี
ลกัษณะเฉพาะ กล่าวคอื เป็นการเสนอขายสนิคา้หรอืบรกิาร หรอืความคดิโดยการใชส้ื่อ 

2. การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นการตดิต่อสื่อสาร 
ทางตรงแบบเผชญิหน้าระหว่างผูข้ายและลกูคา้ทีค่าดหวงั 

3. การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) หมายถงึ กจิกรรมระยะสัน้ทีใ่ช ้
ส่งเสรมิการขายซึง่เป็นการกระตุ้นความสนใจ การทดลองใช ้หรอืก่อใหเ้กดิการซือ้ของลกูคา้  

4. การใหข้า่วและการประชาสมัพนัธ ์(Plublicity and Public Relation) การ 
ให้ข่าวเป็นการส่งเสรมิการขายโดยไม่ใช้บุคคล การประชาสมัพนัธ์ หมายถงึ การตดิต่อสื่อสารกบั
กลุ่มทีเ่ป็นลูกคา้และไม่ไดเ้ป็นลูกคา้ ไดแ้ก่ ประชาชนทัว่ไป พนักงานในองคก์ร ผูถ้อืหุน้ และหน่วย
ราชการ เป็นตน้ 

5. การตลาดการตลาดทางตรง (direct marketing) หมายถงึ การท า 
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การตลาดไปสู่กลุ่มผู้บรโิภคโดยตรง โดยใช้สื่อประเภทใดประเภทหนึ่งที่สามารถเข้าถึงผู้บรโิภค
เป้าหมายได้เหมาะสม หรอืกลุ่มเป้าหมายให้โอกาสในการตอบกลบั อีกทัง้จะต้องมกีารพฒันา
ฐานขอ้มลูของลกูคา้ (customer database)  

5.1 เป็นระบบการกระท าร่วมกัน ( interactive system) หมายถึง เป็น
กจิกรรมทางตรงทีไ่ดผ้ลทัง้ สองทาง (two-way communication) ระหว่างธุรกจิกบั
กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

5.2 ใหโ้อกาสในการตอบกลบั (opportunity to respond) 
5.3 สามารถท าทีไ่หนกไ็ด ้(take place at any location) ผูซ้ือ้ไมจ่ าเป็นตอ้ง

ไปทีร่า้นคา้เมือ่ซือ้สนิคา้ 
5.4 สามารถวดัได ้(measurable) โดยวดัจากการตอบกลบัของลกูคา้ 
5.5 เป็นการตดิต่อระหว่างผูซ้ือ้กบัผูข้ายโดยตรงไม่ผ่านบุคคลอื่น เป็นการ

ท าการตลาดแบบ one-to-one marketing  
5.6 มกีารวางกลุ่มลกูคา้เป้าหมายทีแ่น่นอน (precision targeting) 
5.7 เป็นกลยุทธท์ีไ่ม่สามารถมองเห็นได ้(invisible strategies) ท าใหคู้่แข่ง

ไมท่ราบกลุ่มลกูคา้เป้าหมายของบรษิทั 
6. การตลาดเชงิกจิกรรม (Event Marketing) คอื เครือ่งมอืทางการตลาด 

ในรปูแบบกจิกรรม ทีจ่ดัขึน้มาเพื่อดงึดูดลกูคา้เป้าหมายใหม้าเจอกบัสนิคา้ และบรษิทัสามารถสรา้ง
ยอดขาย ณ บรเิวณพืน้ทีจ่ดังานไดท้นัท ี  เช่น การจดัประกวด การจดัการแขง่ขนั การจดัฉลอง การ
ท าแรลลี ่การสมัมนา เป็นตน้ 

กล่าวโดยสรุป การส่งเสรมิการตลาดเป็นการท ากจิกรรมต่าง ๆ เพื่อบอกลกูคา้ถงึลกัษณะสนิค้า
ของบรษิทั เช่น การโฆษณาในสื่อต่าง ๆ หรอืการท ากจิกรรม ทีท่ าใหค้นมาซือ้สนิคา้ของบรษิัท เช่น 
การท าการลดราคาประจ าปี ในแง่ของธุรกจิขนาดย่อม การโฆษณาอาจจะเป็นสิง่ทีเ่กนิความจ าเป็น
เพราะจะต้องใช้เงนิ จะมากหรอืน้อยก็ขึ้นกบัช่องทางที่จะใช้ ส่วนใหญ่ธุรกิจขนาดย่อมมกัท าการ
โฆษณาผ่านสื่ออนิเตอรเ์นตและสื่อสิง่พมิพ ์เช่น ใบปลวิ โปสเตอร ์วทิยทุอ้งถิน่ หนังสอืพมิพท์อ้งถิน่ 
เป็นต้น ในผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนจ าเป็นต้องท าการศกึษาส่วนประสมทางการตลาดใน
ดา้นการส่งเสรมิการขายเพื่อน ามาวางแผนกลยุทธท์างการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค
กลุ่มเป้าหมาย เช่น ผูบ้รโิภคซือ้เมือ่มกีารจดัโปรโมชัน่ซือ้ชิน้ที ่2 ในราคาลด 50% เป็นตน้ 
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2.3 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer behavior)  

 
2.3.1 ควำมหมำยของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

นภวรรณ คณานุรกัษ์ (2556 : 1) อธบิายถงึ พฤตกิรรมผูบ้รโิภคไวว้่า เป็นลกัษณะทีบุ่คคล
ให้ความส าคญัต่อทรพัยากรด้านเวลา การเงนิ และความพยายามในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
อุปโภคบรโิภคผลติภณัฑแ์ละบรกิารต่าง ๆ ซึง่รวมถงึการตดัสนิใจว่าจะซือ้อะไร มเีหตุผลในการซือ้
อยา่งไร ซือ้เมือ่ไร ซือ้ทีไ่หน ซือ้บ่อยแค่ไหน มวีธิปีระเมนิการซือ้อยา่งไร ผลกระทบจากการประเมนิ
การซือ้ในอนาคต และทิง้อยา่งไร 

นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร (2556 : 57) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) 
หมายถงึ เป็นการแสดงออกทีบุ่คคลแต่ละบุคคลแสดงออกมาในการคน้หา การเลอืกซือ้ การใช ้การ
ประเมนิผล หรอืจดัการกบัสนิค้าและบรกิาร โดยการกระท าที่แสดงออกมานัน้ได้รบัอิทธพิลจาก
ปจัจยัภายนอกและปจัจยัภายในตนเองของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ สภาวะแวดลอ้มภายนอกและพฤตกิรรม
การรู้สึกนึกคิดส่วนตัวของผู้บรโิภค ความรู้ความเข้าใจของผู้บรโิภค ซึ่งผู้บรโิภคเองคาดว่าจะ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของได ้ดว้ยพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเกีย่วขอ้งกบัการแลกเปลีย่น เพื่อให้
เกิดการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ (Acquiring) การบริโภค (Consuming) และการก าจัดทิ้ง 
(Disposing) ที่เกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการพิจารณา
พฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมายจะมคี าถาม 7 ค าถาม เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกีย่วกบัลกูคา้ ดงันี้  

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market) ลักษณะกลุ่มเป้าหมายด้าน
ประชากรศาสตร ์ภมูศิาสตร ์จติวทิยา พฤตกิรรมศาสตร ์

2. ผูบ้รโิภคซือ้อะไร (What does the consumer buy) สิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซือ้ คุณสมบตัต่ิาง 
ๆ ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการจากผลติภณัฑ ์

3. ท าไมผูบ้รโิภคจงึซือ้ (Why does the consumer buy) สิง่ทีผู่บ้รโิภคต้องการซือ้ คุณสมบตัิ
ต่าง ๆ ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการจากผลติภณัฑ ์

4. ใครมสี่วนตดัสนิใจในการซือ้ (Whom participate in the buying) บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ ที่
มอีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้ 

5. ผู้บรโิภคซื้อเมื่อใด (When dose the consumer buy) ช่วงเวลาที่ผู้บรโิภคต้องการสินค้า 
โอกาสในการซือ้ (Occasions) 
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6. ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน (Where does the consumer buy) ช่องทางหรอืแหล่งทีผู่บ้รโิภคสามารถ
หาซือ้สนิคา้ได ้ช่องทางการจดัจ าหน่ายสนิคา้ 

7. ผู้บรโิภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy) กระบวนการในการตดัสนิใจซื้อของ
ผูบ้รโิภค 

  สรุปได้ว่า พฤตกิรรมผู้บรโิภค คอื (Consumer behavior) การแสดงออกของบุคคลแต่ละ
บุคคลที่อาจเหมอืนหรอืแตกต่างกนัออกไป ในการค้นหา การเลอืกซื้อ การใช้ และประเมนิ เพื่อ
ตอบสนองความพงึพอใจและความต้องการของตนเองด้านการได้มาและการบรโิภคตลอดจนการ
ก าจดัทิง้เกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารต่าง ๆ  

ธงชยั สนัตวิงษ์ (2537 : 24) กล่าวว่า พฤตกิรรมมนุษย ์(Human behavior) หมายถงึ การ 
กระท าหรือการแสดงออกของมนุษย์ที่ปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง การ
แสดงออกนัน้เป็นการแสดงออกที่มจีุดมุ่งหมายหรอืเพื่อวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งการ
แสดงออกดงักล่าวนี้มกีระบวนการของสิง่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก ากบัอยู่จากภายในตวับุคคลนัน้ ๆ 
เสมอ กล่าวคอื จะมกีลไกของการก ากบัสัง่การจากความรู้สกึนึกคดิและความรู้สกึที่มอียู่ภายใน 
ประกอบกบัการใชช้วีติประจ าวนัของมนุษยท์ุกคน โดยการกระท าของแต่ละคนจะมกีระบวนการของ
พฤติกรรมเป็นของตนเอง คนทุกคนต่างมูลเหตุจูงใจ หรือความต้องการ (motives) ของตน
ตลอดเวลา จะมสีิง่ที่ยดึถอืต่าง ๆ ภายในความคดิ (Frame of mind) และจะรบัเอาเรื่องราวต่าง ๆ  
(sensation) จากภายนอกเขา้มาตลอดเวลาเช่นกนั  
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer behavior) ซึง่เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิรอืการ 
แสดงออกของมนุษย์เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการจากห้างร้าน องค์กรทาง
การตลาดหรือธุรกิจต่าง ๆ ถือเป็นส่วนหนึ่ งของพฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมผู้บริโภคจะมี
ความหมายเฉพาะกระบวนการของตวับุคคลทีต่ดัสนิใจว่าจะซือ้สนิคา้และบรกิารอะไรบา้งหรอืไม ่ถา้
ต้องการซื้อจะซื้อที่ไหน จะซื้อเมื่อไร ซื้ออย่างไร และซื้อจากใคร การตัดสินใจดังกล่าวจะ
ประกอบดว้ยกจิกรรมต่าง ๆ ทัง้ทางจติใจและทางร่างกายที่จ าเป็นส าหรบัท าการตดัสนิใจ ซึง่จะใช้
ความเขา้ใจ (perceives) ของแต่ละบุคคลทีม่อียู ่ 

สรปุไดว้่า การแสดงออกของมนุษยก์บัเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งเพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหนึ่ง  
ที่มมีูลเหตุจูงใจ หรอืความต้องการ (Motives) ของตน ซึ่งพฤตกิรรมผู้บรโิภคถอืเป็นส่วนหนึ่งของ
พฤตกิรรมมนุษย ์ทีจ่ะซือ้สนิคา้หรอืบรกิารอะไร ซือ้ทีไ่หน เมือ่ไร อยา่งไร และจะซือ้จากใคร 
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ในทางจติวทิยา มแีนวคดิว่าการเกดิพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคจะต้องมสีิง่เรา้เพื่อใหเ้กดิสาเหตุ ต่าง ๆ 
โดยสิ่งเร้านัน้ในที่สุดจะก่อให้เกิดเป็นแรงจูงใจให้ผู้บรโิภคแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองกบัสิง่เรา้นัน่เอง โดยความรูส้กึนึกคดิที่อยู่ในใจของผู้บรโิภคหรอื กล่องด า (black box) 
แลว้ผูบ้รโิภคจะมกีารตอบสนองอะไรบางอย่างออกมา ซึง่สิง่เรา้ในทางการตลาดตลาดประกอบดว้ย 
4P’s ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์(product) ราคา (price) การจดัจ าหน่าย (place) และการส่งเสรมิการตลาด 
(promotion) ซึ่งถือว่าเป็นปจจัยที่ควบคุมได้ ในด้านของปจัจัยที่ควบคุมไม่ได้นั ้นจะอยู่ใน
สภาพแวดล้อมรอบตวัของผู้บรโิภค ซึ่งจะมอีทิธพิลในการผลกัดนัพฤตกิรรมการซื้อของผู้บรโิภค 
ส่วนสิง่เรา้ภายนอกอื่น ๆ ได้แก่ ปจัจยัตวัแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้อยู่ในสิง่แวดล้อมรอบ ๆ ตวั
ผูบ้รโิภคและมอีทิธพิลผลกัดนัต่อการซือ้หรอืบรโิภคสนิคา้ของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ สภาวะทางเศรษฐกจิ 
เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นตัวน าเข้า ( input) เข้าสู่กล่องด า (สมอง) ผ่าน
กระบวนการตัดสินใจซื้อที่เกิดขึ้นภายในสมองหรือกล่องด าที่มองไม่เห็นและแสดงผลออกมา 
(output) ซึ่งจะเป็นพฤติกรรมการตอบสนองที่สามารถมองเห็นได้นัน่คอื การตัดสินใจซื้อ เลือก
ผลิตภัณฑ์ เลือกตราสินค้า เลือกผู้จ าหน่าย เลือกเวลาซื้อ และจ านวนสินค้าที่จะซื้อ Kotler & 
Armstrong (1997 : 140)  
 
          2.3.2 กำรวเครำะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior)  

ศิริวรรณ เสรีรตัน์และคณะ (2550 : 35) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บรโิภคไว้ว่า เป็นการค้นหา หรอืวจิยัเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการซื้อและการใช้สนิค้าหรอืบรกิารของ
ผูบ้รโิภค เพื่อทีจ่ะไดท้ราบถงึความต้องการทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รโิภค ตลอดจนทราบพฤตกิรรมการซื้อ 
การใช ้การเลอืกใชบ้รกิาร และประสบการณ์ต่าง ๆ ทีผู่บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจ ซึง่นักการตลาด
สามารถน าค าตอบที่ได้มาก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategies) เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความพงึพอใจสงูสุดของผูบ้รโิภคได ้
 ค าถามที่ใช้เพื่อค้นหาลกัษณะพฤตกิรรมผู้บรโิภค คอื 6W และ 1H ประกอบด้วย WHO?, 
WHAT?, WHY?, WHO?, WHEN?, WHERE? และ HOW? เพื่อหาค าตอบ 7 ประการ หรอื 7Os 
ซึ่ ง ป ร ะกอบด้ ว ย  Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets แล ะ 
Operations โดยมตีารางที่ 1 แสดงการใช้ค าถาม 7 ค าถาม เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
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ตารางที ่2 การแสดงค าถาม 7 ค าถาม ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค (6Ws และ 1H) เพื่อ
หาค าตอบ 7 ประการเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (7Os) 
ค า ถ า ม 
(6Wsและ1H) 

ค าตอบ (7Os) กลยทุธก์ารตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 

1 .  ใ ค ร อ ยู่ ใ น
ตลาดเป้าหมาย 
(Who is in the 
targetmarket?) 

ลั ก ษ ณ ะ ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย 
(Occupants) ทางดา้น 

1. ประชากรศาสตร ์
2. ภมูศิาสต ์
3. จิ ต วิ ท ย า ห รื อ จิ ต

วเิคราะห ์
4. พฤตกิรรมศาสตร ์

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
(4Ps) ไดแ้ก่ 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสรมิการตลาดที่

เหมาะสมและตอบสนอง
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
กลุ่มเป้าหมาย 

2. ผู้บริโภคซื้อ
อ ะ ไ ร  ( What 
does the 
consumer 
buy?) 

สิ่ ง ที่ ผู้ บ ริ โ ภ ค ต้ อ ง ก า ร ซื้ อ 
(Objects) คือสิ่งที่ต้องการจาก
ผลิตภัณฑ์ด้านคุณสมบัติและ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 
( Product Component) แ ล ะ
ความแตกต่างที่ เหนือกว่ าคู่
แข่งขันในตลาด (Competitive 
Differentiation) 

1. ผลติภณัฑห์ลกั 
2. รูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์ เช่น 

บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า 
คุณภาพ เป็นตน้ 

3. ผลติภณัฑค์วบ 
4. ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั 
5. ศกัยภาพผลติภณัฑ ์ความ

แตกต่างของการแขง่ขนั 
3 .  ท า ไ ม
ผู้บริโภคจึงซื้อ 
(Why does the 
consumer 
buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซือ้ 
(Objectives) เป็นสิง่ทีผู่บ้รโิภค
ซือ้สนิคา้ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของตนทัง้ทางรา่งกาย
และจติวทิยา โดยตอ้งศกึษาถงึ
ปจัจยัต่าง ๆ ทีม่อีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ คอื ปจัจยั
ภายใน ปจัจยัภายนอก และ
ปจัจยัเฉพาะบุคคล 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
(4Ps) ทีใ่ชม้าก คอื 1. กลยทุธด์า้น
ผลติภณัฑ ์2. กลยุทธด์า้นราคา 3. 
กลยุทธด์า้นการจดัจ าหน่าย 4. กล
ยุ ท ธ์ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด 
ประกอบด้วย กลยุทธ์การโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม
การขาย 
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ตารางที ่2 การแสดงค าถาม 7 ค าถาม ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค (6Ws และ 1H) เพื่อ
หาค าตอบ 7 ประการเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (7Os) (ต่อ) 
ค าถาม (6Wsและ1H) ค าตอบ (7Os) กลยทุธก์ารตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 
4. ใครมีส่วนร่วมใน
การตดัสนิใจซือ้ (Who 
participates in the 
buying?) 

บ ท บ า ท ข อ ง ก ลุ่ ม ต่ า ง  ๆ 
(Organizations) ที่ มีอิ ท ธิพ ล ต่ อ
การตดัสนิใจซื้อ ได้แก่ ผู้รเิริม่ ผู้มี
อิทธิพล ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อ และ
ผูใ้ช ้ 

กลยุทธ์กลยุทธ์ที่ใช้มาก คอื กลยุทธ์
การโฆษณาและกลยุทธ์การส่งเสรมิ
การตลาดโดยใชก้ลุ่มผูม้อีทิธพิล  และ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย เ ป็ น แ น ว ท า ง
สร้างสรรค์  และเลือกใช้สื่อโฆษณา
ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูร้บัขา่วสาร 

5. ผู้บรโิภคซื้อเมื่อใด 
( When does the 
consumer buy?) 

โอกาสในการซือ้ (Occasions) เช่น 
ช่วงเดือนใด เทศกาลวันส าคัญ 
ช่วงโอกาสพเิศษ หรอืวนัพเิศษ 

กลยุทธ์ที่ ใช้มาก คือ กลยุทธ์การ
ส่ ง เสริมการตลาด เช่นส่ ง เส ริม
การตลาดนอกฤดูกาลท่องเที่ยว 
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ธุ ร กิ จ 
(Partnership) การท าการส่ ง เสริม
การตลาดให้สอดคล้องกับโอกาสใน
การซือ้ 

6. ผู้บรโิภคซื้อที่ไหน 
( Where does the 
consumer buy?) 

ช่องทาง (Outlets) สถานทีท่ี่
ผูบ้รโิภคไปซือ้ เช่น 
หา้งสรรพสนิคา้ 

กลยุทธ์ช่องทางการจดัจ าหน่ายโดย
ผ่านสถาบันการค้าส่ง หรือการค้า
ปลีก และช่องทางพิเศษอื่น ๆ ที่น า
สินค้าออกสู่ตลาดเป้าหมาย โดย
พจิารณาว่าจะผ่านคนกลางอย่างไร 

7.ผู้บรโิภคซื้ออย่างไร 
(How does the 
consumer buy?)  

ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ 
(Operations) ประกอบดว้ย 

1. การรบัรูป้ญัหา 
2. การคน้หาขอ้มลู 
3. การประเมนิทางเลอืก 
4. การตดัสนิใจซือ้ 
5. พฤตกิรรมหลงัการซือ้ 

กลยุทธ์ที่ ใช้มาก คือ กลยุทธ์การ
ส่งเสรมิการตลาด ประกอบด้วย การ
โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์การขายโดย
พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย 
และการตลาดทางตรง และราคาให้
สอดคล้อ งกับวัต ถุปร ะส งค์ ก า ร
ตดัสนิใจซือ้ 

ทีม่า : ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2550 : 36) 
 



25 
 

 สรุปได้ว่า สามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัค าถามที่เกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน โดยจะน ามาประยกุตใ์ชใ้นส่วนของ 5Ws1H ดงันี้  

1. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริโภค
ต้องการจะซือ้ กล่าวคอื ผูบ้รโิภคต้องการคุณค่าอะไรจากผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน 
ผูบ้รโิภคคาดหวงัคุณสมบตัอิะไรในผลติภณัฑท์ีม่มีากกว่าผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน
ในท้องตลาดทัว่ไป เช่น มีตรารบัรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (อย.) เป็น
ผลติภณัฑท์ี่เพิม่ความตงึกระชบัให้แก่ผวิพรรณ รบัประทานแล้วร่างกายดูดซมึได้ง่ายเหน็
ผลเรว็ เป็นตน้  

2. ท าไมผู้บรโิภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามที่หาเหตุผลว่าท าไม
ผู้บริโภคจึงต้องการซื้อ หรือไม่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน เช่น มี
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนยีห่อ้อื่นทีช่ื่นชอบอยูแ่ลว้ เป็นตน้  

3. ใครมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจซื้อ (Who participates in the buying?) บทบาทของบุคคล
ต่าง ๆ หรอืกลุ่มต่าง ๆ  (Organization) ที่มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์อาหาร
เสรมิคอลลาเจน เช่น ตดัสนิใจซือ้ตามค าแนะน าเพื่อน หรอืตดัสนิใจซือ้ดว้ยตวัเอง เป็นตน้  

4. ผู้บรโิภคซื้อเมื่อใด (When does  the consumer buy?) เป็นค าถามใช้ค้นหาค าตอบด้าน
โอกาสในการซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน เช่น ซื้อเมื่อผวิพรรณเริม่ขาดความชุ่ม
ชืน้เน่ืองจากการขาดการบ ารุง เป็นตน้  

5. ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามทีต่้องการทราบสถานที่
ทีลู่กคา้มกัจะไปซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน เช่น จากรา้นสะดวกซือ้ใกลบ้า้น จาก
รา้นโมเดริน์เทรดต่าง ๆ เป็นต้น  

6. ผู้บรโิภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อต้องการทราบถึง
กระบวนการในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนเพื่อใหม้ขีอ้มลูน ามาซึ่งการ
วางแผนการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด เช่น การ
เปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิองผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนแต่ละชนิดก่อนการตดัสนิใจซือ้ 
การดรูวีวิผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ เป็นตน้ 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน 
ผลงานนี้เกี่ยวขอ้งกบัตวั

แปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจากผลงานนี้ 

Gary Armstrong, 
Philip Kotler and 
Marc Oliver 
Opresnik  

Marketing 
An 
Introduction 
(2016) 

การแบ่งส่วนตลาด 
(STP) 

เป็นการแบ่งลกูคา้ออกเป็นกลุ่มยอ่ย โดยการศกึษาความตอ้งการ 
บุคลกิลกัษณะ หรอืพฤตกิรรม ซึง่ผูบ้รโิภคทีอ่ยูใ่นแต่ละกลุ่มเดยีวกนัจะมี
ความตอ้งการในสนิคา้หรอืบรกิารทีค่ลา้ยคลงึกนั เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพใน
การท างานดา้นการตลาดและการจดัสรรงบประมาณในการเขา้ถงึลกูคา้
เป้าหมาย (Target Customer) แต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  เกณฑ์
ในการแบ่งส่วนตลาด  (Base Segmenting Market) ไดแ้ก่ (1) การแบ่ง
ส่วนตลาดตามภมูศิาสตร ์(Geographic Segmentation) (2) การแบ่งส่วน
ตลาดตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์(Demography Segmentation) 
(3) การแบ่งส่วนตลาดตามจติวทิยา (Psychographic Segmentation) (4) 
การแบ่งส่วนตลาดตามพฤตกิรรม (Behavior segmentation)  
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน 

ผลงานนี้
เกีย่วขอ้งกบั
ตวัแปรทีจ่ะ
ศกึษาใน

รายงานน้ีตวั
แปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจากผลงานนี้ 

ฉตัยาพร 
เสมอใจ 

การบรหิาร
การตลาด 
(2549) 

ส่วนประสม
ทางการตลาด 
(4Ps) 

การสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ ตอ้งค านึงถงึความต้องการของลกูคา้เป็นหลกั และท าการ
ตอบสนองใหเ้กดิความพงึพอใจดว้ยหลกัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนกลยทุธท์างการตลาดใหต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้แต่ละกลุ่ม 

ศริวิรรณ 
เสรรีตัน์
และคณะ 

กลยทุธ์
การตลาด
และการ
บรหิาร
การตลาด  
(2550) 

พฤตกิรรมการ
ซือ้และการ
บรโิภค
ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิ
คอลลาเจน 

การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคท าใหท้ราบถงึพฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคไดม้าซึง่สนิคา้ ไมว่่าจะ
เป็นการคน้หา การซือ้ การบรโิภค เพื่อน าค าตอบทีไ่ดม้าก าหนดกลยทุธท์างการตลาด 
(Marketing Strategies) ใหส้ามารถตอบสนองความพงึพอใจสงูสุดของผูบ้รโิภค และหลกัการ
สรา้งค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (6Wsและ1H) ประกอบดว้ย ใครอยู่ในตลาด
เป้าหมาย (Who) ผูบ้รโิภคซือ้อะไร (What) ท าไมผูบ้รโิภคจงึตดัสนิใจซือ้ (Why) ผูม้สี่วนรว่ม
ในการตดัสนิใจ (Who participate)  ผูบ้รโิภคซือ้เมือ่ใด (When) ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน (Where) 
ผูบ้รโิภคซือ้อยา่งไร (How) เพื่อการหาค าตอบ 7 ประการเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (7Os) 
ดว้ยการน าขอ้มลูทีไ่ดม้าใชใ้นการแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคและพฒันาผลติภณัฑ์ต่อไป  
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2.4 งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมของ ณฐัพร เกยีรตภิกัด,ี (2557) ศกึษาการแบ่งกลุ่มเพื่อศกึษา 
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร (คอลลาเจน) กรณศีกึษา อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่  
ที่มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนที่มีผลต่อ
ผูบ้รโิภคของกลุ่มตวัอย่างประชากร และเพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดของผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลเจนที่มผีลต่อผู้บรโิภคของกลุ่มตวัอย่างประชากร และเพื่อแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจนจากกลุ่มตวัอย่างประชากร โดยกลุ่มตวัอย่างประชากรอยู่ในอ าเภอเมอืง
จงัหวดัเชยีงใหมโ่ดยใชส้่วนประสมทางการตลาด ซึง่พบว่า  

1. กลุ่มตัวอย่างจ านวน 220 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอาชีพนักเรยีนนักศึกษา โดย
ประชากรมสีถานภาพโสดทัง้หมด รายไดต่้อเดอืนไมม่ผีลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และ 

2. ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความส าคญักบัปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) เป็นล าดบั
สงูสุด ซึง่สามารถแบ่งผูบ้รโิภคออกเป็น 3 กลุ่ม คอื  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านโดยเน้นด้านราคา ซึ่งในการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้จะใหค้วามส าคญักบัราคาเป็นล าดบัแรกและเน้นการไดส้่วนลดและสนิคา้ลดราคา
เป็นหลกั 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น โดยเน้นด้านราคาที่เหมาะสม
กบัคุณภาพสนิคา้ 
กลุ่มที ่3 กลุ่มทีใ่หค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น โดยเน้นดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย 
โดยหลกั ๆ จะซือ้จากสนิคา้ผ่านตวัแทน เช่น ขายตรง เวบ็ไซต ์เฟซบุค้ เป็นตน้ 
 

ปรยีาพร คงพนัธุว์จิติร, (2557) ศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลา 
เจนของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมวีตัถุประสงค์ในการวิจยั คอื เพื่อศึกษาลกัษณะ
ทางด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ต่อเดอืน
กบัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจน ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
และการศึกษาถึงปจัจยัต่าง ๆ ที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร
คอลลาเจนของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร จากผลการศกึษาสรปุไดด้งันี้  
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1. ผูบ้รโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจนส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ สถานภาพโสด และมี
การศกึษาทีแ่ตกต่างกนั โดยมรีปูแบบการด าเนินชีวติทีน่ิยมกจิกรรมการส่งเสรมิสุขภาพและการใส่
ใจสุขอนามยั เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี การรบัประทานผกัผลไมแ้ละอาหารครบ 5 หมู่ การ
นอนอย่างน้อยวนัละ 7 ชัว่โมง แต่รปูแบบการด าเนินชวีติกลบัไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ
บรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจน ส่วนหนึ่งด้วยผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็ว่าการรบัประทาน
อาหารครล 5 หมู ่การออกก าลงักาย และการพกัผ่อนใหเ้พยีงพอจะดต่ีอสุขภาพมากกว่า 

2. ด้านผลิตภัณฑ์และราคา ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ 
ผลติภณัฑ์รบัประทานง่ายและมบีรรจุภณัฑ์ที่สะดวกง่ายแก่การพกพา มรีาคาเฉลี่ย เหมาะสมกบั
คุณภาพและมกีารตดิป้ายราคาอยา่งชดัเจน 

3. ดา้นสถานทีใ่นการซือ้ เพื่อความสะดวกผูบ้รโิภคนิยมซือ้รา้นที่จ าหน่ายใกลบ้้านภายใน
รา้นมกีารจดัเรยีงสนิคา้เป็นหมวดหมู ่รองลงมาเป็นการซือ้ผ่านเวบ็ไซต์ 

4. ด้านพนักงานขาย การมมีนุษย์สมัพนัธ์ที่ด ีเข้าใจและเอาใจใส่ลูกค้าก็นับว่าเป็นปจัจยั
ส าคญัทีล่กูคา้ตอ้งการ 

5. ผู้บรโิภคนิยมซื้อผลิตภณัฑ์เสรมิอาหารคอลลาเจนทุก ๆ 3 เดือน โดยซื้อที่ร้านขาย
เครือ่งส าอางค ์รองลงมาสัง่ซือ้ทางอนิเตอรเ์น็ต และสัง่ซือ้ผ่านตวัแทนจ าหน่ายตามล าดบั 

6. ผู้บรโิภคนิยมรบัประทานผลติภณัฑ์เสรมิอาหารคอลลาเจนที่สกัดจากสตัว์ โดยเฉลี่ย
ผูบ้รโิภค 1 คนรบัประทานผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคอลลาเจนประมาณ 11.4 เดอืนจงึเลกิรบัประทาน
หรอืมกีารเริม่ตน้การรบัประทานใหม่ 
 

ภทัรา รอดด ารงค ์และ สุจติรา รอดสมบรูณ์, (2559) ท าการศกึษาเรือ่ง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการ 
ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิความงามคอลลาเจนผ่านทางเฟชบุ๊ค ซึ่งเป็นการศึกษาปจัจยั
ทางดา้นประชากรศาสตร ์ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิความงามคอลลาเจนผ่าน
ทางเฟชบุ๊ค และศกึษาปจัจยัทางการตลาดบนเฟชบุ๊ค ที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิความงามคอลลาเจนผ่านทางเฟชบุ๊ค และเพื่อศกึษาแรงจูงใจ (ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์) 
บนเฟชบุ๊ค ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิความงามคอลลาเจนผ่านทางเฟชบุ๊ค ซึง่
ผลการศกึษาพบว่า  

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 31 – 40 ปี มรีะดบัการศกึษา
ปรญิญาตรมีากที่สุด ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนระหว่าง 
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20,001 – 30,000 บาท มคีวามถี่ในการเล่นเฟซบุ้คต่อวนัประมาณ 1 – 3 ชัว่โมง มกีาร
ซือ้ผลติภณัฑ ์1 ครัง้ต่อเดอืน และซือ้ต่อครัง้ไม่เกนิ 500 บาท ซึง่ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
ความงามคอลลาเจนเป็นลกัษณะผงละลายน ้า รบัประทานเพื่อใหผ้วิกระจา่งใส  

2. ปจัจยัที่มผีลต่อผู้บรโิภคให้ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิความงามคอลลาเจนคอื
การรวีวิจากผูใ้ชจ้รงิ ซึง่จะสัง่ซือ้ผ่านอนิเทอรเ์น็ต  

3. เฟซบุ้คสร้างแรงจูงใจด้านเหตุผลและอารมณ์มรีะดบัความส าคญัมาก และยงัพบว่า
เฟซบุค้เป็นช่องทางทีบ่อกรายละเอยีดเกี่ยวกบัคุณสมบตั ิวธิใีชแ้ละประโยชน์ของสนิคา้
ไดด้ ีและไมเ่กนิจรงิจงึมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้มากทีสุ่ด 

 
นิภาพร รุง่สว่าง, (2551) ศกึษาเรือ่งทศันคต ิและแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ 

ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของคอลลาเจน ซึ่งในงานวิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ ด้าน
ประชากรศาสตร ์ดา้นผลติภณัฑอ์าหารทีม่สี่วนผสมของคอลลาเจน ศกึษาทศันคตขิองผูบ้รโิภคที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของคอลลาเจน ตลอดจนส่วนประสมทางการตลาด รวมถึง
พฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑอ์าหารที่มสี่วนผสมของคอลลาเจน ที่มผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารทีม่สี่วนผสมของคอลลาเจน ผลการศกึษาพบว่า   

1. ประชากรศาสตร ์พบว่าเพศไม่มผีลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์
อาหารทีม่สี่วนผสมของคอลลาเจนอาจเป็นเพราะปจัจุบนัเพศชายและเพศหญงิต่างกใ็ห้
ความส าคญักบัสุขภาพ สถานภาพไม่มผีลต่อแนวโน้มการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหาร
ที่มสี่วนผสมของคอลลาเจน และพบว่าผู้ที่มอีายุมากกว่าจะมแีนวโน้มการตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารที่มสี่วนผสมของคอลลาเจนมากกว่าผู้ที่มอีายุน้อยกว่า เมื่ออายุมาก
ขึน้สภาพผวิจะเริม่เสื่อมลง ท าใหผู้ท้ ีม่อีาย ุ25 ปีขึน้ไปตอ้งการสารอาหารเพื่อเสรมิสรา้ง
ผวิพรรณ ดา้นระดบัการศกึษาไม่มผีลต่อแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารที่มี
ส่วนผสมของคอลลาเจน พบว่าพนักงานบรษิัทเอกชนเป็นอาชพีที่มแีนวโน้มในการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารทีม่สี่วนผสมของคอลลาเจนมากทีสุ่ด ซึง่ผูท้ีม่รีายไดสู้งจะ
มแีนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้ผลติภัณฑอ์าหารที่มสี่วนผสมของคอลลาเจนมากกว่าผู้มี
รายไดน้้อย 

2. ดา้นความรูค้วามเขา้ใจในผลติภณัฑอ์าหารทีม่สี่วนผสมของคอลลาเจนผูบ้รโิภคมคีวาม
เข้าใจไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองจากอิทธพิลจากการสื่อสารทางการตลาดในปจัจุบัน, 
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รสชาติของอาหารที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนมีผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารทีม่สี่วนผสมของคอลลาเจน 

3. ชื่อเสยีงของตราสนิคา้มผีลต่อแนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารทีม่สี่วนผสม
ของคอลลาเจน 

4. ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ผูบ้รโิภคคาดหวงัว่าอาหารที่มสี่วนผสมของคอลลาเจน
จะช่วยในการลดริว้รอย ส่วนราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาดมี
ผลต่อแนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์อาหารที่มสี่วนผสมของคอลลาเจน และ
ความถี่ในการบรโิภคต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารทีม่สี่วนผสมของคอลลาเจนอาจเพราะเมือ่ผูบ้รโิภคมคีวามถี่ในการซือ้จะส่งผลให้
อนาคตเกดิการซือ้มากขึน้ 

 
อภริด ีนิวฒันสกุล, (2559) ศกึษาเรือ่ง ทศันคตแิละการรบัรูข้า่วสารทีม่คีวามสมัพนัธก์บั 

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้ าของผู้บริโภคในเขต
กรงุเทพมหานคร พบว่า  

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 30 – 39 ปี ท างานบรษิทัเอกชน  
รายไดเ้ฉลีย่ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดอืน อาจเนื่องมาจากกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเป็น
กลุ่มทีเ่ขา้ถงึสื่อประชาสมัพนัธข์องผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนไดง้่ายจงึส่งผลให้เคย
ซือ้ หรอืซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนมากกว่ากลุ่มอื่น 

2. ทศันคติด้านผลติภณัฑ์ ได้ให้ความส าคญักบัประโยชน์ รูปลกัษณ์ และความคาดหวงัใน
ผลติภณัฑ ์คอื เมือ่รบัประทานแลว้ช่วยใหผ้วิพรรณเต่งตงึขึน้ 

3. ด้านการรบัรู้ข่าวสารของผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจน มกีารรบัรู้ในระดบัปานกลาง 
อาจเนื่องมาจากผูบ้รโิภคส่วนใหญ่จะรบัรูจ้ากสื่อทีต่นเองคุน้เคย 

4. ความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร ์พบว่า  
- ด้านอายุที่แตกต่างกนัส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการซื้อต่างกนัด้วย โดยผู้บรโิภคที่อายุ 40 ปีขึน้ไปมี
ค่าใชจ้า่ยในการซือ้ต่อเดอืนมากกว่าผูท้ีม่อีายุน้อยกว่า  
- ด้านอาชีพ พบว่าพนักงานเอกชนเป็นกลุ่มอาชีพที่มกีารซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจน
มากกว่าอาชพีอื่น ๆ อาจเนื่องมาจากมกีารเขา้ถงึสื่อมากกว่าอาชพีอื่น และโดยปกตจิะพบบรษิทัที
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จ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนมกัจะมาจดัการส่งเสรมิการขาย เช่น แจกใบปลวิ บรเิวณ
ส านกังานต่าง ๆ ประกอบกบัรา้นคา้ต่าง ๆ เช่น บทู วตัสนั มกัจะตัง้อยูใ่กลส้ านกังานต่าง ๆ ดว้ย  
- ผู้บรโิภคที่มมีรีาย 20,001 – 30,000 บาทต่อเดอืนจะมคี่าใช้จ่ายในการซื้อต่อเดอืนสูงกว่ากลุ่ม
รายไดอ้ื่น  

5. ด้านการส่งเสรมิการขาย ผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัผลติภณัฑท์มีี อย., การระบุวนัที่
ผลติและวนัหมดอายุทีช่ดัเจน เพราะเป็นสิง่ทีส่รา้งความน่าเชื่อถอืของผลติภณัฑ ์ และ
ผูบ้รโิภคสนใจการประชาสมัพนัธ ์ผ่านรายการโทรทศัน์ (เคเบิล้ทวีแีละฟรทีวี)ี ส่งผลให้
ผู้บรโิภครบัรู้และกระตุ้นให้เกิดการซื้อมากขึ้น  ส าหรบัการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Social Cam, Line, Instagram และ Facebook มคีวามสมัพนัธ์
ต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บรโิภคเน่ืองจากในปจัจุบนัสื่อเหล่าน้ีได้รบัความนิยมและ
เข้าถึงได้ง่าย และด้านสื่อบุคคล พบว่าเภสัชกรเป็นบุคคลหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เนื่ องจากเป็นผู้คอยให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับ
ผลติภณัฑ์
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ตารางที ่4 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั 
ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์องงานวจิยั ขอบเขต

การศกึษา
วจิยั 

ระเบยีบวธิี
วจิยั 

ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัตวัแปรทีจ่ะศกึษาในรายงาน 

ณฐัพร 
เกยีรติ
ภกัด ี
(2557)  

การแบ่งกลุ่ม
เพื่อศกึษา
พฤตกิรรม 
ผูบ้รโิภค
ผลติภณัฑ์
เสรมิอาหาร 
(คอลลาเจน) 
กรณศีกึษา 
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดั
เชยีงใหม ่ 

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคของ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนทีม่ ี
ต่อผูบ้รโิภคของกลุ่มตวัอยา่ง
ประชากรในอ าเภอเมอืงจงัหวดั
เชยีงใหม่         2. เพื่อศกึษาส่วน
ประสมทางการตลาดของผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจนทีม่ผีลต่อ
ผูบ้รโิภคของกลุ่มตวัอยา่งประชากร
ในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่                
3. เพื่อแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคคอลลาเจน
จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรในอ าเภอ
เมอืงจงัหวดัเชยีงใหมโ่ดยใชส้่วน
ประสมทางการตลาด 

ประชากรที่
เคยบรโิภค
ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิ
คอลลาเจนใน
อ าเภอเมอืง
จงัหวดั
เชยีงใหม ่ 
จ านวน 220 
ตวัอยา่ง 

การวจิยัเชงิ
ส ารวจ 
เครือ่งมอืทีใ่ช้
ในการศกึษา
เป็น
แบบสอบถาม 
ค่าความ
เชื่อมัน่ 0.95 
ดว้ย
แบบสอบถาม
แบบ Likert  

จากการศกึษาพบว่าผูบ้รโิภคส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญงิอาชพีนกัเรยีน
นกัศกึษา รายไดต่้อเดอืนไม่มผีล
ต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และ
ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความส าคญักบั
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
มาก ส่วนปจัจยัดา้นประชากรมี
เพยีงเรือ่งสถานภาพ ทีม่ผีลต่อ
ระดบัการใหค้วามส าคญักบัส่วน
ประสมทางการตลาดของผูบ้รโิภค 
โดยประชากรมสีถานภาพโสด
ทัง้หมด 
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ตารางที ่4 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ)  
ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์องงานวจิยั ขอบเขต

การศกึษาวจิยั 
ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ
ศกึษาในรายงาน 

ปรยีาพร 
คงพนัธุ์
วจิติร 

พฤตกิรรม
การบรโิภค
ผลติภณัฑ์
เสรมิอาหาร
คอลลาเจน
ของผูบ้รโิภค
ในเขต
กรงุเทพมหา
นคร 

1.เพื่อศกึษาลกัษณะทางดา้น
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ 
เพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
อาชพี และรายไดต่้อเดอืนกบั
พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์
เสรมิอาหารคอลลาเจน ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาถงึปจัจยัต่าง ๆ ทีม่ ี
ความสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการ
บรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร
คอลลาเจนของผูบ้รโิภคในเขต
กรงุเทพมหานคร 

ผูร้บัประทาน
หรอืเคย
รบัประทาน
ผลติภณัฑเ์สรมิ
อาหารคอลลา
เจนในเขต
กรงุเทพมหานคร 
จ านวน 315 
ตวัอยา่ง 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยัคอืแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 4 ตอน 
ไดแ้ก่ ขอ้มลูส่วน
บุคคล, ขอ้มลูดา้น
รปูแบบการด าเนิน
ชวีติ, ปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาด 
และ พฤตกิรรมการ
บรโิภคผลติภณัฑ ์

- ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบั
เครือ่งหมายรบัรองคุณภาพ 
ผลติภณัฑร์บัประทานง่าย
และมบีรรจภุณัฑท์ีส่ะดวก
งา่ยแก่การพกพา มรีาคา
เฉลีย่เหมาะสมกบัคุณภาพ
และมกีารตดิป้ายราคาอยา่ง
ชดัเจน และผูบ้รโิภคนิยมซือ้
ทีร่า้นคา้ใกลบ้า้น โดย
ภายในรา้นมกีารจดัเรยีง
สนิคา้เป็นหมวดหมู ่
รองลงมาเป็นการซือ้ผ่าน
เวบ็ไซต ์
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ตารางที ่4 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ)  
ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์องงานวจิยั ขอบเขต

การศกึษาวจิยั 
ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะศกึษาในรายงาน 

 ภทัรา 
รอดด ารงค ์
และ สุจิ
ตรา รอด
สมบรูณ์ 

 ปจัจยัทีม่ ี
ผลต่อการ
ตดัสนิใจ
ซือ้
ผลติภณัฑ์
อาหาร
เสรมิความ
งาม
คอลลาเจน
ผ่านทาง
เฟชบุ๊ค 

1. เพื่อศกึษาปจัจยัทางดา้น
ประชากรศาสตร ์ทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิความงามคอลลาเจนผ่าน
ทางเฟชบุ๊ค 
2. เพื่อศกึษาปจัจยัทางการ
ตลาดบนเฟชบุ๊ค ทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิความงามคอลลาเจนผ่าน
ทางเฟชบุ๊ค 
3. เพื่อศกึษาแรงจงูใจ (ดา้น
เหตุผล และดา้นอารมณ์) บนเฟ
ชบุ๊ค ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิความงาม
คอลลาเจนผ่านทางเฟชบุ๊ค 

 ประชากรทีใ่ช้
ศกึษาคอืผูท้ีใ่ช้
งานเฟซบุค้ใน
ประเทศไทย
โดยใชก้ลุ่ม
ตวัอยา่งแบบ
งา่ย จ านวน 
400 ตวัอยา่ง  

เป็นการวจิยัเชงิ
ส ารวจ โดย
ก าหนดรปูแบบ
การศกึษาเชงิ
ปรมิาณ ดว้ย
การใช้
แบบสอบถาม
ในการเกบ็
ขอ้มลู 

ผูใ้ชบ้รกิารเฟชบุ๊คเป็นเพศหญงิ
มากกว่าเพศชาย ทีม่อีายรุะหว่าง 31 – 
40 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
ประกอบอาชพีพนกังานเอกชน มี
รายไดเ้ฉลีย่ 20,001 – 30,000 บาทต่อ
เดอืน โดยกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญั
ในปจัจยัดา้นผลติภณัฑม์ากทีสุ่ด โดย
เฉลีย่มกีารซือ้เดอืนละ 1 ครัง้ ๆ ละ ไม่
เกนิ 500 บาท โดยผลติภณัฑค์อลลา
เจนทีเ่ป็นทีน่ิยมจะเป็นชนิดผงละลาย
น ้า ซึง่วตัถุประสงคใ์นผลติภณัฑค์อื
การบรโิภคแลว้ผวิขาวกระจ่างใส
ประกอบกบัการรวีวิจากผูใ้ชจ้รงิ มผีล
ต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคเป็น
อยา่งมาก 
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ตารางที ่4 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์องงานวจิยั ขอบเขต
การศกึษา

วจิยั 

ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะศกึษา

ในรายงาน 
นิภาพร 
รุง่สว่าง 

ทศันคต ิและ
แนวโน้ม
พฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑ์
อาหารทีม่ ี
ส่วนผสมของ
คอลลาเจน 

1. เพื่อศกึษาลกัษณะขอ้มลูดา้น
ประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค 
ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดบั
การศกึษา อาชพี และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ทีม่ผีลต่อแนวโน้ม
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารทีม่สี่วนผสม
ของคอลลาเจน 
2. เพื่อศกึษาความรูค้วามเขา้ใจ
เรือ่งผลติภณัฑอ์าหารทีม่ ี
ส่วนผสมของคอลลาเจนของ
ผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอแนวโน้ม
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารทีม่สี่วนผสม
ของคอลลาเจน 

ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้
หรอืเคยซือ้
ผลติภณัฑ์
อาหารทีม่ ี
ส่วนผสมของ
คอลลาเจน
และอาศยัอยู่
ในเขต
กรงุเทพมหา
นคร จ านวน 
385 ตวัอยา่ง 

เครือ่งมอืทีใ่ชเ้กบ็
รวบรวมขอ้มลูคอื
แบบสอบถาม โดย
แบ่งเป็น 5 ส่วน คอื 
1. ดา้น
ประชากรศาสตร ์ 
2. ดา้นความรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบั
ผลติภณัฑ ์
3. ทศันคตทิีม่ต่ีอ
ผลติภณัฑ ์
4. ทศันคตดิา้นส่วน
ประสมทางการตลาด 
5. พฤตกิรรมการซือ้ 

พบว่าเพศและสถานภาพ และ
ระดบัการศกึษาไมม่ผีลต่อ
แนวโน้มพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารที่
มสี่วนผสมของคอลลาเจนอาจ
เป็นเพราะปจัจบุนัเพศชายและ
เพศหญงิต่างกใ็หค้วามส าคญั
กบัสุขภาพ ในผูท้ีม่อีายุ
มากกว่าจะมแีนวโน้มการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารที่
มสี่วนผสมของคอลลาเจน
มากกว่าผูท้ีม่อีายนุ้อยกว่า 
อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนมี
แนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารทีม่สี่วนผสม 
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ตารางที ่4 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อ
ผลงาน 

วตัถุประสงคข์องงานวจิยั ขอบเขต
การศกึษา

วจิยั 

ระเบยีบวธิี
วจิยั 

ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปร
ทีจ่ะศกึษาในรายงาน 

    3. เพื่อศกึษาทศันคตดิา้นผลติภณัฑ์
อาหารทีม่สี่วนผสมของคอลลาเจน ที่
มผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารทีม่ ี
ส่วนผสมของคอลลาเจน 
4. เพื่อศกึษาทศันคตขิองผูบ้รโิภคที่
มต่ีอผลติภณัฑอ์าหารทีม่สี่วนผสม
ของคอลลาเจน ในดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดอื่น ๆ ไดแ้ก่ ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการ
ส่งเสรมิการตลาด ทีม่ผีลต่อแนวโน้ม
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารทีม่สี่วนผสมคอลลาเจน 

 6. 
พฤตกิรรม
การบรโิภค 

ของคอลลาเจนมากทีสุ่ด   โดยผูท้ีม่รีายไดส้งู
จะมแีนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารทีม่สี่วนผสมของคอลลาเจนมากกว่าผูม้ ี
รายไดน้้อย ซึง่ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มคีวามเขา้ใจ
ในผลติภณัฑอ์าหารทีม่สี่วนผสมของคอลลา
เจนไมแ่ตกต่างกนั อาจเนื่องจากอทิธพิลจาก
การสื่อสารทางการตลาดในปจัจบุนั ในส่วน
ของรสชาตอิาหารทีม่สี่วนผสมของคอลลาเจน
มผีลต่อแนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้ของ
ผูบ้รโิภคขณะทีช่ื่อเสยีงของตราสนิคา้และ
ความคาดหวงัว่าอาหารทีม่สี่วนผสมของ
คอลลาเจนจะช่วยในการลดริว้รอยกเ็ป็นอกี
ปจัจยัทีม่ผีลต่อแนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารทีม่สี่วนผสมของคอลลาเจน 
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ตารางที ่4 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์องงานวจิยั ขอบเขต
การศกึษา

วจิยั 

ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาในรายงาน 

     5. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการ
ซือ้ผลติภณัฑอ์าหารทีม่ ี
ส่วนผสมของคอลลาเจน ทีม่ ี
ผลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
ทีม่สี่วนผสมของคอลลาเจน 

    และพบว่าความถีใ่นการบรโิภคต่อเดอืนมี
ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้
อาจเพราะเมือ่ผูบ้รโิภคมคีวามถีใ่นการซือ้จะ
ส่งผลใหอ้นาคตเกดิการซือ้มากขึน้ 
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ตารางที ่4 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์องงานวจิยั ขอบเขต

การศกึษา
วจิยั 

ระเบยีบวธิี
วจิยั 

ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ตวัแปรทีจ่ะศกึษาในรายงาน 

อภริด ี
นิวฒัน
สกุล 

ทศันคตแิละการ
รบัรูข้า่วสารทีม่ ี
ความสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการ
ซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิ
คอลลาเจนชนิด
ผงละลายน ้าของ
ผูบ้รโิภคในเขต
กรงุเทพมหานคร 

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลล
เจนชนิดผงละลายน ้า ในเขต
กรงุเทพมหานครโดยจ าแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร ์
ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างทศันคตขิองผูบ้รโิภค
กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผง
ละลายน ้าของผูบ้รโิภคในเขต
กรงุเทพมหานคร 

ผูบ้รโิภคใน
เขต
กรงุเทพมห
านครทีซ่ือ้
หรอืเคยซือ้
ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิ
คอลลาเจน
ชนิดผง
ละลายน ้า 
จ านวน 
400 
ตวัอยา่ง 

เครือ่งมอืทีใ่ช้
เกบ็รวบรวม
ขอ้มลูคอื
แบบสอบถาม 
แบ่งเป็น 3   
ส่วน คอื  
1. ลกัษณะ
ทางประชกร
ศาสตร ์
2. ขอ้มลูดา้น
ทศันคต ิ
3. การรบัรู้
ขา่วสารผ่าน
สื่อต่าง ๆ 

 - ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญงิ อายรุะหว่าง 30 – 39 ปี ท างาน
บรษิทัเอกชน  รายไดเ้ฉลีย่ 10,001 – 
20,000 บาทต่อเดอืน อาจเนื่องมาจาก
กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเป็นกลุ่มที่
เขา้ถงึสื่อประชาสมัพนัธข์องผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจนไดง้่ายจงึส่งผล
ใหเ้คยซือ้ หรอืซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนมากกว่ากลุ่มอื่น 
- ทศันคตดิา้นผลติภณัฑ ์ไดใ้ห้
ความส าคญักบัประโยชน์ รปูลกัษณ์ 
และความคาดหวงัในผลติภณัฑ ์คอื เมือ่
รบัประทานแลว้ช่วยใหผ้วิพรรณเต่งตงึ
ขึน้ 
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ตารางที ่4 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อ
ผลงาน 

วตัถุประสงคข์องงานวจิยั ขอบเขต
การศกึษา

วจิยั 

ระเบยีบวธิี
วจิยั 

ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ
ศกึษาในรายงาน 

    3. เพื่อศกึษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างการ
รบัรูข้า่วสารกบั
พฤตกิรรมการซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลเจนชนิดผงละลาย
น ้าของผูบ้รโิภคในเขต
กรงุเทพมหานคร 

     - มกีารรบัรูข้่าวสารของผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลา
เจน ในระดบัปานกลาง อาจเนื่องมาจากผูบ้รโิภคส่วน
ใหญ่จะรบัรูจ้ากสื่อทีต่นเองคุน้เคย 
- ดา้นอายุทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อค่าใชจ้า่ยในการซือ้
ต่างกนัดว้ย โดยผูบ้รโิภคทีอ่าย ุ40 ปีขึน้ไปมคี่าใชจ้่าย
ในการซือ้ต่อเดอืนมากกว่าผูท้ีม่อีายนุ้อยกว่า  
- ดา้นอาชพี พบว่าพนกังานเอกชนเป็นกลุ่มอาชพีทีม่ ี
การซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนมากกว่าอาชพี
อื่น ๆ อาจเนื่องมาจากมกีารเขา้ถงึสื่อมากกว่าอาชพีอื่น 
และโดยปกตจิะพบบรษิทัทจี าหน่ายผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนมกัจะมาจดัการส่งเสรมิการขาย เช่น 
แจกใบปลวิ บรเิวณส านกังานต่าง ๆ ประกอบกบั
รา้นคา้ต่าง ๆ เช่น บทู วตัสนั มกัจะตัง้อยูใ่กลส้ านกังาน
ต่าง ๆ ดว้ย 
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ตารางที ่4 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ชื่อผู้
แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขต
การศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิี
วจิยั 

ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ
ศกึษาในรายงาน 

          - ผูบ้รโิภคทีม่มีรีาย 20,001 – 30,000 บาทต่อเดอืน
จะมคี่าใชจ้า่ยในการซือ้ต่อเดอืนสงูกว่ากลุ่มรายไดอ้ื่น  
- ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัผลติภณัฑท์มี ีอย., การ
ระบุวนัทีผ่ลติและวนัหมดอายทุีช่ดัเจน เพราะเป็นสิง่ที่
สรา้งความน่าเชื่อถอืของผลติภณัฑ ์ 
- ในรายการโทรทศัน์ (เคเบิล้ทวีแีละฟรทีวี)ี ส่งผลให
ผูบ้รโิภครบัรูแ้ละกระตุน้ใหเ้กดิการซือ้มากขึน้  
- การประชาสมัพนัธผ์่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ 
Social Cam, Line, Instagram และ Facebook มี
ความสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค
เน่ืองจากในปจัจุบนัสื่อเหล่าน้ีไดร้บัความนิยมและ
เขา้ถงึไดง้า่ย  
- ดา้นสื่อบุคคล พบว่าเภสชักรเป็นบุคคลหนึ่งทีม่สี่วน
ช่วยในการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค เนื่องจากเป็นผู้
คอยใหค้ าปรกึษาและแนะน าเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ 
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กรอบแนวคิด 
 

กรอบแนวคิดส ำหรบักำรวิจยัเพ่ือ “กำรแบ่งกลุ่ม”    
 
            

                       ประชากรทีจ่ะศกึษา                                                      ประชากรกลุ่ม
ยอ่ย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ตวัแปรท่ีจะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบง่

ประชากรเป็นกลุม่ย่อย (ข้อมลูเชิง

ปริมาณ) 

สว่นประสมทางการตลาด (4Ps) 
1. ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) 

2. ด้านราคา (Price) 

3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 

4. ด้านการสง่เสริมการตลาด 
(Promotion) 
 

ตวัแปรท่ีจะใช้เป็นเกณฑ์ในการ

อธิบายประชากร (ข้อมลูเชิงคณุภาพ) 

ลกัษณะพฤติกรรมผู้บริโภค (5Ws1H) 

1. ผู้บริโภคซือ้อะไร (What)  

2. ผู้บริโภคซือ้เม่ือไร (When)  

3. ผู้บริโภคซือ้ท่ีไหน (Where) 

4. ผู้บริโภคซือ้ท าไม (Why) 

5. ใครมีสว่นร่วมในการตดัสินใจซือ้ 

(Who) 

6. ผู้บริโภคซือ้อยา่งไร (How) 
 

ผู้บริโภคผลิตภณัฑ์อาหาร

เสริมคอลลาเจนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

กลุม่ท่ี 1 

กลุม่ท่ี 3 

กลุม่ท่ี 2 

กลุม่ท่ี … 
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีกำรศึกษำ 
 

ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
 

การวจิยัเรื่อง การแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน ในเขตกรุงเทพมหา
นครโดยใช้ปจัจยัด้านพฤตกิรรมการบรโิภคและความต้องการที่มต่ีอส่วนประสมทางการการตลาด 
ผู้วจิยัได้ใช้วธิกีารศึกษาวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยการใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั และเพื่อให้ข้อมูลวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้ผูว้จิยัจงึไดด้ าเนินการวจิยัดงัต่อไปนี้  

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง    
3.2 ตวัแปรในการศกึษา  
3.3 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา  
3.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
3.5 การวเิคราะหข์อ้มลู 

 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
 

ประชากร 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้และบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ 

คอลลาเจนในเขตกรงุเทพมหานคร ผูว้จิยัไดท้ าการคดักรองผูบ้รโิภคกลุ่มตวัอย่างดว้ยการตัง้ค าถาม
เพื่อสอบถามกลุ่มตวัอย่างว่าเคยบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนหรอืไม่ เพื่อใหไ้ดบุ้คคลที่
สามารถใหข้อ้มลูและสามารถเป็นกลุ่มตวัอยา่งทีเ่หมาะสมได ้โดยผูว้จิยัจะท าการศกึษากลุ่มตวัอย่าง
เพศหญิง ที่มอีายุ 20 – 60 ปี ซึ่งมจี านวนประชากรจากการประมาณการทัง้สิ้น 1 ,830,320 คน 
(ระบบสถติทิางการทะเบยีน จ านวนประชากรแยกรายอาย ุจงัหวดักรงุเทพมหานคร 2558)  
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ตารางที ่5 สรปุเงือ่นไขของประชากรทีจ่ะศกึษา 
เงือ่นไข รายละเอยีดของเงือ่นไข 

เงือ่นไขทางดา้นประชากรศาสตรข์อง
ประชากรทีจ่ะศกึษา 

ผูบ้รโิภคเฉพาะเพศหญงิ ทีม่อีาย ุ20 – 60 ปี 

เงือ่นไขทางดา้นภูมศิาสตรข์องประชากรทีจ่ะ
ศกึษา 

ผูบ้รโิภคทีพ่กัอาศยัอยูใ่นเขต
กรงุเทพมหานคร 

เงือ่นไขทางดา้นพฤตกิรรมของประชากรทีจ่ะ
ศกึษา 

เป็นผูบ้รโิภคทีม่พีฤตกิรรมการซือ้และการ
บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน 

 
จากขอ้มลูในบทที ่1 ทีม่าจาก www.marketeer.co.th ภาพรวมขนาดของตลาดคอลลาเจนคอื 

4,500 ลา้นบาท ในปี 2559 โดยคอลลาเจนชนิดผง มสี่วนแบ่งตลาดอยูท่ี ่50% คอลลาเจนชนิดเมด็ 
45% คอลลาเจนชนิดพรอ้มดื่ม 5% ซึง่ในการค านวณจ านวนประชากรทีผ่่านเงือ่นไขนัน้ จะท าการ
ประมาณการโดยการน าสถติจิ านวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาย ุ 20 – 60 ปี ซึง่มี
จ านวนประชากรทัง้สิน้ 1,830,320 คน (ระบบสถติทิางการทะเบยีน จ านวนประชากรแยกรายอาย ุ
จงัหวดักรงุเทพมหานคร 2558) จะไดข้นาดจ านวนประชากรทีอ่ยูใ่นขอบเขตเท่ากบั 1,830,320 
ประชากร และจากส่วนแบ่งทางการตลาดผลติภณัฑอ์าหารเสรมิในปี 2558 มจี านวนตลาดรวม
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิมลูค่า 34,000 ลา้นบาท และในดา้นผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนมี
สดัส่วนอยูท่ี ่ 4,500 ลา้นบาท หรอืประมาณ 13% ของตลาดผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ ผูว้จิยัจงึได้
ค านวณจ านวนประชากรทีจ่ะท าการศกึษาในครัง้นี้ ดงันี้ 

 
จ านวนประชากร = 13 x 1,830,320/100 = 237,941 คน 
 
เพราะฉะนั ้น การคาดการจ านวนประชากรที่บริโภคอาหารเสริมคอลลาเจนในเขต

กรุงเทพมหานคร มจี านวนทัง้สิ้น 237,941 คน ซึ่งจากจ านวนประชากรขา้งต้นตามตารางการสุ่ม
ตัวอย่าง Krejcie and Morgan (1970) จะต้องสุ่มตัวอย่างจ านวน 384 คน ดงัตารางที่ 7 ซึ่งการ
ศกึษาวจิยัครัง้นี้ใชก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และยอมรบัค่าความ
คลาดเคลื่อนได ้5% หรอื 0.05 
ตารางที ่6 ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชต้ารางของ Krejcie and Morgsn (1970) 
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แหล่งทีม่า : ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์. ระเบยีบวธิวีจิยัทางวทิยาศาสตรส์งัคม: การสงัเคราะห์
และบูรณาการ. 2559 ปรบัมาจาก Krejcie, R.V., and Morgan D.W. "Determining Sample Size 
for Research Activities." Psychological measurement (1970): 607-610, อา้งถงึใน สุจติรา บณย
รตัพนัธุ.์ ระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์2534: 176-177. 

เนื่องจากการศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาวจิยัเพื่อการแบ่งกลุ่ม ซึ่งต้องใช้สถติ ิCluster 
Analysis โดยจะแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม และในกลุ่มย่อยจะท าการก าหนดให้มีกลุ่ม
ตวัอย่างขัน้ต ่าอย่างน้อย จ านวน 20 คน ดงันัน้จะมจี านวนกลุ่มตวัอย่างขัน้ต ่าของเงื่อนไขการท า 
Cluster Analysis เท่ากบั 60 คน  
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ตารางที ่7 แสดงการค านวณจ านวนกลุ่มตวัอยา่งขัน้ต ่าส าหรบั Cluster Analysis 

เงือ่นไข ค่าตามเงือ่นไข 
1. จ านวนกลุ่มย่อยทีม่ากทีสุ่ดที่จะท าใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุดใน

การบรหิารจดัการ  
3  

2. แต่ละกลุ่มยอ่ยทีแ่บ่งไดต้อ้งมจี านวนกลุ่มตวัอยา่ง 20  
3. จ านวนกลุ่มตวัอยา่งขัน้ต ่าของเงือ่นไขการท า Cluster Analysis 3*20 = 60  
ทีม่า : Hair, Joseph F., Jr., William C. Black, Barry J. Babin, and Rolph E. Anderson (2008), 
Multivariate Data Analysis: A Global Perspective, 7th eds. Pearson Education, Inc. 
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3.2 ตวัแปรในกำรศึกษำ 
 
ตารางที ่8 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 
ชื่อตวัแปร ค าถามทีจ่ะใส่

ลงใน
แบบสอบถาม
เพื่อวดัค่าของ
ตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบของ
ค าถาม 

ประชากร
ศาสตร ์
(Nominal) 

1.อายุ เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[ ] 1. 20-30 ปี 
[ ] 2. 31-40 ปี 
[ ] 3. 41-50 ปี 
[ ] 4. 51-60 ปี 

นิภาพร รุง่
สว่าง, 
(2551) 

ประชากร
ศาสตร ์
(Nominal) 

2.สถานภาพ เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[ ] 1. โสด 
[ ] 2. สมรส 
[ ] 3. หยา่รา้ง 

นิภาพร รุง่
สว่าง, 
(2551) 

ประชากร
ศาสตร ์
(Nominal) 

3.ระดบั
การศกึษา 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[ ] 1. ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
[ ] 2. ปรญิญาตร ี
[ ] 3. สงูกว่าปรญิญาตร ี

นิภาพร รุง่
สว่าง, 
(2551) 

ประชากร
ศาสตร ์
(Nominal) 

4.อาชพี เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[ ] 1. นกัเรยีน/นกัศกึษา 
[ ] 2. ขา้ราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 
[ ] 3. พนกังานบรษิทัเอกชน 
[ ] 4. ธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ 
[ ] 5. อื่นๆ โปรดระบุ.... 
 

อภริด ี
นิวฒันสกุล, 
(2559)) 

ประชากร
ศาสตร ์
(Nominal) 

5.รายได ้ เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[ ] 1. ต ่ากว่า 10,000 บาท 
[ ] 2. 10,001 – 20,000 บาท 
[ ] 3. 20,001 – 30,000 บาท 
[ ] 4. สงูกว่า 30,001  

นิภาพร รุง่
สว่าง, 
(2551) 
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ตารางที ่8 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 
ชื่อตวัแปร ค าถามทีจ่ะใส่

ลงใน
แบบสอบถาม
เพื่อวดัค่าของ
ตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบ
ของค าถาม 

พฤตกิรรม
การซือ้ 
(Nominal) 

1.ท่านซือ้
ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิ
คอลลาเจน
เพราะเหตุใด 

เลอืกไดม้ากกว่า
หนึ่งตวัเลอืก 

[ ] 1. บ ารงุผวิพรรณ 
[ ] 2. อยากทดลอง 
[ ] 3. ซือ้ตามเพื่อน 
[ ] 4. อื่น ๆ โปรดระบุ .... 

นิภาพร รุง่
สว่าง, 
2551 

พฤตกิรรม
การซือ้ 
(Nominal) 

2.ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิ
คอลลาเจนที่
ท่านบรโิภค
อยูใ่นปจัจบุนั
คอืยีห่อ้ใด 

เลอืกไดม้ากกว่า
หนึ่งตวัเลอืก 

[ ] 1. Colly pink collagen 
[ ] 2. Seoul secret collagen 
[ ] 3. Amado collagen 
[ ] 4. Vistra collagen 
[ ] 5. อื่น ๆ โปรดระบุ .... 

ณฐัพร 
เกยีรตภิคัดี
, 2557 

พฤตกิรรม
การซือ้ 
(Nominal) 

3.ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิ
คอลลาเจน
ควรมบีรรจุ
ภณัฑอ์ย่างไร 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[ ] 1. บรรจใุนกล่องกระดาษ 
[ ] 2. บรรจใุนขวดใส 
[ ] 3. บรรจใุนห่อพลาสตกิ 
[ ] 4. บรรจใุนซองใส 
 

 

พฤตกิรรม
การซือ้ 
(Nominal) 

4.ความถีใ่น
การซือ้
ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิ
คอลลาเจน 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[ ] 1. 1 ครัง้ต่อเดอืน 
[ ] 2. 2 ครัง้ต่อเดอืน 
[ ] 3. 3 ครัง้ต่อเดอืน 
[ ] 4. มากกว่า 3 ครัง้ต่อเดอืน 
[ ] 5. อื่น ๆ โปรดระบุ .... 
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ตารางที ่8 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 
ชื่อตวัแปร ค าถามทีจ่ะใส่

ลงใน
แบบสอบถาม
เพื่อวดัค่าของ
ตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบ
ของค าถาม 

พฤตกิรรม
การซือ้ 
(Nominal) 

5.งบประมาณ
ใสการซือ้
ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิ
คอลลาเจนต่อ
ครัง้ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[ ] 1. ต ่ากว่า 500 บาท 
[ ] 2. 501 – 700 บาท 
[ ] 3. 701 – 900 บาท 
[ ] 4. 901 – 1,000 บาท 
[ ] 5. สงูกว่า 1,001 บาท 

 

พฤตกิรรม
การซือ้ 
(Nominal) 

6.บุคคลทีม่ ี
อทิธพิลต่อ
การซือ้
ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิ
คอลลาเจน
ของท่าน 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[ ] 1. บุคคลทีม่ชีื่อเสยีง/ดารา 
[ ] 2. เพื่อน/คนรูจ้กั 
[ ] 3. พนกังานขาย 
[ ] 4. แพทย/์เภสชักร 
[ ] 5. อื่น ๆ โปรดระบุ .... 

 

พฤตกิรรม
การซือ้ 
(Nominal) 

7.ท่านเลอืก
ซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิ
คอลลาเจน
ชนิดใด 

เลอืกไดม้ากกว่า
หนึ่งตวัเลอืก 

[ ] 1. ชนิดผงละลายน ้า 
[ ] 2. ชนิดน ้าพรอ้มดื่ม 
[ ] 3. ชนิดเมด็ 
[ ] 4. ชนิดทีผ่สมในอาหาร 
[ ] 5. อื่น ๆ โปรดระบุ .... 
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ตารางที ่9 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ  
ชื่อตวัแปร ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวดัค่า
ของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบ
ของ
ค าถาม 

ท าไม
ผูบ้รโิภค
บางคนจงึไม่
สนใจซือ้ 
(Ordinal 
Scale) 

1.ท่านไมส่นใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนทีไ่มม่พีรเีซน
เตอรเ์ป็นบุคคลทีม่ ี
ชื่อเสยีง 
2.ท่านไมเ่ปลีย่นใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนยีห้อ้ใหม่
เพราะคดิว่ายีห่อ้เดมิมี
คุณภาพตามทีท่่าน
ตอ้งการ 
3.ท่านไมส่นใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนทีม่กีลิน่คาว 
4.ท่านไมส่นใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนทีไ่มม่ี
ส่วนผสมของวติามนิ
ต่าง ๆ เลย 
5.ท่านจะไมซ่ือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนทีไ่มแ่จก
สนิคา้ทดลอง 
 
 

มาตรวดั
แบบ Likert-
Scale ระดบั
ความเหน็
ดว้ย  

[ ] 1. ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
[ ] 2. ไมเ่หน็ดว้ย 
[ ] 3. เฉย ๆ  
[ ] 4. เหน็ดว้ย 
[ ] 5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่9 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
ชื่อตวัแปร ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวดัค่า
ของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะ
ของค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบ
ของ
ค าถาม 

ผูม้สี่วนรว่ม
ในการ
ตดัสนิใจซือ้ 
(Ordinal 
Scale) 

1.ท่านตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนดว้ยตวัท่านเอง 
2.ท่านตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนเพราะพรเีซน็
เตอรใ์นโฆษณา 
3.ท่านตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนตามค าแนะน า
ของเพื่อน/คนรูจ้กั 
4.ท่านตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนตามค าแนะน า
ของผูเ้ชีย่วชาญ/เภสชั/
แพทย ์
5.ท่านตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนเพราะเหน็รวีวิ
จากผูใ้ชจ้รงิทางโซเชีย่ล 
 
 

มาตรวดั
แบบ 
Likert-
Scale 
ระดบั
ความเหน็
ดว้ย  

[ ] 1. ไมเ่หน็ดว้ยอย่าง
ยิง่ 
[ ] 2. ไมเ่หน็ดว้ย 
[ ] 3. เฉย ๆ  
[ ] 4. เหน็ดว้ย 
[ ] 5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่9 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
ชื่อตวัแปร ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวดัค่า
ของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะ
ของค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบ
ของ
ค าถาม 

ผูบ้รโิภคซือ้
เมือ่ใด 
(Ordinal 
Scale) 

1.ท่านซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนเมือ่มี
โปรโมชัน่ซือ้ชิน้ที ่2 ลด 
50% 
2.ท่านซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนเพื่อเป็น
ของขวญัในโอกาสพเิศษ
ต่าง ๆ  
3.ท่านซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนเมือ่ได้
ทดลองบรโิภคแลว้พงึพอใจ 
4.ท่านซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนเมือ่มกีาร
ลดราคาต ่ากว่าราคาป้าย 
50% 
5.ท่านซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนเมือ่มี
โปรโมชัน่ซือ้คู่วติามนิซ ี
 
 

มาตรวดั
แบบ 
Likert-
Scale 
ระดบั
ความเหน็
ดว้ย  

[ ] 1. ไมเ่หน็ดว้ยอย่าง
ยิง่ 
[ ] 2. ไมเ่หน็ดว้ย 
[ ] 3. เฉย ๆ  
[ ] 4. เหน็ดว้ย 
[ ] 5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

 
 
 
 
 
 



53 
 

ตารางที ่9 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
ชื่อตวัแปร ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวดัค่า
ของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะ
ของค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบ
ของ
ค าถาม 

สถานทีซ่ือ้ 
(Ordinal 
Scale) 

1.ท่านซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนในรา้น
โมเดริน์เทรด เช่น บทู, วตั
สนั และซรูฮูะ เป็นตน้ 
2.ท่านซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนผ่าน
ตวัแทนจ าหน่าย  
3.ท่านซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนทีร่า้น
สะดวกซือ้ใกลบ้า้น  
4.ท่านซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนทาง
อนิเทอรเ์น็ต 
5.ท่านซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนตามบธูต่าง 
ๆ ทีเ่ปิดขายใน
หา้งสรรพสนิคา้ 

มาตรวดั
แบบ 
Likert-
Scale 
ระดบั
ความเหน็
ดว้ย  

[ ] 1. ไมเ่หน็ดว้ยอย่าง
ยิง่ 
[ ] 2. ไมเ่หน็ดว้ย 
[ ] 3. เฉย ๆ  
[ ] 4. เหน็ดว้ย 
[ ] 5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่9 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
ชื่อตวัแปร ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวดัค่า
ของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะ
ของค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบ
ของ
ค าถาม 

การหา
ขอ้มลูก่อน
การตดัสนิใจ
ซือ้ (Ordinal 
Scale) 

1.ท่านมกัจะสอบถาม
เพื่อน/คนรูจ้กัทีบ่รโิภค
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจน 
2.ท่านอ่านหรอืดูรวีวิ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนทางโซเชีย่ล 
3.ท่านมกัเปรยีบเทยีบ
คุณสมบตัขิองผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจนชนิด
ต่าง ๆ ก่อนตดัสนิใจซือ้  
4.ท่านมกัจะซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน
ขนาดทดลองมาทดลอง
ก่อนตดัสนิใจซือ้ขนาดใหญ่
ขึน้ 
5.ท่านมกัจะปรกึษา
ผูเ้ชีย่วชาญ/เภสชักร ก่อน
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน 

มาตรวดั
แบบ 
Likert-
Scale 
ระดบั
ความเหน็
ดว้ย  

[ ] 1. ไมเ่หน็ดว้ยอย่าง
ยิง่ 
[ ] 2. ไมเ่หน็ดว้ย 
[ ] 3. เฉย ๆ  
[ ] 4. เหน็ดว้ย 
[ ] 5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่9 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
ชื่อตวัแปร ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวดัค่า
ของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบ
ของ
ค าถาม 

ปจัจยัความ
ตอ้งการทีม่ ี
ต่อส่วน
ประสมทาง
การตลาด 
(Ordinal 
Scale) 

1.ท่านซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน
ทีม่สี่วนผสมของวติามนิ
ต่าง ๆ  
2.ท่านซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน
ทีม่สี่วนผสมของแอ
ลกลตูา้ไธโอน 
3.ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนทีผ่ลติจาก
ปลาทะเลน ้าลกึบ ารงุผวิ
ดกีว่าคอลลาเจนชนิดอื่น  
4.ท่านเลอืกซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนเพราะท าให้
ผวิใสอ่อนเยาว ์

มาตรวดั
แบบ Likert-
Scale ระดบั
ความเหน็
ดว้ย  

[ ] 1. ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
[ ] 2. ไมเ่หน็ดว้ย 
[ ] 3. เฉย ๆ  
[ ] 4. เหน็ดว้ย 
[ ] 5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่9 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
ชื่อตวัแปร ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวดัค่า
ของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบ
ของ
ค าถาม 

ปจัจยัส่วน
ประสมทาง
การตลาด
ดา้น
ผลติภณัฑ ์
(Ordinal 
Scale) 

5.ท่านเลอืกซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนทีม่มีาตรฐาน 
อย.  

มาตรวดั
แบบ Likert-
Scale ระดบั
ความเหน็
ดว้ย  

[ ] 1. ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
[ ] 2. ไมเ่หน็ดว้ย 
[ ] 3. เฉย ๆ  
[ ] 4. เหน็ดว้ย 
[ ] 5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่9 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
ชื่อตวัแปร ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวดัค่า
ของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบ
ของ
ค าถาม 

ปจัจยัส่วน
ประสมทาง
การตลาด
ดา้นราคา
(Ordinal 
Scale) 

1.การลดราคาและการ
ใหส้่วนลดท าใหท้่าน
สนใจซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน 
2.ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนทีม่รีาคาให้
เลอืกหลากหลาย มผีล
ท าใหท้่านตดัสนิใจซือ้
ไดง้า่ยขึน้ 
3.ราคาทีม่คีวาม
เหมาะสมกบัปรมิาณมี
ผลท าใหท้่านตดัสนิใจ
ซือ้ไดง้า่ยขึน้ 
4.การซือ้สนิคา้ใน
ปรมิาณมากขึน้แลว้ได้
ราคาทีถู่กลง มผีลท าให้
ท่านตดัสนิใจซือ้ไดง้า่ย
ขึน้ 
5.ท่านใหค้วามสนใจกบั
สนิคา้ทีม่รีาคาถูกก่อนที่
จะใหค้วามสนใจกบั
สนิคา้ราคาทีส่งูกว่า 
 

มาตรวดั
แบบ Likert-
Scale ระดบั
ความเหน็
ดว้ย  

[ ] 1. ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
[ ] 2. ไมเ่หน็ดว้ย 
[ ] 3. เฉย ๆ  
[ ] 4. เหน็ดว้ย 
[ ] 5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่9 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
ชื่อตวัแปร ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวดัค่า
ของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบ
ของ
ค าถาม 

ปจัจยัส่วน
ประสมทาง
การตลาด
ดา้นสถานที่
ในการจดั
จ าหน่าย
(Ordinal 
Scale) 

1.ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนทีม่วีาง
จ าหน่ายทัว่ไปตามรา้น
สะดวกซือ้หรอืใน
หา้งสรรพสนิคา้ท าให้
ท่านสะดวกในการเลอืก
ซือ้ 
2.ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนทีจ่ าหน่าย
ผ่านตวัแทนจ าหน่าย 
ท าใหท้่านสะดวกในการ
ซือ้ เช่น ขายตรง 
เวบ็ไซต ์ 
3.บรกิารจดัส่งสนิคา้ถงึ
บา้น มผีลท าใหท้่าน
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน 

มาตรวดั
แบบ Likert-
Scale ระดบั
ความเหน็
ดว้ย  

[ ] 1. ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
[ ] 2. ไมเ่หน็ดว้ย 
[ ] 3. เฉย ๆ  
[ ] 4. เหน็ดว้ย 
[ ] 5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่9 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
ชื่อตวัแปร ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวดัค่า
ของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบ
ของ
ค าถาม 

ปจัจยัส่วน
ประสมทาง
การตลาด
ดา้นการ
ส่งเสรมิ
การตลาด 
(Ordinal 
Scale) 

1.โฆษณามผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน 
2.ผลติภณัฑท์ีใ่ชพ้รเีซน
เตอร ์ดารา หรอืบุคคลที่
มชีื่อเสยีง มผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน 
3.การแจกสนิคา้ทดลอง
มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจน 

มาตรวดั
แบบ Likert-
Scale ระดบั
ความเหน็
ดว้ย  

[ ] 1. ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
[ ] 2. ไมเ่หน็ดว้ย 
[ ] 3. เฉย ๆ  
[ ] 4. เหน็ดว้ย 
[ ] 5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้  คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ดว้ยการน าเอาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง มา
เป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลลกัษณะประชำกรของผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นค าถามเชิงลักษณะ 
ประกอบดว้ย อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถำมเก่ียวกับข้อมูลด้ำนพฤติกรรมกำรซ้ือและกำรบริโภค

ผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจน ซึง่เป็นค าถามเชงิลกัษณะ  
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถำมเก่ียวกบัข้อมูลเก่ียวกบัควำมต้องกำรท่ีมีต่อส่วนประสมทำง

กำรตลำดผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจน (Ordinal Scale)  ซึ่งเป็นค าถามเชงิปรมิาณโดย
สอบถามระดบัความเห็นด้วย 5 ระดบั แบบ Likert-scale เป็นการวดัข้อมูลประเภทเรยีงล าดับ 
(Ordinal scale) ได้แก่ เหน็ด้วยอย่างยิง่ เหน็ด้วย เฉย ๆ ไม่เหน็ด้วย และไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่ ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย ค าถามดา้นผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน ค าถามดา้นราคา ค าถามดา้นสถานที่
ในการจดัจ าหน่าย และค าถามเกี่ยวกบัการส่งเสรมิทางการตลาด โดยแต่ละระดบัมกีารก าหนด
คะแนน ดงันี้ 

ระดบัความเหน็ดว้ย    ค่าคะแนน 
เหน็ดว้ยอยา่งยิง่          5 
เหน็ดว้ย           4 
เฉย ๆ             3 
ไมเ่หน็ดว้ย           2 
ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่          1 
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3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการศกึษาวจิยั มขี ัน้ตอน ดงันี้ 
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้ท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูจากแนวคดิและทฤษฎ ีเพื่อสรา้งเครื่องมอืวจิยัให้ครอบคลุมทุกประเด็น
ของงานวจิยั  

2. ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary data) ได้ท าการศกึษาวธิกีารสร้างแบบสอบถามเพื่อก าหนด
ขอบเขตของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามที่ผ่านการปรบัปรุงเนื้อหาแลว้ไปเกบ็
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 400 ชุด โดยเก็บข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
พฤตกิรรมการซือ้ พฤตกิรรมการบรโิภค และปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดย
ใชว้ธิสีุ่มตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi stage sampling) ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้  

1. ใชว้ธิเีลอืกตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพืน้ที ่ (Area cluster sampling) โดยจดักลุ่มพืน้ทีต่ามการ
แบ่งกลุ่มการปฏบิตังิานของส านักงานเขตทัง้ 50 เขตในกรุงเทพมหานคร และจากเขตการปกครอง
ทัง้หมดนี้ ผูว้จิยัไดเ้ลอืกกรอบการสุ่ม (Sampling flame) ในหมวดสถานทีท่ีม่กีารจดัจ าหน่ายสนิค้า 
ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรลั เดอะมอลล์ ซีคอนสแควร์ บิ๊กซี และเทสโก้โลตัส และหมวด
สถานศกึษา เช่น มหาวทิยาลยัรฐับาล และมหาวทิยาลยัเอกชนใน 6 เขต ดงัตารางที ่11   
 
ตารางที ่10 สรปุการจดักลุ่มพืน้ที ่ 

จงัหวดั การจดักลุ่มยอ่ย จ านวนเขต (ต าบล) 
ในบญัชรีายชื่อของแต่

ละกลุ่มยอ่ย 

จ านวนเขต (ต าบล) ที่
จะถูกเลอืกมาใชเ้ป็น
พืน้ทีเ่กบ็ตวัอยา่ง 

กรงุเทพมหานคร กรงุเทพกลาง 9 1 
กรงุเทพเหนือ 7 1 
กรงุเทพใต ้ 10 1 
กรงุเทพตะวนัออก 9 1 
กรงุธนเหนือ 8 1 
กรงุธนใต ้ 7 1 
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ตารางที ่11 แสดงบญัชรีายชื่อพืน้ที่ 
จงัหวดั กลุ่มยอ่ย รายชื่อเขต (ต าบล) ในแต่ละกลุ่มยอ่ย 
กรงุเทพมหานคร กรงุเทพกลาง 1. เขตพระนคร 6. เขตสมัพนัธวงศ ์

2. เขตพญาไท 7. เขตดุสติ 
3. เขตดนิแดง 8. เขตราชเทว ี
4. เขตป้อมปราบศตัรู
พ่าย 

9. เขตหว้ยขวาง 

5. เขตวงัทองหลาง  
กรงุเทพ
เหนือ 

1. เขตจตุจกัร 5. เขตหลกัสี ่
2. เขตบางเขน 6. เขตบางซื่อ 
3. เขตดอนเมอืง 7. เขตลาดพรา้ว 
4. เขตสายไหม  

กรงุเทพใต ้ 1. เขตปทุมวนั 6. เขตยานนาวา 
2. เขตสวนหลวง 7. เขตบางรกั 
3. เขตคลองเตย 8. เขตบางนา 
4. เขตสาทร 9. เขตวฒันา 
5. เขตบางคอแหลม 10. เขตพระโขนง 
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ตารางที ่11 แสดงบญัชรีายชื่อพืน้ที ่(ต่อ) 
จงัหวดั กลุ่มยอ่ย รายชื่อเขต (ต าบล) ในแต่ละกลุ่มยอ่ย 
กรงุเทพมหานคร กรงุเทพตะวนัออก 1. เขตบางกะปิ 5. เขตคนันายาว 
  2. เขตหนองจอก 6. เขตสะพานสงู 
  3. เขตลาดกระบงั 7. เขตคลองสามวา 
  4. เขตบงึกุ่ม 8. เขตมนีบุร ี
 กรงุธนเหนือ 1. เขตธนบุร ี 5. เขตบางกอกใหญ่ 
  2. เขตตลิง่ชนั 6. เขตคลองสาน 
  3. เขตบางกอกน้อย 7. เขตทววีฒันา 
  4. เขตจอมทอง 8. เขตบางพลดั 
 กรงุธนใต ้ 1. เขตภาษเีจรญิ 5. เขตบางขนุเทยีน 
  2. เขตทุ่งคร ุ 6. เขตบางแค 
  3. เขตบางบอน 7. เขตหนองแขม 
  4. เขตราษฎรบ์ูรณะ  

 
2. ใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบสุ่ม (Random Sampling) โดยท าการสุ่มเลอืก 

สถานที่ที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นสถานที่จดัจ าหน่ายสินค้า และสถานศึกษา ดงัตารางที่ 14 
เนื่องจากสถานทีเ่หล่านี้เป็นศูนยร์วมของกลุ่มตวัอย่างระดบัเดยีวกนั ท าใหเ้กดิโอกาสที่จะพบกลุ่ม
ตวัอยา่งทีซ่ือ้และใชผ้ลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนไดม้ากกว่า 
 3. ใชว้ธิสีุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) โดยน าแบบสอบถาม
ไปแจกกบักลุ่มตวัอยา่งดว้ยตวัเองตามพืน้ทีท่ีไ่ดก้ าหนดไว ้
 4. เกบ็รวบรวมแบบสอบถามและตรวจดคูวามสมบูรณ์ของแบบสอบถามดว้ยตวัเอง 
 5. น าแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด มาท าการบนัทกึและวเิคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรม
ส าเรจ็รปูทางสถติ ิ
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ตารางที ่12 สรปุการจดักลุ่มสถานทีส่ าหรบัการเลอืกตวัอยา่งแบบกลุ่มหลายขัน้ตอน 
หมวด ประเภท

ของ
สถานที ่

กลุ่มยอ่ยของ
สถานทีแ่ต่ละ
ประเภท 

ประเภทบญัชี
รายชื่อของแต่
ละกลุ่มยอ่ยที่
จะใชใ้นการสุ่ม 

จ านวนสถานที่
ในแต่ละบญัชี
รายชื่อสาถาน

ที ่

จ านวน
หน่วยเกบ็
ตวัอยา่ง 

(1.) 
สถานทีจ่ดั
จ าหน่าย
สนิคา้ 

(a) 
ศูนยก์าร
คา้ 

(ก)  
หา้งสรรพสนิคา้
เซน็ทรลั 

บญัชรีายชื่อ
สถานที ่

11 2 

(ข)
หา้งสรรพสนิคา้
เดอะมอลล ์

บญัชรีายชื่อ
สถานที ่

4 1 

(ค) ซคีอนส
แควร ์

บญัชรีายชื่อ
สถานที ่

2 1 

(b) ดสิ
เคาท์
สโตร ์

(ก)  บิก๊ซ ี
ซุปเปอรเ์ซน็
เตอร ์

บญัชรีายชื่อ
สถานที ่

30 3 

(ข)เทาสโก ้
โลตสั 

บญัชรีายชื่อ
สถานที ่

23 2 

(c) รา้น
ขาย
สนิคา้
อุปโภค
บรโิภค
สุขภาพ
และ
ความ
งาม 

บธู บญัชรีายชื่อ
สถานที ่

24 3 

วตัสนั บญัชรีายชื่อ
สถานที ่

29 3 
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ตารางที ่12 สรปุการจดักลุ่มสถานทีส่ าหรบัการเลอืกตวัอยา่งแบบกลุ่มหลายขัน้ตอน (ต่อ)  
หมวด ประเภทของ

สถานที ่
กลุ่มยอ่ยของสถานที่

แต่ละประเภท 
ประเภท

บญัชรีายชื่อ
ของแต่ละ
กลุ่มยอ่ยที่
จะใชใ้นการ

สุ่ม 

จ านวน
สถานทีใ่น
แต่ละบญัชี
รายชื่อสา
ถานที ่

จ านวน
หน่วยเกบ็
ตวัอยา่ง 

(2.) 
สถานศกึษา 

(a) มหาวทิยาลยั (ก)  มหาวทิยาลยั
รฐับาล 

บญัชรีายชื่อ
สถานที ่

22 3 

(ข) มหาวทิยาลยั
เอกชน 

บญัชรีายชื่อ
สถานที ่

21 3 

(ค) วทิยาลยัเอกชน บญัชรีายชื่อ
สถานที ่

10 1 

 
ตารางที ่13 แสดงบญัชรีายชื่อสถานที่ 

หมวด ประเภท กลุ่มยอ่ย รายชื่อสถานทีท่ ัง้หมดในแต่ละกลุ่มยอ่ย 
(1)หมวด
สถานทีจ่ดั

จ าหน่ายสนิคา้ 

(a)ศูนยก์ารคา้ (ก) 
หา้งสรรพสนิคา้

เซน็ทรลั 

1. เซน็ทรลั สาขาชดิลม 

2. เซน็ทรลั สาขาลาดพรา้ว 

3. เซน็ทรลั สาขาเซน็ทรลัเวลิด ์

4. เซน็ทรลั สาขาสลีม คอมเพลก็ซ ์

5. เซน็ทรลั สาขารามอนิทรา 

6. เซน็ทรลั สาขาบางนา 

7. เซน็ทรลั สาขาป่ินเกลา้ 

8. เซน็ทรลั สาขาพระราม 2    

9. เซน็ทรลั สาขาพระราม 3 

10. เซน็ทรลั สาขาแอมบาสซ ี

11. เซน็ทรลั สาขาอสีตว์ลิล ์
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ตารางที ่13 แสดงบญัชรีายชื่อสถานที ่(ต่อ) 

หมวด ประเภท กลุ่มยอ่ย รายชื่อสถานทีท่ ัง้หมดในแต่ละกลุ่มยอ่ย 
(1)หมวด
สถานทีจ่ดั

จ าหน่ายสนิคา้ 

(a)ศูนยก์ารคา้ (ก) 
หา้งสรรพสนิคา้
เดอะมอลล ์

1. เดอะมอลล ์สาขารามค าแหง 
2. เดอะมอลล ์สาขาท่าพระ 

3. เดอะมอลล ์สาขาบางกะปิ 

4. เดอะมอลล ์สาขาบางแค 
1. ซคีอน สแควร ์สาขาศรนีครนิทร ์

2. ซคีอน สแควร ์สาขาบางแค 
 
ตารางที ่13 แสดงบญัชรีายชื่อสถานที ่(ต่อ) 

หมวด ประเภท กลุ่มยอ่ย รายชื่อสถานทีท่ ัง้หมดในแต่ละกลุ่มยอ่ย 
(1)หมวด
สถานทีจ่ดั
จ าหน่าย
สนิคา้ 

(b) ดสิ
เคา้ท ์สโตร ์

(ก) บิก๊ซ ี
ซุปเปอร์
เซน็เตอร ์

1. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาแจง้วฒันะ 

2. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาดอนเมอืง 

3. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาดาวคะนอง 

4. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาบางนา 

5. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาบางบอน 

6. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาบางปะกอก 

7. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาพระราม 2  

8. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาพระราม 2 สาขา 2  

9. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาพระราม 4 
(เอก็ซต์รา้) 
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ตารางที ่13 แสดงบญัชรีายชื่อสถานที ่(ต่อ) 
(1)หมวด
สถานทีจ่ดั
จ าหน่าย
สนิคา้ 

(b) ดสิ
เคา้ท ์สโตร ์

(ก) บิก๊ซ ี
ซุปเปอร์
เซน็เตอร ์

10. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาเพชรเกษม 

11. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาเพชรเกษม สาขา 
2 (เอก็ซต์รา้) 

12. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาแฟชัน่ไอสแ์ลนด ์

13. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขารชัดาภเิษก 
(เอก็ซต์รา้) 

14. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาร่มเกลา้ 

15. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขารามอนิทรา 

16. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาราชด าร ิ

17. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาราษฎ์บรูณะ 
(จมัโบ)้ 

18. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาลาดพรา้ว  

19. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาลาดพรา้ว สาขา 2 
(เอก็ซต์รา้) 

20. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาวงศส์ว่าง 

21. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาสะพานควาย 

22. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาสุขาภบิาล 3  

23. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาสุขาภบิาล 3 สาขา 
2 (เอก็ซต์รา้) 

24. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาสุวนิทวงศ์ 
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ตารางที ่13 แสดงบญัชรีายชื่อสถานที ่(ต่อ) 

หมวด ประเภท กลุ่มยอ่ย รายชื่อสถานทีท่ ัง้หมดในแต่ละกลุ่มยอ่ย 
(1)หมวด
สถานทีจ่ดั
จ าหน่าย
สนิคา้ 

(b) ดสิ
เคา้ท ์สโตร ์

(ก) บิก๊ซ ี
ซุปเปอร์
เซน็เตอร ์

25. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาหนองจอก 

26. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาหวัหมาก 

27. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาอสิรภาพ 

28. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาเอกมยั 
29. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาอ่อนนุช 
(เอก็ซต์รา้)  

30. บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขากลัปพฤกษ์ 
 
ตารางที ่13 แสดงบญัชรีายชื่อสถานที ่(ต่อ) 

หมวด ประเภท กลุ่มยอ่ย รายชื่อสถานทีท่ ัง้หมดในแต่ละกลุ่มยอ่ย 
(1)หมวด
สถานทีจ่ดั
จ าหน่าย
สนิคา้ 

(b) ดสิ
เคา้ท ์สโตร ์

(ก) เทสโก ้
โลตสั 

1. เทสโก ้โลตสั สาขาป่ินเกลา้ 

2. เทสโก ้โลตสั สาขาพระราม 1 

3. เทสโก ้โลตสั สาขาพระราม 2 

4. เทสโก ้โลตสั สาขาพระราม 3 

5. เทสโก ้โลตสั สาขาพระราม 4 (เอก็ซต์รา้) 

6. เทสโก ้โลตสั สาขาบางแค 

7. เทสโก ้โลตสั สาขาบางกะปิ 

8. เทสโก ้โลตสั สาขาบางปะกอก 

9. เทสโก ้โลตสั สาขาประชาชื่น 

10. เทสโก ้โลตสั สาขามนีบุร ี

11. เทสโก ้โลตสั สาขาฟอรจ์นู ทาวน์ 

12. เทสโก ้โลตสั สาขาลาดพรา้ว 

13. เทสโก ้โลตสั สาขาหลกัสี ่
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ตารางที ่13 แสดงบญัชรีายชื่อสถานที ่(ต่อ) 

หมวด ประเภท กลุ่มยอ่ย รายชื่อสถานทีท่ ัง้หมดในแต่ละกลุ่มยอ่ย 
(1)หมวด
สถานทีจ่ดั
จ าหน่าย
สนิคา้ 

(b) ดสิ
เคา้ท ์สโตร ์

(ก) เทสโก ้
โลตสั 

14. เทสโก ้โลตสั สาขาซคีอนสแควร ์ศรนีครนิทร ์2 

15. เทสโก ้โลตสั สาขาสุขาภบิาล 1  

16. เทสโก ้โลตสั สาขาสุขาภบิาล 3 

17. เทสโก ้โลตสั สาขารามอนิทรา (เอก็ซต์รา้) 

18. เทสโก ้โลตสั สาขาวงัหนิ 
19. เทสโก ้โลตสั สาขาจรญัสนิทวงศ์ 

20. เทสโก ้โลตสั สาขาแจง้วฒันะ 

21. เทสโก ้โลตสั สาขาอ่อนนุช 

22. เทสโก ้โลตสั สาขาพฒันาการ 

23. เทสโก ้โลตสั สาขาหนองจอก  
 
ตารางที ่13 แสดงบญัชรีายชื่อสถานที ่(ต่อ) 

หมวด ประเภท กลุ่มยอ่ย รายชื่อสถานทีท่ ัง้หมดในแต่ละกลุ่มยอ่ย 
(1) หมวด
สถานทีจ่ดั
จ าหน่าย
สนิคา้ 

(c)รา้นขาย
สนิคา้
อุปโภค
บรโิภค
สุขภาพ
และความ

งาม 

(ก) รา้นบธู 1. รา้นบธู สาขา Terminal 21 

2. รา้นบธู สาขาด ิเอม็โพเรยีม 

3. รา้นบธู สาขาเอสพานาต รชัดา 

4. รา้นบธู สาขาเซน็ทรลั เวลิด ์

5. รา้นบธู สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ 

6. รา้นบธู สาขาสลีม คอมเพลก็ซ ์

7. รา้นบธู สาขาแฟชัน่ ไอซแ์ลนด ์

8. รา้นบธู สาขาซคีอนสแควร ์ศรนีครนิทร ์
9. รา้นบธู สาขาอาคารอารเ์อสย ูทาวเวอร ์สุขมุวทิ 
31  

10. รา้นบธู สาขาเดอะ ไนน์ 
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ตารางที ่13 แสดงบญัชรีายชื่อสถานที ่(ต่อ) 

หมวด ประเภท กลุ่มยอ่ย รายชื่อสถานทีท่ ัง้หมดในแต่ละกลุ่มยอ่ย 
(1) หมวด
สถานทีจ่ดั
จ าหน่าย
สนิคา้ 

(c)รา้นขาย
สนิคา้
อุปโภค
บรโิภค
สุขภาพ
และความ

งาม 

(ก) รา้นบธู 11. รา้นบธู สาขาเทสโก ้โลตสั พระราม 4  

12. รา้นบธู สาขาเดอะมอลล ์บางแค 

13. รา้นบธู สาขาเซน็ทรลั พระราม 2  

14. รา้นบธู สาขาเดอะมอลล ์ท่าพระ 

15. รา้นบธู สาขาเดอะมอลล ์รามค าแหง 

16. รา้นบธู สาขามาบุญครอง 

17. รา้นบธู สาขาเมเจอรซ์นิีเพลก็ซ ์สุขมุวทิ 

18. รา้นบธู สาขา The Scene ทาวน์ อนิ ทาวน์ 

19. รา้นบธู สาขาเทสโก ้โลตสั บางกะปิ 

20. รา้นบธู สาขาเมเจอร ์ป่ินเกลา้ 

21. รา้นบธู สาขาเมเจอร ์รชัโยธนิ 

22. รา้นบธู สาขาบิก๊ซ ีบางบอน 

23. รา้นบธู สาขาบิก๊ซ ีเอก็ซต์รา้ รามอนิทรา 

24. รา้นบธู สาขาบิก๊ซ ีเอก็ซต์รา้ สุขาภบิาล 3  
 
ตารางที ่13 แสดงบญัชรีายชื่อสถานที ่(ต่อ) 

หมวด ประเภท กลุ่มยอ่ย รายชื่อสถานทีท่ ัง้หมดในแต่ละกลุ่มยอ่ย 
(1)หมวด
สถานทีจ่ดั
จ าหน่าย
สนิคา้ 

(c) รา้น
ขายสนิคา้
อุปโภค
บรโิภค
สุขภาพ
และความ

งาม 

(ข) วตัสนั 1. รา้นวตัสนั สาขาเทสโกโ้ลตสั พระราม 4 

2. รา้นวตัสนั สาขาเทสโกโ้ลตสั พระราม 3 

3. รา้นวตัสนั สาขาเทสโกโ้ลตสั บางกะปิ 

4. รา้นวตัสนั สาขาเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ป่ินเกลา้ 

5. รา้นวตัสนั สาขา Terminal 21 

6. รา้นวตัสนั สาขาถนนอสิรภาพ 
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ตารางที ่13 แสดงบญัชรีายชื่อสถานที ่(ต่อ) 

หมวด ประเภท กลุ่มยอ่ย รายชื่อสถานทีท่ ัง้หมดในแต่ละกลุ่มยอ่ย 
(1)หมวด
สถานทีจ่ดั
จ าหน่าย
สนิคา้ 

(c) รา้น
ขายสนิคา้
อุปโภค
บรโิภค
สุขภาพ
และความ

งาม 

(ข) วตัสนั 7. รา้นวตัสนั สาขา มลิลี ่มอลลล์ี ่

8. รา้นวตัสนั สาขา Gate way เอกมยั 

9. รา้นวตัสนั สาขาเซน็ทรลั ซติี ้บางนา 

10. รา้นวตัสนั สาขาซคีอนสแควร ์ศรนีครนิทร ์

11. รา้นวตัสนั สาขาเซน็ทรลั หวัหมาก 

12. รา้นวตัสนั สาขาเจ มารเ์กต็ 

13. รา้นวตัสนั สาขาดโิอลด์ สยาม 

14. รา้นวตัสนั สาขาเทสโกโ้ลตสั หลกัสี ่

15. รา้นวตัสนั สาขาเทสโกโ้ลตสั ลาดพรา้ว 

16. รา้นวตัสนั สาขา เทสโก้โลตสั พระราม 1 เจรญิ
ผล 

17. รา้นวตัสนั สาขาบิก๊ซพีระราม 2สาขา 

18. รา้นวตัสนั สาขานานา สแควร ์

19. รา้นวตัสนั สาขายเูนี่ยน มอลล ์

20. รา้นวตัสนั สาขาเซน็ทรลั เวลิด ์

21. รา้นวตัสนั สาขาแฟชัน่ ไอซแ์ลนด ์

22. รา้นวตัสนั สาขาเทสโกโ้ลตสั ป้ินเกลา้ 

23. รา้นวตัสนั สาขาโบนนัซ่า มอลล ์สยาม 

24. รา้นวตัสนั สาขาอาคารไทม ์สแควร ์

25. รา้นวตัสนั สาขาซคีอน บางแค 

26. รา้นวตัสนั สาขาThe Scene ทาวน์ อนิ ทาวน์ 

27. รา้นวตัสนั สาขาลาซ่า ลากูน วงัหนิ 

28. รา้นวตัสนั สาขามณยีา 

29. รา้นวตัสนั สาขาฟิวเจอร ์ปารค์ รงัสติ 
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ตารางที ่13 แสดงบญัชรีายชื่อสถานที ่(ต่อ) 

หมวด ประเภท กลุ่มยอ่ย รายชื่อสถานทีท่ ัง้หมดในแต่ละกลุ่มยอ่ย 
(2)หมวด

สถานศกึษา 
(a) 

มหาวทิยาลยั 
(ข) 

มหาวทิยาลยั
รฐับาล 

1. จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน 

3. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์

4. มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) 

5. มหาวทิยาลยัมหดิล 

6. มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 

7. มหาวทิยาลยัศลิปากร วงัท่าพระ 

8. มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

9. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 

10. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
บางมดและบางขุนเทยีน 

11. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ 

12. มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชปูถมัภ ์ศูนยก์รงุเทพมหานคร 

13. มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุร ี

14. มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

15. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

16. มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

17. มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
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ตารางที ่13 แสดงบญัชรีายชื่อสถานที ่(ต่อ) 

หมวด ประเภท กลุ่มยอ่ย รายชื่อสถานทีท่ ัง้หมดในแต่ละกลุ่มยอ่ย 
(2)หมวด

สถานศกึษา 
(a) 

มหาวทิยาลยั 
(ข) 

มหาวทิยาลยั
รฐับาล 

18. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
วทิยาเขตอุเทนถวาย 

19. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
วทิยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

20. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รตันโกสนิทร ์
21. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

22. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ 
 
ตารางที ่13 แสดงบญัชรีายชื่อสถานที ่(ต่อ) 

หมวด ประเภท กลุ่มยอ่ย รายชื่อสถานทีท่ ัง้หมดในแต่ละกลุ่มยอ่ย 
(2)หมวด

สถานศกึษา 
(a) 

มหาวทิยาลยั 
(ข) 

มหาวทิยาลยั
เอกชน 

1. มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2. มหาวทิยาลยัรงัสติ รงัสติ,ศูนยส์าธรธานี,ศูนย์
วภิาวด ี

3. มหาวทิยาลยักรงุเทพ วทิยาเขตกลว้ยน ้าไท 

4. มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบุร ี

5. มหาวทิยาลยัเกรกิ 
6. มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ พฒันาการและรม่
เกลา้ 
7. มหาวทิยาลยัรตันบณัฑติ 

8. มหาวทิยาลยัธนบุร ี

9. มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

10. มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
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ตารางที ่13 แสดงบญัชรีายชื่อสถานที ่(ต่อ) 

หมวด ประเภท กลุ่มยอ่ย รายชื่อสถานทีท่ ัง้หมดในแต่ละกลุ่มยอ่ย 
(2)หมวด

สถานศกึษา 
(a) 

มหาวทิยาลยั 
(ข) 

มหาวทิยาลยั
เอกชน 

11. มหาวทิยาลยัสยาม 

12. มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิวทิยา
เขตยศเส 

13. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
14. มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั หวัหมาก,เซน็ทรลั
เวลิด ์
15. มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย ์

16. มหาวทิยาลยัเซนตจ์อหน์ 
17. มหาวทิยาลยันอรท์กรงุเทพ วทิยาเขต
สะพานใหม่ 

18. คณะพยาบาลศาสตรม์ชิชัน่ มหาวทิยาลยั
นานาชาตเิอเชยี-แปซฟิิก 

19. มหาวทิยาลยันานาชาตแิสตมฟอรด์ พระราม 
9 
20. มหาวทิยาลยัชนิวตัร พญาไท 

21. มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี 
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ตารางที ่13 แสดงบญัชรีายชื่อสถานที ่(ต่อ) 

หมวด ประเภท กลุ่มยอ่ย 
 รายชื่อสถานทีท่ ัง้หมดในแต่

ละกลุ่มยอ่ย 
(2)หมวด

สถานศกึษา 
(a) 

มหาวทิยาลยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ค) วทิยาลยั
เอกชน 

 1. วทิยาลยักรงุเทพสุวรรณ
ภมู ิ

 2. วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 
 3. วทิยาลยัเทคโนโลยมีติร

พลบรหิารธุรกจิ 
 4. วทิยาลยัดุสติธานี 
 5. วทิยาลยัรชัต์ภาคย ์
 6. วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์ 
 7. วทิยาลยัเซาธอ์สีท์

บางกอก 
 8. วทิยาลยัทองสุข 
 9. วทิยาลยัแพทยศาสตร ์

มหาวทิยาลยัรงัสติ 
 

10. วทิยาลยัเทคโนโลยี
สุขภาพและบรกิารกรงุเทพ 
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ตารางที ่14 ตารางสรปุแผนการเกบ็ขอ้มลูส าหรบัการเลอืกตวัอยา่งแบบกลุ่มหลายขัน้ตอน 

กลุ่มยอ่ย
ของ
สถานที ่

จ านวน
หน่วย
เกบ็
ตวัอยา่ง 

จ านวน
แบบสอบ 
ถามของแต่
ละหน่วย
เกบ็
ตวัอยา่ง 

จ านวน
แบบสอบ 
ถามรวม
ของแต่ละ
กลุ่มยอ่ย 

ครัง้ทีเ่กบ็
และช่วงเวลา
ทีเ่กบ็ 

สถานทีห่รอื
พืน้ทีเ่กบ็
ตวัอยา่ง 

จ านวน
แบบ 
สอบ 
ถามที่
เกบ็ได้
จรงิใน
แต่ละ
ครัง้ 

หา้งสรรพ
สนิคา้
เซน็ทรลั 

2 20 40 ศ. 9-12 น. 
(12/05/60) 

เซน็ทรลั สาขา
ลาดพรา้ว 

20 

ส. 17-20 น. 
(20/05/60) 

เซน็ทรลั สาขา
พระราม 3 

20 

หา้งสรรพ
สนิคา้
เดอะ
มอลล ์

1 27 27 อ. 17-20 น. 
(21/05/60) 

เดอะ
มอลลส์าขาท่า
พระ 

27 

หา้งสรรพ
สนิคา้ซี
คอน 
สแควร ์

1 27 27 อ. 17-20 น. 
(23/05/60) 

ซคีอน สแควร ์
สาขาศรี
นครนิทร ์

27 
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ตารางที ่14 ตารางสรปุแผนการเกบ็ขอ้มลูส าหรบัการเลอืกตวัอยา่งแบบกลุ่มหลายขัน้ตอน (ต่อ) 

กลุ่มยอ่ย
ของ
สถานที ่

จ านวน
หน่วย
เกบ็
ตวัอยา่ง 

จ านวน
แบบสอบ 
ถามของ
แต่ละ
หน่วยเกบ็
ตวัอยา่ง 

จ านวน
แบบ
สอบ 
ถามรวม
ของแต่
ละกลุ่ม
ยอ่ย 

ครัง้ทีเ่กบ็และ
ช่วงเวลาทีเ่กบ็ 

สถานทีห่รอื
พืน้ทีเ่กบ็
ตวัอยา่ง 

จ านวน
แบบ 
สอบ 
ถามที่
เกบ็ได้
จรงิใน
แต่ละ
ครัง้ 

บิก๊ซ ี
ซุปเปอร์
เซน็เตอร ์

 
 
3 

 
 

15 

 
 

45 

พฤ. 17-20 น. 
(25/05/60) 

บิก๊ซ ีสาขา
บางนา 

15 

ส. 9-12 น. 
(27/05/60) 

บิก๊ซ ีสาขา
พระราม 4 

15 

ศ. 13-16 น.  
(3/06/60) 

บิก๊ซ ีสาขา
ลาดพรา้ว 

15 

เทสโก ้
โลตสั 

 
 

2 

 
 

20 

 
 

40 

อา. 9-12 น.  
(5/06/60) 

เทสโก ้โลตสั 
สาขาฟอรจ์นู 
ทาวน์ 

20 

พฤ. 17-20 น.  
(8/06/60) 

เทสโก ้โลตสั 
สาขาวงัหนิ 

20 
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ตารางที ่14 ตารางสรปุแผนการเกบ็ขอ้มลูส าหรบัการเลอืกตวัอยา่งแบบกลุ่มหลายขัน้ตอน (ต่อ) 

กลุ่มยอ่ย
ของ
สถานที ่

จ านวน
หน่วย
เกบ็
ตวัอยา่ง 

จ านวน
แบบสอบ 
ถามของ
แต่ละ
หน่วยเกบ็
ตวัอยา่ง 

จ านวน
แบบ
สอบ 
ถามรวม
ของแต่
ละกลุ่ม
ยอ่ย 

ครัง้ทีเ่กบ็และ
ช่วงเวลาทีเ่กบ็ 

สถานทีห่รอื
พืน้ทีเ่กบ็
ตวัอยา่ง 

จ านวน
แบบ 
สอบ 
ถามที่
เกบ็ได้
จรงิใน
แต่ละ
ครัง้ 

รา้นบธู  
 
3 

 
 

20 

 
 

60 

ส. 17-20 น. 
(10/06/60) 

สาขาเอสพา
นาต รชัดา 

20 

อา. 9-12 น. 
(11/06/60) 

สาขาแฟชัน่ 
ไอซแ์ลนด ์

20 

อ. 13-16 น.  
(13/06/60) 

เดอะมอลล ์ท่า
พระ 

20 

 
 
รา้นวตัสนั 

 
 

3 

 
 

20 

 
 

60 

พฤ. 9-12 น.  
(15/06/60) 

สาขา 
Terminal 21 

20 

ศ. 17-20 น.  
(16/06/60) 

สาขาเทสโก้
โลตสั ป้ินเกลา้ 

20 

อา. 18-20 น.  
(18/06/60) 

สาขาเซน็ทรลั 
ซติี ้บางนา 

20 
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ตารางที ่14 ตารางสรปุแผนการเกบ็ขอ้มลูส าหรบัการเลอืกตวัอยา่งแบบกลุ่มหลายขัน้ตอน (ต่อ) 

กลุ่มยอ่ย
ของสถานที ่

จ านวน
หน่วย
เกบ็

ตวัอยา่
ง 

จ านวน
แบบ
สอบ 
ถาม
ของแต่
ละ

หน่วย
เกบ็

ตวัอยา่
ง 

จ านว
นแบบ
สอบ 
ถาม
รวม
ของ
แต่ละ
กลุ่ม
ยอ่ย 

ครัง้ทีเ่กบ็
และ

ช่วงเวลาที่
เกบ็ 

สถานทีห่รอืพืน้ทีเ่กบ็
ตวัอยา่ง 

จ านวนแบบ 
สอบ ถามที่
เกบ็ไดจ้รงิ
ในแต่ละ
ครัง้ 

มหาวทิยาลั
ยรฐับาล 

3 13 39 อ. 13-16 
น. 

(20/06/60) 

มหาวทิยาลยัเกษตร
ศาสตร ์วทิยาเขต

บางเขน 

13 

พ. 9-12 น. 
(21/06/60)  

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 

13 

ศ. 13-16 
น. 

(23/06/60) 

มหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ (ประสาน

มติร) 

13 
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ตารางที ่14 ตารางสรปุแผนการเกบ็ขอ้มลูส าหรบัการเลอืกตวัอยา่งแบบกลุ่มหลายขัน้ตอน (ต่อ) 

กลุ่มยอ่ยของ
สถานที ่

จ านวน
หน่วยเกบ็
ตวัอยา่ง 

จ านวน
แบบสอบ 
ถามของ
แต่ละ

หน่วยเกบ็
ตวัอยา่ง 

จ านวน
แบบสอบ 
ถามรวม
ของแต่ละ
กลุ่มยอ่ย 

ครัง้ทีเ่กบ็
และ

ช่วงเวลาที่
เกบ็ 

สถานทีห่รอื
พืน้ทีเ่กบ็
ตวัอยา่ง 

จ านวน
แบบ 

สอบ ถาม
ทีเ่กบ็ได้
จรงิในแต่
ละครัง้ 

มหาวทิยาลยั
เอกชน 

3 14 42 จ. 9-12 น. 
(26/06/60) 

มหาวทิยาลยั
หอการคา้
ไทย 

14 

        อ. 13-16 
น. 

(27/06/60) 

มหาวทิยาลยั
กรงุเทพ 
วทิยาเขต
กลว้ยน ้าไท 

14 

        ศ. 9-12 น. 
(30/06/60) 

มหาวทิยาลยั
รงัสติ รงัสติ
,ศูนยส์าธร
ธานี,ศูนย์
วภิาวด ี

14 

วทิยาลยั
เอกชน 

1 20 20 จ. 9-12 น. 
(3/07/60) 

วทิยาลยั
เทคโนโลยี
สยาม 

20 

รวม  22   400     400 
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3.5 กำรวิเครำะหข้์อมลู 
 
การท าการวจิยัเรื่อง การแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงชงดื่ม

ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชป้จัจยัดา้นพฤตกิรรมการบรโิภคและความต้องการทีม่ต่ีอส่วนประสม
ทางการการตลาด ผู้วจิยัได้น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนินการวเิคราะห์โดยใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รปูทางสถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

การวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถติเิชงิพรรณนา เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคลของ
กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ และการ
วเิคราะหข์อ้มลูดา้นพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน ไดแ้ก่ เหตุผลในการซื้อ ตรา
ยีห่อ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนทีก่ าลงับรโิภคหรอืเคยบรโิภค ชนิดของบรรจภุณัฑ ์ความถีใ่น
การซือ้ งบประมาณในการซือ้ บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ และชนิดของผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนที่บรโิภค รวมถงึพฤตกิรรมการบรโิภคดว้ยการหาค่าสถติโิดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage)  

การจดัการตวัแปรเชงิปรมิาณ การวเิคราะหค์วามต้องการที่มต่ีอส่วนประสมทางการตลาด 
(ขอ้มลูเชงิปรมิาณ) โดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  

การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมาน 
Cluster analysis เป็นการแบ่งกลุ่มขอ้มลูทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัหรอืเหมอืนกนัออกเป็นกลุ่ม

ยอ่ย และน าสิง่ทีแ่ยกยอ่ยไดน้ัน้ไปรวมอยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั ท าใหไ้ดจ้ านวนกลุ่มยอ่ยของกลุ่มตวัอย่าง
ทีม่คีวามคลา้ยคลงึหรอืเหมอืนกนัมากที่สุด ในการวเิคราะห์ขอ้มลูการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน โดยใชต้วัแปรดา้นพฤตกิรรมการบรโิภคและความตอ้งการทีม่ต่ีอส่วนประสม
ทางการการตลาด เป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่ม ซึง่อยู่ในแบบสอบถามส่วนที ่2, 3 และ 4 และก าหนด
วธิกีารวดัระยะห่างระหว่างสิง่ที่ต้องการแบ่งกลุ่ม ด้วย Squared Euclidean Distance  แล้วจะท า
การเลอืกจ านวนกลุ่มดว้ยเครื่องมอื Cluster Analysis ดว้ยวธิ ีHierarchical เพื่อเลอืกจ านวนกลุ่มที่
เหมาะสม แลว้ท าการจดัขอ้มลูลงในกลุ่มยอ่ยดว้ยวธิ ีPartitioning 

ANOVA เป็นวธิทีางสถติใิชว้เิคราะหข์อ้มลูตวัอยา่งเพื่อหาความแตกต่างของแต่ละกลุ่มย่อย
โดยมกีารก าหนดสมมติฐาน แล้วน าไปทดสอบสมมติฐานจากค่า Significance Level ถ้าค่า Sig 
น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า มอียา่งน้อย 2 กลุ่มยอ่ยทีม่คี่าเฉลีย่ของตวัแปรทีใ่ชใ้นการแบ่งกลุ่มแตกต่าง
กนั และสามารถใชต้วัแปรนี้เป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่ม  
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 Chi-Square test เป็นการคน้หาความแตกต่างระหว่างกลุ่มยอ่ยดว้ยตวัแปรเชงิลกัษณะดา้น
ปจัจยัส่วนบุคคลที่อยู่ในแบบสอบถามส่วนที่ 3 ด้วยการก าหนดสมมติฐานแล้วท าการทดสอบ
สมมตฐิานหากค่า Significance Level น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า กลุ่มยอ่ยทีแ่บ่งไดม้ปีจัจยัส่วนบุคคล
ที่แตกต่างกัน แล้วท าการประเมนิล าดบัความส าคญัของตัวแปรที่สามารถแสดงความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มยอ่ย จากค่า Chi-Square ของตวัแปรทีน่ ามาทดสอบแต่ละตวัแปร 
 Multiple Correspondence Analysis เป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการจดักลุ่มตวัเลอืกของตวัแปร
เชงิลกัษณะแลว้แสดงผลการจดักลุ่มดว้ยกราฟ เมื่อท าการก าหนดตวัแปรไดแ้ลว้ใหเลอืกจ านวนมติิ  
(Dimension) ที่เหมาะสม ที่สามารถอธบิายความแปรปรวนได้มากกว่าค่าเฉลี่ย (Average Rule) 
เพื่ออธบิายลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม 
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ตารางที ่15 ตารางแสดงขัน้ตอนการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิอนุมานส าหรบัการวจิยัเพื่อการแบ่งกลุ่ม 

เครือ่งมอื
ทางสถติ ิ

ขัน้ตอน รายละเอยีด ตวัแปรยอ่ยทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การวเิคราะห ์

ค่าทางสถติทิีต่อ้งรายงานและวธิกีารอ่าน
ค่า 

Cluster 
Analysis 

1. การก าหนด
ตวัแปร 

ระบุตวัแปรยอ่ยเชงิปรมิาณทีจ่ะ
ใชใ้นการแบ่งกลุ่ม 

ดา้นพฤตกิรรมการบรโิภค 
และส่วนประสมทาง
การตลาด (เชงิปรมิาณ) 

ตวัแปรตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
การวจิยั 

2. การก าหนด
วธิกีารวดั
ระยะห่าง 

การแปลงขอ้มลูใหเ้ป็นค่า
มาตรฐาน (Z score) เพื่อเป็น
การป้องกนัปญัหาการใชม้าตร
วดัค าตอบทีแ่ตกต่างกนั 

ตวัแปรทีแ่ปลงเป็นค่า
มาตรฐาน : ตวัแปรดา้น
พฤตกิรรมการบรโิภคและ
ส่วนประสมทางการตลาด 

Squared Euclidean Distance : การ
ก าหนดวธิกีารวดัระยะห่างระหว่างสิง่ที่
ตอ้งการแบ่งกลุ่ม ซึง่เป็นค่าทีส่ามารถ
บอกไดว้่าระหว่างตวัแปร 

3. เลอืก
จ านวนกลุ่ม
ยอ่ย 

ใชว้ธิ ีHierarchical คน้หา
จ านวนกลุ่มทีล่ดลงในแต่ละ
จ านวนกลุ่มยอ่ยทีเ่ปลีย่นไป 

ตวัแปรดา้นพฤตกิรรมการ
บรโิภคและส่วนประสมทาง
การตลาด 

Agglomeration Coefficient : ค่าทีน่ ามา
ค านวณหาค่าเปอรเ์ซน็ตค์วามแตกต่าง
ก่อนการยบุรวมกนั แลว้น าผลทีไ่ดม้าท า
การเปรยีบเทยีบซึง่หากค่าทีไ่ดม้คี่ามาก 
ไมค่วรท าการยบุค่านัน้ 
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ตารางที ่15 ตารางแสดงขัน้ตอนการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิอนุมานส าหรบัการวจิยัเพื่อการแบ่งกลุ่ม (ต่อ) 

เครือ่งมอื
ทางสถติ ิ

ขัน้ตอน รายละเอยีด ตวัแปรยอ่ยที่
เกีย่วขอ้งกบั
การวเิคราะห ์

ค่าทางสถติทิีต่อ้งรายงานและ
วธิกีารอ่านค่า 

Cluster 
Analysis 

4. จดัขอ้มลูลง
กลุ่มยอ่ยแต่ละ
กลุ่ม (แบ่งกลุ่ม) 

ใชว้ธิ ีpartitioning ซึง่เป็นการก าหนดจ านวนกลุ่มที่
ตอ้งการโดยใชผ้ลจากการท า Hierarchical ท าการ
จ าแนกขอ้มลูต่าง ๆ ลงในจ านวนกลุ่มทีแ่บ่งได ้โดย
ก าหนดจดุเริม่ตน้ตามจ านวนกลุ่มทีต่อ้งการแบ่งและ
จดัขอ้มลูของแต่ละรายการลงในแต่ละกลุ่ม  

ตวัแปรดา้น
พฤตกิรรมการ
บรโิภคและส่วน
ประสมทาง
การตลาด 

ตรวจสอบกลุ่มทีม่ลีกัษณะ
ปกต ิ(Outlier)  

ANOVA 1. การก าหนด
สมมตฐิาน 

H0: กลุ่มยอ่ยทีแ่บ่งไดม้คี่าเฉลีย่ของตวัแปรทีใ่ชใ้นการ
แบ่งกลุ่มไมแ่ตกต่างกนั  
H1: กลุ่มยอ่ยทีแ่บ่งไดม้คี่าเฉลีย่ของตวัแปรทีใ่ชใ้นการ
แบ่งกลุ่มแตกต่างกนั 

ตวัแปรดา้น
พฤตกิรรมการ
บรโิภคและส่วน
ประสมทาง
การตลาด 

 

2. การทดสอบ
สมมตฐิาน 

ตรวจสอบค่า Significance Level ถา้ไดน้้อยกว่า 0.05 
หมายถงึขอ้มลูทีไ่ดม้าสนบัสนุนการปฏเิสธ H0 ทีร่ะดบั
นยัส าคญั 0.05 คอืมอีย่างน้อย 2 กลุ่มยอ่ยทีม่คี่าเฉลีย่
ของตวัแปรทีใ่ชใ้นการแบ่งกลุ่มแตกต่างกนั และ
สามารถใชต้วัแปรนี้เป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่ม 

 F-Ratio : ดคู่า Sig น้อยกว่า 
0.05 แสดงว่ามคีวามแตกต่าง
กนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
หรอืขอ้มลูทีไ่ดม้าสนสันุนการ
ปฏเิสธ H0 ทีร่ะดบันยัส าคญั 
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ตารางที ่15 ตารางแสดงขัน้ตอนการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิอนุมานส าหรบัการวจิยัเพื่อการแบ่งกลุ่ม (ต่อ) 

เครือ่งมอื
ทางสถติ ิ

ขัน้ตอน รายละเอยีด ตวัแปรยอ่ยทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การวเิคราะห ์

ค่าทางสถติทิีต่อ้งรายงานและ
วธิกีารอ่านค่า 

ANOVA 3. การ
ประเมนิ
ความส าคญั 

พจิารณาค่า F Statistic ของตวัแปรทีใ่ชใ้น
การแบ่งกลุ่มแต่ละตวัแปร ซึง่เป็นการแปล
ความหมาย ตรวจสอบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มว่ามตีวัแปรใดบา้งทีม่คี่าเฉลีย่แตกต่าง
กนัระหว่างกลุ่มโดยใชก้ารเปรยีบเทยีบ
ค่าเฉลีย่ของตวัแปรระหว่างกลุ่ม 

 พจิารณาค่า F Statistic ของ
ตวัแปรทีใ่ชใ้นการแบ่งกลุ่มแต่
ละตวัแปร 

Chi-
Square 
Test 

1. การ
ก าหนด
สมมตฐิาน 

H0: กลุ่มยอ่ยทีแ่บ่งไดม้ปีจัจยัส่วนบุคคลไม่
แตกต่างกนั 
H1: กลุ่มยอ่ยทีแ่บ่งไดม้ปีจัจยัส่วนบุคคล
แตกต่างกนั 

กลุ่มยอ่ยทีแ่บ่งได ้3 กลุ่ม  

2. การ
ทดสอบ
สมมตฐิาน 

ค่า Sig ทีน้่อยกว่า 0.05 หมายถงึ ขอ้มลูที่
ไดม้าสนบัสนุนการปฎเิสธ H0 ทีร่ะดบั
นยัส าคญั .05 นัน่คอื กลุ่มยอ่ยทีแ่บ่งไดม้ี
ปจัจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 

ตวัแปรเชงิลกัษณะ : ปจัจยั
ส่วนบุคคลและพฤตกิรรม
การบรโิภค 

Pearson Chi-Square : ดคู่า 
Sig ตอ้งน้อยกว่า 0.05 แสดง
ว่ามคีวามสมัพนัธก์นัของตวั
แปรกบักลุ่มทีแ่บ่งไดห้รอื
ขอ้มลูทีไ่ดม้าสนับสนุนการ
ปฏเิสธ H0 ทีร่ะดบันยัส าคญั 
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ตารางที ่15 ตารางแสดงขัน้ตอนการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิอนุมานส าหรบัการวจิยัเพื่อการแบ่งกลุ่ม (ต่อ) 

เครือ่งมอื
ทางสถติ ิ

ขัน้ตอน รายละเอยีด ตวัแปรยอ่ยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
วเิคราะห ์

ค่าทางสถติทิีต่อ้งรายงานและ
วธิกีารอ่านค่า 

Chi-
Square 
Test 

3. การประเมนิ
ความส าคญั 

ล าดบัความส าคญัของตวัแปรแสดง
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อย 
การนบัจ านวนกลุ่มยอ่ยทีเ่หมาะสม
ในการแบ่งกลุ่มและลกัษณะทัว่ไป
ดา้นประชากร 

ตวัแปรเชงิลกัษณะ : ปจัจยัส่วน
บุคคล พฤตกิรรมการบรโิภค และ
ส่วนประสมทางการตลาด 

พจิารณาจากค่า Chi-Square 
ของตวัแปรทีน่ ามาทดสอบ 

Multiple 
Correspo
ndence 
Analysis 

1. การก าหนด
ตวัแปร 

ตวัแปรตอ้งมคีวามสมัพนัธก์นัสงูจะ
อยูใ่นต าแหน่งใกลก้นัในกราฟ 

ตวัแปรเชงิลกัษณะ (Discretization) 
: พฤตกิรรมการบรโิภค และส่วน
ประสมทางการตลาด 

 

2. การเลอืก
จ านวนมติ ิ

ไมค่วรเลอืกเกนิ 2-3 Dimension 
โดย Dimension ทีเ่ลอืกมาตอ้ง
อธบิายความแปรปรวนไดม้ากกว่า
ค่าเฉลีย่ 

ตวัแปรเชงิลกัษณะ (Discretization) 
: พฤตกิรรมการบรโิภค และส่วน
ประสมทางการตลาด 

Eigenvalue : ค่าทีบ่อกถงึ
ความสามารถของ
องคป์ระกอบทีอ่ธบิายความ
แปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่ง 

3. การอธบิาย
ลกัษณะเฉพาะ
ของกลุ่ม 

อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่ม
กบัตวัเลอืกต่าง ๆ พจิารณาจาก
ระยะห่างระหว่างจดุตามแกนทีไ่ด้ 

ตวัแปรเชงิลกัษณะ (Discretization) 
: พฤตกิรรมการบรโิภค และส่วน
ประสมทางการตลาด 
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บทท่ี 4 
 

ผลกำรวิเครำะหข้์อมลู 
 

การวิจัย เรื่ อ งการแบ่ งกลุ่ มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใช้ปจัจยัด้านพฤติกรรมการบริโภคและความต้องการที่มีต่อส่วนประสม
ทางการการตลาด โดยมวีตัถุประสงค ์คอื 1. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์
อาหารเสริมคอลลาเจนของผู้บริโภค 2. เพื่อศึกษาปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของ
ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลเจนที่มผีลต่อความต้องการของผู้บรโิภค 3. เพื่อแบ่งกลุ่มผู้บรโิภค
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนโดยใช้ปจัจยัด้านพฤตกิรรมการบรโิภคและความต้องการที่มต่ีอ
ส่วนประสมทางการตลาด ผู้วิจยัได้น าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง
ผูบ้รโิภค จ านวน 400 คน มาท าการวเิคราะหแ์ละน าเสนอผลการวเิคราะหโ์ดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณนา 
ส่วนที ่2 การคดัเลอืกค าถามทีใ่ชใ้นการวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน 
ส่วนที ่3 การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิอนุมาน 
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ผลกำรวิเครำะหข้์อมลู 
 
ส่วนท่ี 1 กำรวิเครำะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนำ 

 
ตารางที ่16 ตารางแสดงการแจกแจงความถีข่องกลุ่มตวัอยา่งแยกตามอายุ 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 

20-30 ปี 84 21 

31-40 ปี 233 58.25 

41-50 ปี 56 14 

51-60 ปี 27 6.75 

รวม 400 100 
 จากตารางที ่16 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 233 คน คดิ
เป็นร้อยละ 58.25 รองลงมาคอือายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 84 คน คดิเป็นร้อยละ 21 และอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 56 คดิเป็นรอ้ยละ 14  
 
ตารางที ่17 ตารางแสดงการแจกแจงความถีข่องกลุ่มตวัอยา่งแยกตามสถานภาพ 

สถำนภำพ จ ำนวน ร้อยละ 

โสด 283 70.75 

สมรส 115 28.75 

หมา้ย/หย่ารา้ง 2 0.5 

รวม 400 100 
 

จากตารางที ่17 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จ านวน 283 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 70.75 รองลงมาคอืสมรส จ านวน 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.75 และหมา้ย/อย่ารา้ง จ านวน 2 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.5 
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ตารางที ่18 ตารางแสดงการแจกแจงความถีข่องกลุ่มตวัอยา่งแยกตามระดบัการศกึษา 

กำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 108 27 
ปรญิญาตร ี 230 57.5 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 62 15.5 

รวม 400 100 
 

จากตารางที ่18 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 230 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 57.5 รองลงมาคอืมกีารศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 108 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
27 และระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.5 
 
ตารางที ่19 ตารางแสดงการแจกแจงความถีข่องกลุ่มตวัอยา่งแยกตามอาชพี 

อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 47 11.75 

ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 82 20.5 

พนกังานบรษิทัเอกชน 219 54.75 

ธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ 52 13 

รวม 400 100 
 

จากตารางที ่19 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 
219 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.75 รองลงมาคอือาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 82 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 20.5 และประกอบธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ จ านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13 
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ตารางที ่20 ตารางแสดงการแจกแจงความถีข่องกลุ่มตวัอยา่งแยกตามรายได้ 

รำยได้ต่อเดือน จ ำนวน ร้อยละ 

ต ่ากว่า 10,000 บาท 49 12.25 

10,001 – 20,000 บาท 91 22.75 

20,001 – 30,000 บาท 172 43 

สงูกว่า 30,001 บาท 87 21.75 

รวม 400 100 
 

จากตารางที ่20 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืนประมาณ 20,001 – 30,000 
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 43 รองลงมาคอืมรีายไดต่้อเดอืนประมาณ 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 91 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 และมรีายได้ต่อเดือนสูงกว่า 30,001 บาท จ านวน 87 คิดเป็นร้อยละ 
21.75 
 

ตารางที ่21   ตารางแสดงการแจกแจงความถีข่องกลุ่มตวัอยา่งแยกตามสาเหตุของการซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน 

ท่ำนซ้ือผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจนเพรำะเหตุใด จ ำนวน ร้อยละ 

บ ารงุผวิพรรณ 231 57.75 

อยากทดลอง   89 22.25 
ซือ้ตามเพื่อน   45 11.25 

อื่น ๆ 35 8.75 

รวม 400 100 
 

 จากตารางที่ 21 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลอืกซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจน
เพราะต้องการบ ารุงผวิพรรณ จ านวน 231 คน คดิเป็นร้อยละ  57.75 รองลงมาคอือยากทดลอง 
จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 และซื้อตามเพื่อน จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 
ตามล าดบั  
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ตารางที ่22 ตารางแสดงการแจกแจงความถีข่องกลุ่มตวัอยา่งแยกตามความถีใ่นการซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน 

ควำมถ่ีในกำรซ้ือผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจน จ ำนวน ร้อยละ 

1 ครัง้ต่อเดอืน   141 35.25 

2 ครัง้ต่อเดอืน    108 27.00 
3 ครัง้ต่อเดอืน   74 18.50 

มากกว่า 3 ครัง้ต่อเดอืน   47 11.75 

อื่น ๆ 30 7.50 

รวม 400 100.00 
  

จากตารางที่ 22 พบว่า ความถี่ในการซือ้ซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนของกลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่จะซือ้ 1 ครัง้ต่อเดอืน จ านวน 141 คน คดิเป็นรอ้ยละ  35.25  

รองลงมาคอื 2 ครัง้ต่อเดอืน จ านวน 108 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.00 และ 3 ครัง้ต่อเดอืน  จ านวน 74 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.50 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่23   ตารางแสดงการแจกแจงความถีข่องกลุ่มตวัอยา่งแยกตามงบประมาณในการซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน 

งบประมำณในกำรซ้ือผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจนต่อครัง้ จ ำนวน ร้อยละ 

ต ่ากว่า 500 บาท   92 23.00 

501 – 700 บาท    90 22.50 
701 – 900 บาท   95 23.75 

901 – 1,000 บาท   81 20.25 

สงูกว่า 1,001 บาท 42 10.50 

รวม 400 100 
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 จากตารางที่ 23 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้งบประมาณในการซื้อผลติภณัฑ์อาหาร
เสรมิคอลลาเจนต่อครัง้คอื 701 – 900 บาท จ านวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.75 รองลงมาคอื ต ่า
กว่า 500 บาท  จ านวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.00 และ 501 – 700 บาท   จ านวน 90 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 22.50 ตามล าดบั  

 

ตารางที ่24 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ
ท าไมผูบ้รโิภคจงึสนใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน 

Item Statistics 

ท าไมผูบ้รโิภคจงึสนใจซือ้ (Why) Mean Std. Deviation N 
ผวิพรรณสดใสท าใหม้ัน่ใจในตวัเอง 3.56 1.298 400 
ซือ้ยีห่อ้ใหมท่นัทเีมือ่เหน็ว่าดกีว่า
เดมิ 

3.81 1.140 400 

ผวิท่านตอ้งบ ารงุจากภายใน 4.18 1.065 400 
ยีห่อ้ทีม่ชีื่อเสยีงท าใหส้นใจซือ้ 3.52 1.313 400 
สนใจซือ้ทีม่แีจกสนิคา้ทดลอง 3.94 1.102 400 

 
จากตารางที่ 24 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน

เพราะตอ้งการบ ารงุผวิจากภายใน โดยมคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากบั 4.18 รองลงมาคอืสนใจซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจนที่มกีารแจกสินค้าทดลอง ที่มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และจะเปลี่ยนใจซื้อ
ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนตรายี่ห้อใหม่ทนัทเีมื่อเห็นว่ามคีุณภาพมากกว่าตรายี่ห้อเดมิที่
บรโิภคอยู ่ทีม่คี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 
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ตารางที ่25 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ
ดา้นผูม้สี่วนรว่มในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน 

Item Statistics 

ผูม้สี่วนร่าวมในการตดัสนิใจซือ้ (Who) Mean Std. Deviation N 
ตดัสนิใจซือ้ดว้ยตวัท่านเอง 3.71 1.332 400 
ครอบครวัมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ 2.83 1.405 400 
ซือ้ตามค าแนะน าของเพื่อน/คนรูจ้กั 3.09 1.243 400 
สนใจซือ้เพราะดาราเป็นพรเีซน็เตอร ์ 3.00 1.343 400 
ซือ้เพราะอ่าน/ดคูลปิจากผูเ้คยบรโิภค 3.12 1.361 400 

 
จากตารางที ่25 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน

ด้วยตวัเอง โดยมคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 3.71 รองลงมาคอืเพราะได้อ่านค าแนะน าหรอืดูคลปิวดีโีอ
ทางสื่อสงัคมออนไลน์จากผู้ที่บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนมาก่อน ที่มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.12 และซือ้ตามค าแนะน าของเพื่อน/คนรูจ้กั ทีม่คี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.09 

 
ตารางที ่26 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ
ดา้นผูบ้รโิภคซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนเมือ่ใด 

Item Statistics 

ผูบ้รโิภคซือ้เมือ่ใด (When) Mean Std. Deviation N 
เพื่อนรว่มงานมผีวิใสท าใหท้่าน
อยากซือ้ 3.87 1.077 400 

ซือ้เป็นของขวญัในโอกาสพเิศษ 3.47 1.299 400 
ซือ้เมือ่ไดท้ดลองแลว้พอใจ 3.86 1.095 400 
ซือ้ช่วงรา่งกายพกัผ่อนไมเ่พยีงพอ 3.80 1.332 400 
ซือ้เมือ่ขายคู่วติามนิซ ี 3.38 1.476 400 
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จากตารางที่ 26 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อผลิตภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนมา
บรโิภคเพื่อดแูลผวิของตนเองเมือ่พบเหน็เพื่อนรว่มงานหรอืคนทัว่ไปมผีวิพรรณสดใสเปล่งปลัง่ โดย
มคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากบั 3.87 รองลงมาคอืซือ้เมื่อไดท้ดลองแลว้พอใจ ทีม่คี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 และ
ซือ้ในช่วงทีร่า่งกายพกัผ่อนไมเ่พยีงพอหรอืนอนน้อย ทีม่คี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 

 

ตารางที ่27 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ
ดา้นสถานทีซ่ือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน 

Item Statistics 

สถานทีซ่ือ้ (Where) Mean Std. Deviation N 
ซือ้ทีร่า้นไฮเปอรม์าเกต็เช่น บทู,วตั
สนั 3.24 1.471 400 

ซือ้ผ่านตวัแทนจ าหน่าย 2.58 1.374 400 
ซือ้ทีร่า้นสะดวกซือ้ 3.31 1.409 400 
ซือ้ทางอนิเทอรเ์น็ต 2.90 1.409 400 
ซือ้ในหา้งสรรพสนิคา้ เช่นเซน็ทรลั 3.19 1.465 400 

 

จากตารางที ่27 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนในร้าน
สะดวกซื้อ โดยมคี่าเฉลี่ย 3.31 รองลงมาคอืซื้อในร้านไฮเปอร์มาเก็ตเช่น บูท,วตัสนั ที่มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.24 และซือ้ในหา้งสรรพสนิคา้ เช่นเซน็ทรลั, บิก๊ซ ีทีม่คี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.19 
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ตารางที ่28 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิ
ปรมิาณดา้นการหาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน 

Item Statistics 

การหาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจซือ้(How) Mean Std. Deviation N 
สอบถามเพื่อน/คนรูจ้กัทีบ่รโิภคอยู่ 3.46 1.266 400 
หาขอ้มลูทางสื่อออนไลน์ก่อนซือ้ 3.75 1.194 400 
เปรยีบเทยีบคุณสมบตัก่ิอนซือ้ 3.56 1.225 400 
ซือ้ขนาดทดลองก่อนซือ้ขนาดใหญ่ 3.50 1.330 400 
ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ/เภสชัฯก่อนซือ้ 3.04 1.230 400 

 

จากตารางที ่28 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่หาขอ้มลูทางสื่อสงัคมออนไลน์ เช่น การอ่าน
ค าแนะน าหรอืดูคลปิวดีโีอจากผู้ที่บรโิภคผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนก่อนการตดัสินใจซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน  โดยมคี่าเฉลีย่ 3.75 รองลงมาคอืการเปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิอง
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดต่าง ๆ ก่อนตดัสินใจซือ้ ทีม่คี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.56 และการซือ้
ผลิตภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนขนาดทดลองมาบรโิภคก่อนตัดสินใจซื้อขนาดที่ใหญ่ขึ้น ที่มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 
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ตารางที ่29 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 

Item Statistics 

ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ผลติภณัฑ ์(Product) Mean Std. Deviation N 

ซือ้ทีม่สี่วนผสมของวติามนิต่าง ๆ 3.63 1.315 400 
ซือ้ทีม่มีาตรฐาน อย. 4.48 .736 400 
คอลลาเจนไมค่วรมสี,ีกลิน่,รสชาต ิ 3.21 1.393 400 
ควรมรีปูพรเีซนเตอรบ์นบรรจภุณัฑ์ 3.39 1.297 400 
ซือ้ทีม่ฉีลากแสดงส่วนผสมชดัเจน 4.05 1.061 400 

 

จากตารางที่ 29 ความต้องการที่มต่ีอส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ ์ (Product) 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนทีม่มีาตรฐาน อย. โดย
มีค่าเฉลี่ย 4.48 รองลงมาคือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนเพราะมีฉลากแสดง
รายละเอยีดส่วนผสมอยา่งชดัเจน ทีม่คี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 และซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน
ทีม่สี่วนผสมของวติามนิต่าง ๆ ทีม่คี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.63 
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ตารางที ่30 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา (Price) 

Item Statistics 

ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ราคา (Price) Mean Std. Deviation N 

สะสมแสตมป์5ดวงลด50%ครัง้หน้า 3.72 1.185 400 
เชื่อว่าราคาสงูคุณภาพดกีว่า 3.66 1.053 400 
ความหลากหลายของราคามผีลต่อ
การซือ้ 3.59 1.164 400 

สนใจสนิคา้ราคาถูกก่อนราคาทีส่งู 3.38 1.294 400 
สนใจซือ้ปรมิาณมากไดร้าคาทีถู่กลง 3.59 1.145 400 

 

จากตารางที่ 30 ความต้องการที่มต่ีอส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา (Price) พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจนโยบายสะสมแสตมป์ครบ 5 ดวง เพื่อใช้เป็นส่วนลด 50% ใน
การซือ้ครัง้ต่อไป โดยมคี่าเฉลีย่ 3.72 รองลงมาคอืเชื่อว่าผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนทีม่รีาคา
สูงเมื่อบรโิภคแล้วจะท าให้ผิวพรรณสดใส เปล่งปลัง่ ที่มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.66 โดยม ี2 ค าถาม ที่มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59 คอื ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนทีม่รีาคาใหเ้ลอืกหลากหลาย มผีลท าให้
ตดัสนิใจซือ้ไดง้า่ยขึน้ และการซือ้สนิคา้ในปรมิาณมากขึน้แลว้ไดร้าคาทีถู่กลง มผีลท าใหต้ดัสนิใจซือ้
ไดง้า่ยขึน้ 
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ตารางที ่31 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานทีใ่นการจดัจ าหน่าย (Place) 

Item Statistics 

ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น 
สถานทีใ่นการจดัจ าหน่าย (Place) Mean Std. Deviation N 
จดัเรยีงระดบัสายตาเป็นจุดสนใจ 3.84 1.008 400 
คอลลาเจนควรจดัวางตดิทางเขา้
รา้น 

2.75 1.329 400 

ควรมจี าหน่ายในสถานีรถไฟฟ้า 3.16 1.272 400 
ควรตัง้บธูจ าหน่ายใกลท้างเขา้หา้งฯ 3.28 1.176 400 
บรกิารจดัส่งถงึบา้นท าใหส้นใจซือ้ 3.81 1.088 400 

 

จากตารางที่ 31 ความต้องการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ในการจดั
จ าหน่าย (Place) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนที่
จดัเรียงอยู่ในระดับสายตาภายในร้านเป็นจุดที่ท าให้ท่านสนใจเป็นพิเศษ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.84 
รองลงมาคอืการมบีรกิารจดัส่งสนิคา้ถงึบา้น มผีลท าใหต้ดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน 
ทีม่คี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 และเหน็ว่าการตัง้บธูจ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนในพืน้ทีใ่กล้
ทางเขา้หา้งสรรพสนิคา้มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ ทีม่คี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.28 
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ตารางที ่32 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 

Item Statistics 

ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) Mean Std. Deviation N 
ค าแนะน าจาก พนง.ขายมผีลท าให้
ซือ้ 3.09 1.222 400 

โฆษณาทวีที าใหต้ดัสนิใจซือ้ 3.32 1.273 400 
ส่วนลดทางอเีมลลม์ผีลท าใหซ้ือ้ 3.22 1.287 400 
แจกสนิคา้ทดลองมผีลใหต้ดัสนิใจซือ้ 3.77 .905 400 
โฆษณาบนBTS,บลิบอรด์มผีลใหซ้ือ้ 3.15 1.235 400 

 

จากตารางที่ 32 ความต้องการที่มต่ีอส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสรมิการตลาด 
(Promotion) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็ว่าการแจกสนิคา้ทดลองมผีลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน โดยมคี่าเฉลีย่ 3.77 รองลงมาคอืโฆษณาทางโทรทศัน์มผีลต่อ
การตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน ที่มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.32 และการได้รบัส่วนลด
พเิศษทางอเีมลล ์มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน ทีม่คี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.22 

 
ส่วนท่ี 2 กำรคดัเลือกค ำถำมท่ีจะใช้ในกำรวิเครำะห์สถิติเชิงอนุมำน 
 

ส่วนที ่2 ประกอบดว้ย 2 หวัขอ้ยอ่ย ดงันี้ 
1. การประเมนิการกระจายตวัของค าตอบ  เป็นการน าคะแนนแบบสอบถามของตวัแปรด้าน
พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลเจน และตวัแปรดา้นความตอ้งการทีม่ต่ีอส่วน
ประสมทางการตลาดผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนมาท าการวเิคราะห์การกระจายตวัของ
ค าถาม ดงันี้ 
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ภาพที ่1 แสดงการกระจายตวัของค าตอบดา้นพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลา
เจน 
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ภาพที ่2 แสดงการกระจายตวัของค าตอบดา้นความตอ้งการทีม่ต่ีอส่วนประสมทางการตลาด
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน 

จากภาพที่ 1 – 2 พบว่าการกระจายตัวของค าตอบที่มต่ีอค าถามต่าง ๆ ในตัวแปรด้าน
พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนและตวัแปรด้านความต้องการที่มต่ีอส่วน
ประสมทางการตลาดผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนไมพ่บค าถามทีม่กีารกระจายตวัของค าตอบที่
น้อยเกนิไปจงึไมม่กีารน าค าถามออกจากการวเิคราะห ์

2. การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรดว้ยกนัเอง  เป็นการแสดงใหเ้หน็ว่าค าถามขอ้ใด 
ที่มคีวามสมัพนัธ์กันเอง (Bivariate Correlation) สูงจะต้องน าออกจากการวเิคราะห์ ผู้วจิยัได้น า
คะแนนจากแบบสอบถามของตวัแปรด้านพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลเจน 
และตวัแปรดา้นความต้องการที่มต่ีอส่วนประสมทางการตลาดผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนมา
ท าการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรด้วยกันเอง ซึ่งพบว่าไม่มคี าถามที่มคีวามสมัพนัธ์
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กนัเอง (Bivariate Correlation) เนื่องจากผลการวเิคราะหต์วัแปรไม่พบค่า Pearson Correlation > 
0.8 หรอื < -0.8 จงึไมต่อ้งน าค าถามขอ้ใด ๆ ออกจากการวเิคราะห์ 
 
ส่วนท่ี 3 กำรวิเครำะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงอนุมำน 
 

การวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถติเิชงิอนุมาน จะเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถติขิ ัน้สูงเพื่อน าผล
การวเิคราะห์นัน้ไปอ้างอิงแทนประชากร ซึ่งผู้วจิยัจะท าการน าเสนอผลการวเิคราะห์ด้วยการน า
เครือ่งมอืทางสถติมิาวเิคราะหใ์นส่วนของการแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis)  โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. การเลอืกจ านวนกลุ่มจาก Cluster Analysis ดว้ยวธิ ีHierarchical (Ward's Method) 

ตารางที ่33 ตารางสรปุผลการท า Cluster Analysis ดว้ยวธิ ีHierarchical  

จ ำนวน 
Cluster 

ควำมแตกต่ำงของ Cluster ก่อนกำร
ยบุรวม (Coefficient) 

%ควำมแตกต่ำงก่อนกำรยบุรวมใน
ล ำดบัถดัไปเทียบกบัในล ำดบั

ปัจจบุนั 

7 295.425 0.018 

6 403.694 0.024 

5 460.210 0.027 

4 512.434 0.029 

3 700.911 0.039 

2 940.282 0.051 

1     
 

จากตารางที ่33 พบว่า จ านวนกลุ่มยอ่ยทีเ่หมาะสมในการแบ่งกลุ่ม คอื 3   กลุ่ม เนื่องจาก 
ค่า Coefficient และค่าเปอร์เซ็นความแตกต่างก่อนการยุบรวมในล าดบัถดัไปเทียบกบัล าดบัใน
ปจัจบุนั โดยมคี่าสงูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 5.1 ซึง่วเิคราะหไ์ดว้่า Cluster สามารถแบ่งได ้2 กลุ่ม แต่เนื่อง
ด้วยการแบ่ง Cluster 2 กลุ่ม จะท าให้ไม่เห็น Cluster ที่อยู่ตรงกลาง ดังนัน้จุดที่ใช้ในการแบ่ง 
Cluster จงึเป็นจดุถดัไป คอื รอ้ยละ 3.9 ดงันัน้ จ านวนกลุ่มทีเ่หมาะสมจงึแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
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ภาพที ่3 แผนภาพ Dendrogram 
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ภาพที ่4 กราฟแสดงเปอรเ์ซน็การเปลีย่นแปลงค่า Agglomeration Coefficient เมือ่ยบุรวมกลุ่ม 

จากภาพที ่3 และ 4 พบว่าการท า Cluster Analysis ดว้ยวธิ ีHierarchical (Ward's Method) 
จากการประเมินค่าความแตกต่างของ Agglomeration Coefficient ในการยุบในล าดับถัดไปกับ
ล าดบัขัน้ปจัจุบนั จะเหน็ว่าการแบ่งกลุ่มทีเ่หมาะสมทีสุ่ดคอื 3 กลุ่ม เพราะฉะนัน้ ผูว้จิยัจงึไดท้ าการ
แบ่งกลุ่มยอ่ยออกเป็น 3 กลุ่ม 

2. การจดัขอ้มลูลงกลุ่มจาก Cluster Analysis ดว้ยวธิ ีK-Means  จะสรปุผลทีไ่ดจ้ากการ 
จ าแนกผูต้อบแบบสอบถามลงในกลุ่มยอ่ย (Clusters)  
ตารางที ่34 ตารางสรปุผลการท า Cluster Analysis ดว้ยวธิ ีK-Means   

Cluster จ ำนวนผูต้อบแบบสอบถำม คิดเป็นร้อยละ 

A 136 34.00 

B 97 24.25 

C 167 41.75 

รวม 400 100.00 
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จากตาราง 34 เป็นการ เป็นการแบ่งผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งพบว่า มี
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่มเรยีงตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ Cluster C จ านวน 167 คน คดิ
เป็นร้อยละ 41.75 รองลงมาคอื Cluster A จ านวน 136 คน คดิเป็นร้อยละ 34.00 และ Cluster B 
จ านวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.25 รวมจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ 400 คน 

ตารางที ่35 ตารางแสดงค่าทางสถติขิองค าถามดา้นพฤตกิรรมแต่ละขอ้ แยกตาม Cluster 

พฤตกิรรม Cluster จ านวน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ซือ้คอลลาเจนเพราะเหตุใด 
A 136 2.18 1.108 

B 97 1.76 1.018 

C 167 1.30 .596 

ซือ้ผลติภณัฑค์อลลาเจนชนิดใด 
A 136 2.29 1.069 

B 97 1.98 1.080 

C 167 1.70 .854 

ทานอาหารเสรมิชนิดใดคู่กบัคอลลาเจน 
A 136 3.15 1.468 

B 97 3.15 1.557 

C 167 2.89 1.501 

ความถีใ่นการซือ้คอลลาเจน 
A 136 2.69 1.347 

B 97 2.33 1.264 

C 167 1.95 1.094 

งบประมาณในการซือ้ต่อครัง้ 
A 136 2.49 1.247 

B 97 2.95 1.202 

C 167 2.79 1.379 

ผวิพรรณสดใสท าใหม้ัน่ใจในตวัเอง 
A 136 3.76 1.125 

B 97 3.39 1.358 

C 167 3.49 1.379 
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ตารางที ่35 ตารางแสดงค่าทางสถติขิองค าถามดา้นพฤตกิรรมแต่ละขอ้ แยกตาม Cluster (ต่อ) 

พฤตกิรรม Cluster จ านวน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ท่านจะซือ้ยีห่อ้ใหม่ทนัทเีมือ่เหน็ว่าดกีว่าเดมิ 
A 136 3.59 1.325 

B 97 4.04 1.163 

C 167 3.85 .916 

ผวิท่านตอ้งบ ารงุจากภายใน 
A 136 3.79 1.277 

B 97 4.44 .913 

C 167 4.34 .855 

ยีห่อ้ทีม่ชีื่อเสยีงท าใหส้นใจซือ้ 
A 136 3.95 1.091 

B 97 3.41 1.297 

C 167 3.23 1.401 

สนใจซือ้ทีม่แีจกสนิคา้ทดลอง 
A 136 3.83 1.015 

B 97 3.46 1.308 

C 167 4.29 .907 

ท่านตดัสนิใจซือ้ดว้ยตวัท่านเอง 
A 136 3.40 1.457 

B 97 3.94 1.298 

C 167 3.84 1.199 

ครอบครวัมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ 
A 136 2.52 1.328 

B 97 2.64 1.423 

C 167 3.20 1.381 

ท่านซือ้ตามค าแนะน าของเพื่อน/คนรูจ้กั 
A 136 3.51 1.054 

B 97 2.31 1.158 

C 167 3.20 1.235 
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ตารางที ่35 ตารางแสดงค่าทางสถติขิองค าถามดา้นพฤตกิรรมแต่ละขอ้ แยกตาม Cluster (ต่อ) 

พฤตกิรรม Cluster จ านวน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

สนใจซือ้เพราะดาราเป็นพรเีซน็เตอร ์
A 136 3.23 1.229 

B 97 1.97 1.025 

C 167 3.40 1.294 

ซือ้เพราะอ่าน/ดคูลปิจากผูเ้คยบรโิภค 
A 136 2.99 1.223 

B 97 2.54 1.347 

C 167 3.56 1.333 

เมือ่เหน็เพื่อนรว่มงานมผีวิใสท าใหท้่านอยาก
ซือ้ 

A 136 3.83 1.000 

B 97 3.54 1.191 

C 167 4.08 1.020 

ซือ้เป็นของขวญัในโอกาสพเิศษ 
A 136 3.93 1.181 

B 97 3.61 1.366 

C 167 3.00 1.197 

ท่านสนใจซือ้เมือ่ไดท้ดลองแลว้พอใจ 
A 136 3.77 1.174 

B 97 4.03 1.055 

C 167 3.83 1.045 

ซือ้ช่วงรา่งกายพกัผ่อนไมเ่พยีงพอ 
A 136 3.93 1.206 

B 97 3.78 1.416 

C 167 3.70 1.378 
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ตารางที ่35 ตารางแสดงค่าทางสถติขิองค าถามดา้นพฤตกิรรมแต่ละขอ้ แยกตาม Cluster (ต่อ) 

พฤตกิรรม Cluster จ านวน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ท่านซือ้เมือ่ขายคู่วติามนิซ ี
A 136 3.12 1.339 

B 97 3.19 1.563 

C 167 3.69 1.480 

ท่านซือ้ทีร่า้นไฮเปอรม์าเกต็เช่น บทู,วตัสนั 
A 136 3.21 1.341 

B 97 3.06 1.567 

C 167 3.37 1.510 

ท่านซือ้ผ่านตวัแทนจ าหน่าย 
A 136 2.82 1.218 

B 97 2.19 1.210 

C 167 2.60 1.533 

ท่านซือ้ทีร่า้นสะดวกซือ้ 
A 136 3.17 1.369 

B 97 3.49 1.332 

C 167 3.32 1.478 

ท่านซือ้ทางอนิเทอรเ์น็ต 
A 136 2.57 1.281 

B 97 2.35 1.323 

C 167 3.48 1.348 

ท่านซือ้ในหา้งสรรพสนิคา้ เช่นเซน็ทรลั 
A 136 3.47 1.322 

B 97 3.24 1.449 

C 167 2.92 1.544 
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ตารางที ่35 ตารางแสดงค่าทางสถติขิองค าถามดา้นพฤตกิรรมแต่ละขอ้ แยกตาม Cluster (ต่อ) 

พฤตกิรรม Cluster จ านวน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

สอบถามเพื่อน/คนรูจ้กัทีบ่รโิภคอยู่ 
A 136 3.43 1.320 

B 97 3.13 1.504 

C 167 3.68 1.008 

ท่านหาขอ้มลูทางสื่อสงัคมออนไลน์ เช่น การ
อ่านค าแนะน าหรอืดคูลปิวดีโีอก่อนการ
ตดัสนิใจซือ้ 

A 136 3.97 .942 

B 97 3.51 1.259 

C 

 
 
 

167 

 
 
 

3.71 

 
 
 

1.308 

เปรยีบเทยีบคุณสมบตัก่ิอนซือ้ 
A 136 3.26 1.188 

B 97 3.59 1.321 

C 167 3.78 1.153 

ซือ้ขนาดทดลองก่อนซือ้ขนาดใหญ่ 
A 136 3.75 1.310 

B 97 3.39 1.447 

C 167 3.35 1.251 

ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ/เภสชัฯก่อนซือ้ 
A 136 3.05 1.118 

B 97 2.57 1.266 

C 167 3.31 1.221 
 

จากตารางที ่35 พบว่าค าถามดา้นพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน
ของแต่ละ Cluster ทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด (3 อนัดบั) และค่าเฉลีย่ต ่าสุด (3 อนัดบั) มดีงันี้ 

Cluster A ค าถามที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื ท่านหาขอ้มูลทางสื่อสงัคมออนไลน์ เช่น การอ่าน
ค าแนะน าหรอืดูคลปิวดีโีอจากผู้ที่บรโิภคผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนก่อนการตดัสินใจซื้อ
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ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน โดยมคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากบั 3.97 รองลงมาคอื ความมชีื่อเสยีงของ
ตรายีห่อ้ท าให้ท่านสนใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 และท่านสนใจ
ซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนในช่วงทีร่่างกายพกัผ่อนไม่เพยีงพอหรอืนอนน้อย ทีม่คี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.93 ส าหรบัค าถามทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด ไดแ้ก่ ครอบครวัมผีลท าใหท้่านตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน โดยมคี่าเฉลี่ยต ่าสุดเท่ากบั 2.52 รองลงมาคอื ท่านซื้อผลติภณัฑ์อาหาร
เสรมิคอลลาเจนทางอนิเทอรเ์น็ต มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.57 และท่านซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลา
เจนผ่านตวัแทนจ าหน่าย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.82 ตามล าดบั 

Cluster B ค าถามที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอืท่านคดิว่าผวิพรรณของท่านต้องการการบ ารุงจาก
ภายใน โดยมคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 4.44 รองลงมาคอื ท่านจะเปลี่ยนใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนตรายี่ห้อใหม่ทนัทเีมื่อท่านเห็นว่ามคีุณภาพมากกว่าตรายี่ห้อเดิมที่ท่านบรโิภคอยู่ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.04 และท่านซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนเมื่อได้ทดลองบรโิภคแล้วพึง
พอใจ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 ส าหรบัค าถามทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด ไดแ้ก่ ท่านสนใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนเพราะมดีารานกัแสดงเป็นพรเีซน็เตอรข์องผลติภณัฑ์ ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุดเท่ากบั 1.97 
รองลงมาคอื ท่านซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนผ่านตวัแทนจ าหน่าย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.19 
และท่านตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนตามค าแนะน าของเพื่อน/คนรูจ้กั มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.31 ตามล าดบั 

Cluster C ค าถามที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื ท่านคดิว่าผวิพรรณของท่านต้องการการบ ารุงจาก
ภายใน โดยมคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 4.34 รองลงมาคอื ท่านสนใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลา
เจนที่มกีารแจกสนิค้าทดลอง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.29 และทุกครัง้ที่พบเห็นเพื่อนร่วมงานหรอืคน
ทัว่ไปมผีวิพรรณสดใสเปล่งปลัง่ มผีลท าให้ท่านต้องการซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนมา
บรโิภคเพื่อดูแลผวิของท่าน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.08 ส าหรบัค าถามทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด ไดแ้ก่ ท่านซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนผ่านตวัแทนจ าหน่าย ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุดเท่ากบั 2.60 รองลงมาคอื 
ท่านซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนตามร้านค้าในห้างสรรพสินค้า เช่น บิก๊ซ ีหรอื เทสโก้ 
โลตัส เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 และท่านซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนเพื่อเป็น
ของขวญัในโอกาสพเิศษต่าง ๆ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่36 ตารางแสดงค่าทางสถติขิองค าถามดา้นส่วนประสมทางการตลาดแต่ละขอ้ แยกตาม 
Cluster  

ส่วนประสมทางการตลาด Cluster จ านวน คา่เฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ซือ้ทีม่สี่วนผสมของวติามนิต่าง ๆ 
A   3.43 1.257 

B   3.73 1.238 

C   3.73 1.390 

ซือ้ทีม่มีาตรฐาน อย. 
A   4.38 .645 

B   4.62 .567 

C   4.49 .870 

คอลลาเจนไมค่วรมสี,ีกลิน่,รสชาต ิ
A   3.85 1.053 

B   2.79 1.450 

C   2.93 1.425 

ควรมรีปูพรเีซนเตอรบ์นบรรจภุณัฑ์ 
A   3.68 1.245 

B   2.64 1.332 

C   3.59 1.147 

ซือ้ทีม่ฉีลากแสดงส่วนผสมชดัเจน 
A   3.92 1.103 

B   4.10 1.005 

C   4.11 1.055 

สะสมแสตมป์ 5 ดวง ไดล้ด 50%ครัง้หน้า 
A   3.01 1.235 

B   3.75 .969 

C   4.28 .931 
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ตารางที ่36 ตารางแสดงค่าทางสถติขิองค าถามดา้นส่วนประสมทางการตลาดแต่ละขอ้ แยกตาม 
Cluster (ต่อ) 

ส่วนประสมทางการตลาด Cluster จ านวน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

เชื่อว่าราคาสงูคุณภาพดกีว่า 
A   3.66 1.056 

B   3.57 1.050 

C   3.71 1.055 

ความหลากหลายของราคามผีลต่อการซือ้ 
A   3.19 .985 

B   3.21 1.172 

C   4.13 1.079 

สนใจสนิคา้ราคาถูกก่อนราคาทีส่งู 
A   3.16 1.373 

B   3.84 1.077 

C   3.28 1.284 

สนใจซือ้ปรมิาณมากแลว้ไดร้าคาทีถู่กลง 
A   3.62 1.103 

B   3.78 1.002 

C   3.46 1.240 

การจดัเรยีงระดบัสายตา เป็นจดุทีน่่าสนใจ 
A   3.40 .998 

B   4.42 .775 

C   3.87 .960 

ควรมคีอลลาเจนจ าหน่ายในสถานีรถไฟฟ้า 
A   2.62 1.155 

B   2.54 1.208 

C   3.96 .921 
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ตารางที ่36 ตารางแสดงค่าทางสถติขิองค าถามดา้นส่วนประสมทางการตลาดแต่ละขอ้ แยกตาม 
Cluster (ต่อ) 

ส่วนประสมทางการตลาด Cluster จ านวน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

การจดัเรยีงระดบัสายตา เป็นจดุทีน่่าสนใจ 
A   3.40 .998 

B   4.42 .775 

C   3.87 .960 

ควรมคีอลลาเจนจ าหน่ายในสถานีรถไฟฟ้า 
A   2.62 1.155 

B   2.54 1.208 

C   3.96 .921 

ควรตัง้บธูจ าหน่ายคอลลาเจนใกลท้างเขา้หา้งฯ 
A   3.35 1.043 

B   3.32 1.142 

C   3.19 1.294 

บรกิารจดัส่งถงึบา้นท าใหส้นใจซือ้ 
A   3.73 .970 

B   3.23 1.229 

C   4.21 .917 

ค าแนะน าจาก พนง.ขาย มผีลท าใหซ้ือ้ 
A   3.23 1.129 

B   2.32 1.238 

C   3.42 1.094 

โฆษณาทวีที าใหต้ดัสนิใจซือ้ 
A   3.65 1.207 

B   3.49 1.243 

C   2.93 1.247 
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ตารางที ่36 ตารางแสดงค่าทางสถติขิองค าถามดา้นส่วนประสมทางการตลาดแต่ละขอ้ แยกตาม 
Cluster (ต่อ) 

ส่วนประสมทางการตลาด Cluster จ านวน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ส่วนลดทางอเีมลลม์ผีลท าใหซ้ือ้ 
A   3.71 1.254 

B   2.48 1.072 

C   3.25 1.236 

แจกสนิคา้ทดลองมผีลใหต้ดัสนิใจซือ้ 
A   3.40 .734 

B   3.25 .750 

C   4.37 .756 

โฆษณาบนBTS,บลิบอรด์มผีลใหซ้ือ้ 
A   2.46 .980 

B   3.13 1.124 

C   3.72 1.197 
 

จากตารางที ่36 พบว่าค าถามดา้นส่วนประสมทางการตลาดผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลา
เจนของแต่ละ Cluster ทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด (3 อนัดบั) และค่าเฉลีย่ต ่าสุด (3 อนัดบั) มดีงันี้ 

Cluster A ค าถามที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื ท่านเลอืกซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนที่มี
มาตรฐาน อย. โดยมคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 4.38 รองลงมาคอื ท่านเลอืกซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนเพราะมฉีลากแสดงรายละเอียดส่วนผสมอย่างชดัเจน  ที่มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และ 
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนไม่ควรมสี ีมกีลิน่ หรอืมรีสชาต ิที่มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 ส าหรบั
ค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต ่ าสุด ได้แก่ โฆษณาทางสื่อที่อยู่นอกบ้าน เช่น บนรถเมย์ BTS บิลบอร์ด 
โฆษณาตามสี่แยกไฟแดง เป็นต้น มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน  ที่มี
ค่าเฉลี่ยต ่าสุดเท่ากบั 2.46 รองลงมาคอื ท่านเห็นด้วยว่าควรมีผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจน
จ าหน่ายภายในสถานีรถไฟฟ้า ทีม่คี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.62 และท่านสนใจนโยบายสะสมแสตมป์ครบ 5 
ดวง เพื่อใชเ้ป็นส่วนลด 50% ในการซือ้ครัง้ต่อไป ทีม่คี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.01 ตามล าดบั 
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Cluster B ค าถามที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื ท่านเลอืกซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนที่มี
มาตรฐาน อย. โดยมคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 4.62 รองลงมาคอื ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนที่
จดัเรยีงอยู่ในระดบัสายตาภายในรา้นเป็นจุดที่ท าให้ท่านสนใจเป็นพเิศษ ที่มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.42 
และท่านเลอืกซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนเพราะมฉีลากแสดงรายละเอยีดส่วนผสมอย่าง
ชดัเจน ทีม่คี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 ส าหรบัค าถามทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด ไดแ้ก่ ความคดิเหน็หรอืค าแนะน า
จากพนกังานขายมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุดเท่ากบั 
2.32 รองลงมาคอื การไดร้บัส่วนลดพเิศษทางอเีมลล ์มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจน ที่มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.48 และท่านเห็นด้วยว่าควรมีผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจน
จ าหน่ายภายในสถานีรถไฟฟ้า ทีม่คี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.54 ตามล าดบั 

Cluster C ค าถามที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื ท่านเลอืกซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนทีม่ ี
มาตรฐาน อย. โดยมคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 4.49 รองลงมาคือการแจกสนิค้าทดลองมผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน ทีม่คี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.37 และท่านสนใจนโยบายสะสม
แสตมป์ครบ 5 ดวง เพื่อใชเ้ป็นส่วนลด 50% ในการซือ้ครัง้ต่อไป ทีม่คี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.28 ส าหรบั
ค าถามทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด ไดแ้ก่ โฆษณาทางโทรทศัน์มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจน กบั ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนไมค่วรมสี ีมกีลิน่ หรอืมรีสชาต ิทีม่คี่าเฉลีย่เท่ากนั 
คือ  2.93 และการตั ้งบูธจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนในพื้นที่ ใกล้ทางเข้า
หา้งสรรพสนิคา้มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ของท่าน ทีม่คี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.19 

 
3. การประเมนิความส าคญัของเกณฑ์การแบ่งกลุ่ม โดยการทดสอบ ANOVA  เป็นการ

วเิคราะหค์ าถามของแต่ละตวัแปรทีใ่ชเ้ป็นเกณฑก์ารแบ่งกลุ่ม ดว้ยวธิกีารวเิคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดยีว (One Way ANOVA) ดงันี้ 
สรุปว่าค าถามขอ้ใดของแต่ละส่วนที่ใช้เป็นเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มได้ และแต่ละกลุ่มแตกต่างในแต่ละ
เกณฑน์ัน้อยา่งไร ซึง่เป็นไปดงันี้ 
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ตารางที่ 37 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วย ANOVA (พฤตกิรรม
การบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน) 

 
 

 

 

 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Between Groups 58.019 2 29.009 35.508 .000

Within Groups 324.341 397 .817

Total 382.360 399

Between Groups 26.416 2 13.208 13.541 .000

Within Groups 387.224 397 .975

Total 413.640 399

Between Groups 6.478 2 3.239 1.432 .240

Within Groups 897.799 397 2.261

Total 904.278 399

Between Groups 41.790 2 20.895 13.895 .000

Within Groups 596.988 397 1.504

Total 638.778 399

Between Groups 12.898 2 6.449 3.853 .022

Within Groups 664.400 397 1.674

Total 677.298 399

ความถีใ่นการ

ซือ้คอลลาเจน

ANOVA

ซือ้คอลลาเจน

เพราะเหตุใด

ซือ้ผลติภณัฑ์

คอลลาเจนชนดิ

ใด

ทานอาหาร

เสรมิชนดิใดคู่

กบัคอลลาเจน

งบประมาณใน

การซือ้ต่อครัง้
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ตารางที่ 37 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วย ANOVA (พฤตกิรรม
การบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน) (ต่อ) 

 
 

 

 

 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Between Groups 8.835 2 4.417 2.642 .072

Within Groups 663.843 397 1.672

Total 672.678 399

Between Groups 12.144 2 6.072 4.764 .009

Within Groups 506.034 397 1.275

Total 518.178 399

Between Groups 31.003 2 15.501 14.604 .000

Within Groups 421.395 397 1.061

Total 452.398 399

Between Groups 39.803 2 19.901 12.192 .000

Within Groups 648.037 397 1.632

Total 687.840 399

Between Groups 44.453 2 22.227 20.061 .000

Within Groups 439.857 397 1.108

Total 484.310 399

ผวิพรรณสดใส

ท าให้ม ัน่ใจใน

ตวัเอง

ซือ้ยีห่้อใหม่

ทนัทเีมือ่เห็น

ว่าดกีว่าเดมิ

ผวิท่านตอ้ง

บ ารุงจากภายใน

ยีห่้อทีม่ ี

ชือ่เสยีงท าให้

สนใจซือ้

ANOVA

สนใจซือ้ทีม่ ี

แจกสนิคา้

ทดลอง
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ตารางที่ 37 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วย ANOVA (พฤตกิรรม
การบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน) (ต่อ) 

 

 

 

 

 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Between Groups 21.115 2 10.558 6.103 .002

Within Groups 686.822 397 1.730

Total 707.938 399

Between Groups 38.994 2 19.497 10.337 .000

Within Groups 748.784 397 1.886

Total 787.778 399

Between Groups 84.968 2 42.484 31.716 .000

Within Groups 531.792 397 1.340

Total 616.760 399

Between Groups 137.029 2 68.515 46.659 .000

Within Groups 582.961 397 1.468

Total 719.990 399

Between Groups 68.293 2 34.147 20.197 .000

Within Groups 671.184 397 1.691

Total 739.478 399

ตดัสนิใจซือ้

ดว้ยตวัท่านเอง

ครอบครวัมผีล

ต่อการ

ตดัสนิใจซือ้

ซือ้ตาม

ค าแนะน าของ

เพือ่น/คนรูจ้กั

สนใจซือ้เพราะ

ดาราเป็นพรี

เซน็เตอร์

ซือ้เพราะอ่าน/

ดูคลปิจากผู้

เคยบรโิภค

ANOVA



119 
 

ตารางที่ 37 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วย ANOVA (พฤตกิรรม
การบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน) (ต่อ) 

 

 
 
 
 
 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Between Groups 18.650 2 9.325 8.337 .000

Within Groups 444.060 397 1.119

Total 462.710 399

Between Groups 67.992 2 33.996 22.289 .000

Within Groups 605.518 397 1.525

Total 673.510 399

Between Groups 4.014 2 2.007 1.680 .188

Within Groups 474.146 397 1.194

Total 478.160 399

Between Groups 4.112 2 2.056 1.160 .315

Within Groups 703.888 397 1.773

Total 708.000 399

Between Groups 29.547 2 14.774 6.981 .001

Within Groups 840.203 397 2.116

Total 869.750 399

เพือ่นร่วมงาน

มผีวิใสท าให้

ท่านอยากซือ้

ซือ้เป็น

ของขวญัใน

โอกาสพเิศษ

ซือ้เมือ่ได้

ทดลองแลว้

พอใจ

ซือ้ช่วง

ร่างกาย

พกัผ่อนไม่

เพยีงพอซือ้เมือ่ขายคู่

วติามนิซี

ANOVA
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ตารางที่ 37 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วย ANOVA (พฤตกิรรม
การบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน) (ต่อ) 

  
 

 
 
 
 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Between Groups 5.796 2 2.898 1.342 .262

Within Groups 857.164 397 2.159

Total 862.960 399

Between Groups 22.770 2 11.385 6.183 .002

Within Groups 730.980 397 1.841

Total 753.750 399

Between Groups 6.041 2 3.020 1.526 .219

Within Groups 785.897 397 1.980

Total 791.938 399

Between Groups 100.426 2 50.213 28.842 .000

Within Groups 691.164 397 1.741

Total 791.590 399

Between Groups 22.893 2 11.447 5.453 .005

Within Groups 833.417 397 2.099

Total 856.310 399

ซือ้ผ่านตวัแทน

จ าหน่าย

ANOVA

ซือ้ทีร่า้น

ไฮเปอรม์าเกต็

เช่น บูท,วตัสนั

ซือ้ทีร่า้น

สะดวกซือ้

ซือ้ทาง

อนิเทอรเ์น็ต

ซือ้ใน

ห้างสรรพสนิคา้

 เช่นเซน็ทรลั
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ตารางที่ 37 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วย ANOVA (พฤตกิรรม
การบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน) (ต่อ) 

 

  
จากตารางที่ 37 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง Cluster พบว่ามคี าถามทัง้หมด 24 

ขอ้ ทีม่คี่า Significance น้อยกว่า 0.05 ซึง่แสดงว่าในแต่ละกลุ่มยอ่ยมคีวามแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม 
จงึสามารถใช้ตวัแปรด้านพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนมาเป็นเกณฑ์ใน
การแบ่งกลุ่มได้ เมื่อพจิารณาจากค่า F สามารถเรยีงล าดบัมากที่สุด 4 อนัดบั ดงันี้ ท่านสนใจซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนเพราะมดีารานักแสดงเป็นพรเีซน็เตอร์ของผลติภณัฑ์ ที่มคี่า F 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Between Groups 18.299 2 9.149 5.849 .003

Within Groups 621.061 397 1.564

Total 639.360 399

Between Groups 12.667 2 6.333 4.519 .011

Within Groups 556.333 397 1.401

Total 569.000 399

Between Groups 19.899 2 9.950 6.825 .001

Within Groups 578.778 397 1.458

Total 598.678 399

Between Groups 13.520 2 6.760 3.876 .022

Within Groups 692.470 397 1.744

Total 705.990 399

Between Groups 33.481 2 16.740 11.662 .000

Within Groups 569.879 397 1.435

Total 603.360 399

สอบถามเพือ่น/

คนรูจ้กัที่

บรโิภคอยู่

หาขอ้มลูทาง

สือ่ออนไลน์

ก่อนซือ้

เปรยีบเทยีบ

คุณสมบตักิ่อน

ซือ้

ANOVA

ซือ้ขนาด

ทดลองก่อนซือ้

ขนาดใหญ่

ปรกึษา

ผูเ้ชีย่วชาญ/

เภสชัฯก่อนซือ้
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สูงสุดเท่ากบั 46.659 รองลงมาคอืท่านซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนเพราะเหตุใด ทีม่คี่า F 
เท่ากบั 35.508 ท่านตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนตามค าแนะน าของเพื่อน/คนรู้จกั 
มคี่า F เท่ากับ 31.716 และท่านซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนทางอินเทอร์เน็ต มคี่า F 
เท่ากบั 28.842 ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 38 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วย ANOVA (ด้านส่วน
ประสมทางการตลาด)  

  
 
 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Between Groups 8.328 2 4.164 2.427 .090

Within Groups 681.170 397 1.716

Total 689.498 399

Between Groups 3.161 2 1.580 2.949 .054

Within Groups 212.717 397 .536

Total 215.878 399

Between Groups 85.006 2 42.503 24.498 .000

Within Groups 688.771 397 1.735

Total 773.778 399

Between Groups 72.893 2 36.447 24.185 .000

Within Groups 598.267 397 1.507

Total 671.160 399

Between Groups 3.272 2 1.636 1.457 .234

Within Groups 445.918 397 1.123

Total 449.190 399

ซือ้ทีม่มีาตรฐาน

 อย.

ANOVA

ซือ้ทีม่สีว่นผสม

ของวติามนิ

ต่าง ๆ

คอลลาเจนไม่

ควรมสี,ีกลิน่,

รสชาติ

ควรมรีปูพรเีซน

เตอรบ์นบรรจุ

ภณัฑ์

ซือ้ทีม่ฉีลาก

แสดงสว่นผสม

ชดัเจน
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ตารางที่ 38 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วย ANOVA (ด้านส่วน
ประสมทางการตลาด) (ต่อ) 

  
 
 
 
 
 
 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Between Groups 120.393 2 60.196 54.338 .000

Within Groups 439.805 397 1.108

Total 560.198 399

Between Groups 1.199 2 .600 .540 .583

Within Groups 440.878 397 1.111

Total 442.078 399

Between Groups 84.930 2 42.465 36.970 .000

Within Groups 456.007 397 1.149

Total 540.938 399

Between Groups 28.176 2 14.088 8.745 .000

Within Groups 639.574 397 1.611

Total 667.750 399

Between Groups 6.776 2 3.388 2.607 .075

Within Groups 515.984 397 1.300

Total 522.760 399

ANOVA

สะสมแสตมป์5

ดวงลด50%

ครัง้หน้า

เชือ่ว่าราคาสงู

คุณภาพดกีว่า

ความ

หลากหลาย

ของราคามผีล

สนใจสนิคา้

ราคาถูกก่อน

ราคาทีส่งู

สนใจซือ้

ปรมิาณมากได้

ราคาทีถู่กลง
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ตารางที่ 38 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วย ANOVA (ด้านส่วน
ประสมทางการตลาด) (ต่อ) 

  
 
 
 
 
 
 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Between Groups 59.747 2 29.873 34.343 .000

Within Groups 345.331 397 .870

Total 405.078 399

Between Groups 184.130 2 92.065 79.293 .000

Within Groups 460.948 397 1.161

Total 645.078 399

Between Groups 2.032 2 1.016 .734 .481

Within Groups 549.718 397 1.385

Total 551.750 399

Between Groups 60.569 2 30.284 29.209 .000

Within Groups 411.609 397 1.037

Total 472.178 399

Between Groups 78.252 2 39.126 30.005 .000

Within Groups 517.685 397 1.304

Total 595.938 399

ANOVA

บรกิารจดัสง่

ถงึบ้านท าให้

สนใจซือ้

จดัเรยีงระดบั

สายตาเป็นจุด

สนใจ

ควรมจี าหน่าย

ในสถานรีถไฟฟ้า

ควรตัง้บูธ

จ าหน่ายใกล้

ทางเขา้ห้างฯ

ค าแนะน าจาก 

พนง.ขายมผีล

ท าให้ซือ้
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ตารางที่ 38 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วย ANOVA (ด้านส่วน
ประสมทางการตลาด) (ต่อ) 

  
 

จากตารางที่ 38 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง Cluster พบว่ามคี าถามทัง้หมด 13 
ขอ้ทีม่คี่า Significance น้อยกว่า 0.05 ซึง่แสดงว่าในแต่ละกลุ่มย่อยมคีวามแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม 
จงึสามารถใชต้วัแปรด้านส่วนประสมทางการตลาดผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนมาเป็นเกณฑ์
ในการแบ่งกลุ่มได ้เมือ่พจิารณาจากค่า F สามารถเรยีงล าดบัมากทีสุ่ด 4 อนัดบั ดงันี้ การแจกสนิคา้
ทดลองมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจน ที่มคี่า F สูงสุดเท่ากบั 94.004 
รองลงมาคอืท่านเหน็ดว้ยว่าควรมผีลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนจ าหน่ายภายในสถานีรถไฟฟ้า 
ที่มคี่า F เท่ากบั 79.293 ท่านสนใจนโยบายสะสมแสตมป์ครบ 5 ดวง เพื่อใช้เป็นส่วนลด 50% ใน
การซื้อครัง้ต่อไป มคี่า F เท่ากบั 54.338 และโฆษณาทางสื่อที่อยู่นอกบ้าน เช่น บนรถเมย์ BTS 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Between Groups 43.030 2 21.515 14.158 .000

Within Groups 603.280 397 1.520

Total 646.310 399

Between Groups 84.741 2 42.370 29.208 .000

Within Groups 575.899 397 1.451

Total 660.640 399

Between Groups 105.039 2 52.519 94.004 .000

Within Groups 221.801 397 .559

Total 326.840 399

Between Groups 119.532 2 59.766 48.545 .000

Within Groups 488.765 397 1.231

Total 608.298 399

โฆษณาทวีที า

ให้ตดัสนิใจซือ้

สว่นลดทาง

อเีมลลม์ผีลท า

ให้ซือ้

แจกสนิคา้

ทดลองมผีลให้

ตดัสนิใจซือ้

โฆษณาบน

BTS,บิลบอรด์

มผีลให้ซือ้

ANOVA
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บลิบอรด์ โฆษณาตามสีแ่ยกไฟแดง เป็นต้น มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลา
เจน มคี่า F เท่ากบั 48.545 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่39 ตารางสรปุความส าคญัของเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มโดยการทดสอบ ANOVA (พฤตกิรรม
การบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน) 

ข้อค ำถำมท่ีใช้เป็น
เกณฑก์ำร
แบ่งกลุ่ม 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

ท่านคดิว่าผวิพรรณ
ของท่านตอ้งการการ
บ ารงุจากภายใน 
(ค่าเฉลีย่รวม =4.18) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 = 
3.79 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 = 
4.44 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 = 
4.34 

[  ] สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[ / ] สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[ / ] สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[ / ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[  ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[  ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่
รวม 

ท่านตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนดว้ย
ตวัท่านเอง (ค่าเฉลีย่
รวม = 3.71) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 = 
3.40 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 = 
3.94 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 = 
3.84 

[  ] สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[ / ] สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[ / ] สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[ / ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[  ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[  ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่
รวม 
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ตารางที ่39 ตารางสรปุความส าคญัของเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มโดยการทดสอบ ANOVA (พฤตกิรรม
การบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน) (ต่อ) 

ข้อค ำถำมท่ีใช้เป็น
เกณฑก์ำร
แบ่งกลุ่ม 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

ทุกครัง้ทีพ่บเหน็
เพื่อนรว่มงานหรอื
คนทัว่ไปมผีวิพรรณ
สดใสเปล่งปลัง่ มผีล
ท าใหท้่านตอ้งการ
ซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนมา
บรโิภคเพื่อดแูลผวิ
ของท่าน (ค่าเฉลีย่
รวม = 3.87) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 = 
3.83 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 = 
3.54 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 = 
4.08 

[  ] สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[  ] สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[ / ] สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[ / ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[ / ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[  ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่
รวม 

ท่านหาขอ้มลูทางสื่อ
สงัคมออนไลน์ เช่น 
การอ่านค าแนะน า
หรอืดคูลปิวดีโีอจาก
ผูท้ีบ่รโิภคผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลา
เจนก่อนการ
ตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจน  
(ค่าเฉลีย่รวม = 
3.75) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 = 
3.97 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 = 
3.51 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 = 
3.71 

[ / ] สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[  ] สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[  ] สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[  ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[ / ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[ / ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่
รวม 
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จากตารางที่ 39 เป็นการสรุปความส าคญัของเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มโดยการทดสอบ ANOVA 
ในตวัแปรพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน เรยีงจากค่าเฉลีย่ความส าคญัมาก
ที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า Cluster A ให้ความส าคญัมากกบัข้อค าถามท่านหาข้อมูลทางสื่อสงัคม
ออนไลน์ เช่น การอ่านค าแนะน าหรอืดูคลปิวดีโีอจากผู้ที่บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน
ก่อนการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน และใหค้วามส าคญัน้อยกบัขอ้ค าถามท่านคดิ
ว่าผวิพรรณของท่านต้องการการบ ารุงจากภายใน  ท่านตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลา
เจนดว้ยตวัท่านเอง  ทุกครัง้ทีพ่บเหน็เพื่อนรว่มงานหรอืคนทัว่ไปมผีวิพรรณสดใสเปล่งปลัง่ มผีลท า
ให้ท่านต้องการซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนมาบรโิภคเพื่อดูแลผวิของท่าน  Cluster B ให้
ความส าคญัมากต่อข้อค าถามท่านคิดว่าผิวพรรณของท่านต้องการการบ ารุงจากภายใน  ท่าน
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนดว้ยตวัท่านเอง และใหค้วามส าคญัน้อยกบัขอ้ค าถาม
ทุกครัง้ที่พบเหน็เพื่อนร่วมงานหรอืคนทัว่ไปมผีวิพรรณสดใสเปล่งปลัง่ มผีลท าให้ท่านต้องการซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนมาบรโิภคเพื่อดแูลผวิของท่าน ท่านหาขอ้มลูทางสื่อสงัคมออนไลน์ 
เช่น การอ่านค าแนะน าหรอืดูคลปิวดีโีอจากผู้ที่บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนก่อนการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน Cluster C ใหค้วามส าคญัมากกบัขอ้ค าถามท่านคดิว่า
ผวิพรรณของท่านต้องการการบ ารุงจากภายใน ท่านตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน
ดว้ยตวัท่านเอง ทุกครัง้ทีพ่บเหน็เพื่อนร่วมงานหรอืคนทัว่ไปมผีวิพรรณสดใสเปล่งปลัง่ มผีลท าให้
ท่านตอ้งการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนมาบรโิภคเพื่อดแูลผวิของท่าน และใหค้วามส าคญั
น้อยกบัขอ้ค าถามซือ้คอลลาเจนเพราะเหตุใด และท่านหาขอ้มลูทางสื่อสงัคมออนไลน์ เช่น การอ่าน
ค าแนะน าหรอืดูคลปิวดีโีอจากผู้ที่บรโิภคผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนก่อนการตดัสินใจซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน 
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ตารางที ่40 ตารางสรปุความส าคญัของเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มโดยการทดสอบ ANOVA (ความตอ้งการ
ทีม่ต่ีอส่วนประสมทางการตลาดผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน) 

ข้อค ำถำมท่ีใช้เป็น
เกณฑก์ำร
แบ่งกลุ่ม 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

ท่านสนใจนโยบาย
สะสมแสตมป์ครบ 5 
ดวง เพื่อใชเ้ป็น
ส่วนลด 50% ในการ
ซือ้ครัง้ต่อไป 
(ค่าเฉลีย่รวม = 
3.72) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 = 
3.01 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 
=3.75 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
=4.28 

[  ] สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[ / ] สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[ / ] สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[ / ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[  ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[  ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่
รวม 

ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนที่
จดัเรยีงอยูใ่นระดบั
สายตาภายในรา้น
เป็นจุดทีท่ าใหท้่าน
สนใจเป็นพเิศษ 
(ค่าเฉลีย่รวม = 
3.84) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 = 
3.40 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 = 
4.42 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 = 
3.87 

[  ] สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[ / ] สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[ / ] สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[ / ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[  ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[  ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่
รวม 

การแจกสนิคา้
ทดลองมผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจน 
(ค่าเฉลีย่รวม = 
3.77) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 = 
3.40 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 = 
3.25 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 = 
4.37 

[  ] สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[  ] สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[ / ] สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[ / ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[ / ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[  ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่
รวม 
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ตารางที ่40 ตารางสรปุความส าคญัของเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มโดยการทดสอบ ANOVA (ความตอ้งการ
ทีม่ต่ีอส่วนประสมทางการตลาดผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน) (ต่อ) 

ข้อค ำถำมท่ีใช้เป็น
เกณฑก์ำร
แบ่งกลุ่ม 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

โฆษณาทางสื่อทีอ่ยู่
นอกบา้น เช่น บนรถ
เมย ์BTS บลิบอรด์ 
โฆษณาตามสีแ่ยก
ไฟแดง เป็นตน้ มผีล
ต่อการตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจน 
(ค่าเฉลีย่รวม = 
3.15) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 = 
2.46 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 = 
3.13 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 = 
3.72 

[  ] สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[  ] สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[ / ] สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[ / ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[ / ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่
รวม 

[  ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่
รวม 

 

จากตารางที่ 40 เป็นการสรุปความส าคญัของเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มโดยการทดสอบ ANOVA 
ในตวัแปรส่วนประสมทางการตลาด พบว่า Cluster A ใหค้วามส าคญัน้อยกบัทุกขอ้ค าถาม Cluster 
B ใหค้วามส าคญัมากกบัขอ้ค าถามท่านสนใจนโยบายสะสมแสตมป์ครบ 5 ดวง เพื่อใชเ้ป็นส่วนลด 
50% ในการซือ้ครัง้ต่อไป ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนทีจ่ดัเรยีงอยู่ในระดบัสายตาภายในรา้น
เป็นจุดทีท่ าใหท้่านสนใจเป็นพเิศษ และใหค้วามส าคญัน้อยกบัขอ้ค าถามการแจกสนิคา้ทดลองมผีล
ต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน โฆษณาทางสื่อทีอ่ยู่นอกบา้น เช่น บนรถเมย ์
BTS บลิบอรด์ โฆษณาตามสี่แยกไฟแดง เป็นต้น มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจน Cluster C ใหค้วามส าคญัมากกบัทุกขอ้ค าถาม 

จากตารางที่ 39 - 40 จะเหน็ไดว้่าการศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคและความต้องการที่มต่ีอ
ส่วนประสมทางการตลาดผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าปจัจยัส าคญัที่มผีลต่อการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคซึ่งแบ่งได้ 3 กลุ่มนัน้ ปจัจยัด้านพฤตกิรรมการ
บรโิภคผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนจะเป็นการแสวงหาข้อมูลก่อนการตดัสนิใจบรโิภคด้วย
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ตวัเอง ซึง่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อการบ ารุงผิวจากภายในสู่ภายนอก ขณะที่
การพบปะเพื่อนร่วมงานหรอืบุคคลทัว่ไปที่มผีวิพรรณสวยสดใสยงัน าไปสู่ความต้องการในการ
บรโิภคอีกด้วย ส าหรบัปจัจยัด้านความต้องการที่มต่ีอส่วนประสมทางการตลาด พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัด้านราคาเป็นอย่างมากซึ่งจะให้ความสนใจนโยบายสะสม
แสตมป์ครบ 5 ดวง เพื่อใชเ้ป็นส่วนลด 50% ในการซือ้ครัง้ต่อไป นอกจากนัน้การจดัเรยีงผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจนอยูใ่นระดบัสายตาภายในรา้นยงัเป็นจดุทีท่ าใหส้นใจเป็นพเิศษ 

 

 

ภาพที ่5 กราฟเสน้ตรงแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ(ดา้นความสนใจ
ในการบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน) 

 จากภาพที ่5 พบว่า ในดา้นความสนใจในการบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนนัน้
Cluster A ให้ความส าคญัด้านความมชีื่อเสียงของตรายี่ห้อท าให้สนใจซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสริม
คอลลาเจน ขณะทีใ่นดา้นความสนใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนทีม่กีารแจกสนิคา้ทดลอง 
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การมีผิวพรรณสดใส เปล่งปลัง่ ท าให้เกิดความมัน่ใจในตัวเองมากขึ้น และการเปลี่ยนใจซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนตรายีห่อ้ใหมท่นัทเีมือ่เหน็ว่ามคีุณภาพมากกว่าตรายีห่อ้เดมิที่ท่าน
บรโิภคอยู่กลบัให้ความส าคญัน้อย Cluster B ให้ความส าคญัน้อยในด้านความสนใจซื้อผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจนทีม่กีารแจกสนิคา้ทดลอง และดา้นความมชีื่อเสยีงของตรายีห่อ้ท าให้สนใจซือ้
ผลิตภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจน แต่ให้ความส าคญัด้านความต้องการบ ารุงผิวพรรณของจาก
ภายใน และการเปลี่ยนใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนตรายี่ห้อใหม่ทันทีเมื่อเห็นว่ามี
คุณภาพมากกว่าตรายีห่้อเดมิที่ท่านบรโิภคอยู่ Cluster C ให้ความส าคญัน้อยดา้นความมชีื่อเสยีง
ของตรายี่ห้อท าให้สนใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน แต่ให้ความส าคญัด้านสนใจซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนที่มกีารแจกสนิค้าทดลอง ด้านความต้องการบ ารุงผวิพรรณของ
จากภายใน และการเปลี่ยนใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนตรายีห่้อใหม่ทนัทเีมื่อเหน็ว่ามี
คุณภาพมากกว่าตรายีห่อ้เดมิทีท่่านบรโิภคอยู่ 
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ภาพที ่6 กราฟเสน้ตรงแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ(ดา้นผูม้สี่วนร่วม
ในการตดัสนิใจซือ้) 

 จากภาพที่ 6 พบว่า Cluster A ให้ความส าคญัด้านการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนตามค าแนะน าของเพื่อน/คนรูจ้กั และสนใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนเพราะมี
ดารานักแสดงเป็นพรเีซน็เตอรข์องผลติภณัฑ์  โดยให้ความส าคญัน้อยด้านตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจนเพราะไดอ่้านค าแนะน าหรอืดคูลปิวดีโีอทางสื่อสงัคมออนไลน์จากผูท้ีบ่รโิภค
ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนมาก่อน การตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนด้วย
ตวัเอง และพบว่าครอบครวัมผีลท าใหท้่านตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน  Cluster B 
ใหค้วามส าคญัด้านการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนดว้ยตวัเอง ส าหรบัดา้นอื่น ๆ 
ได้แก่ ครอบครวัมผีลท าให้ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจน ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์
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อาหารเสรมิคอลลาเจนตามค าแนะน าของเพื่อน/คนรู้จกั สนใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน
เพราะมดีารานกัแสดงเป็นพรเีซน็เตอรข์องผลติภณัฑ์ และตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลา
เจนเพราะได้อ่านค าแนะน าหรอืดูคลปิวดีโีอทางสื่อสงัคมออนไลน์จากผู้ที่บรโิภคผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนมาก่อน ได้ให้ความส าคญัน้อย Cluster C ให้ความส าคญัในผู้มสี่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจซือ้ในทุก ๆ ขอ้ โดยมคี่าเฉลีย่รวมของกลุ่มสงูกว่าค่าเฉลีย่รวมทุกขอ้ 

 

ภาพที่ 7 กราฟเส้นตรงแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ที่มนีัยส าคญัทางสถิติ (ผู้บรโิภคซื้อ
เมือ่ใด) 

 จากภาพที่ 7 พบว่า Cluster A กบั Cluster B ให้ความส าคญัในการซื้อผลติภณัฑ์อาหาร
เสรมิคอลลาเจนเพื่อเป็นของขวญัในโอกาสพเิศษต่าง ๆ ในดา้นที่ทุกครัง้ทีพ่บเหน็เพื่อนรว่มงานหรอื
คนทัว่ไปมผีวิพรรณสดใสเปล่งปลัง่ มผีลท าใหท้่านต้องการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนมา
บรโิภคเพื่อดแูลผวิของท่าน และมกัจะซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนทีจ่บัคู่ขายรว่มกบัวติามนิ
ซใีนราคาที่ถูกลงจะให้ความส าคญัน้อย Cluster C ให้ความส าคญัมากเมื่อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนที่จบัคู่ขายร่วมกบัวติามนิซใีนราคาที่ถูกลง และทุกครัง้ที่พบเหน็เพื่อนร่วมงานหรอืคน
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ทัว่ไปมผีวิพรรณสดใสเปล่งปลัง่ มผีลท าให้ท่านต้องการซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนมา
บรโิภคเพื่อดูแลผวิของท่าน โดยใหค้วามส าคญัน้อยในการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนเพื่อ
เป็นของขวญัในโอกาสพเิศษต่าง ๆ 

 

ภาพที ่8 กราฟเสน้ตรงแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ(สถานทีซ่ือ้) 

 จากภาพที ่8 พบว่า Cluster A ใหค้วามส าคญัมากในการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลา
เจนตามร้านค้าในห้างสรรพสินค้า เช่น บิก๊ซ ีหรอื เทสโก้ โลตสั เป็นต้น และการซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจนผ่านตวัแทนจ าหน่าย โดยให้ความส าคญัน้อยในการซื้อผลติภณัฑ์อาหาร
เสรมิคอลลาเจนทางอนิเทอรเ์น็ต Cluster B ใหค้วามส าคญัน้อยด้านการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนผ่านตวัแทนจ าหน่าย และการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนทางอนิเทอร์เน็ต และ
ให้ความส าคญัมากในการซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนตามรา้นค้าในห้างสรรพสนิคา้ เช่น 
บิก๊ซ ีหรอื เทสโก้ โลตสั เป็นต้น Cluster C ให้ความส าคญัมากในการซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิ
คอลลาเจนทางอนิเทอรเ์น็ต และการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนผ่านตวัแทนจ าหน่าย โดย
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ให้ความส าคญัน้อยในการซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนตามรา้นค้าในห้างสรรพสนิค้า เช่น 
บิก๊ซ ีหรอื เทสโก ้โลตสั เป็นตน้ 

 

 

 

ภาพที ่9 กราฟเสน้ตรงแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ทีม่นีัยส าคญัทางสถติ ิ(พฤตกิรรมการ
บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน) 

 จากภาพที ่9 พบว่า Cluster A ใหค้วามส าคญัมากในการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลา
เจนขนาดทดลองมาบรโิภคก่อนตดัสนิใจซือ้ขนาดทีใ่หญ่ขึน้ และการหาขอ้มลูทางสื่อสงัคมออนไลน์ 
เช่น การอ่านค าแนะน าหรอืดูคลปิวดีโีอจากผู้ที่บรโิภคผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนก่อนการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน นอกจากนัน้ยังให้ความส าคัญในการปรึกษา
ผูเ้ชีย่วชาญ/แพทย/์เภสชักร ก่อนตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน ซึง่ไดใ้หค้วามส าคญั
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น้อยในการเปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิองผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดต่าง ๆ ก่อนตดัสนิใจ
ซื้อ และการสอบถามเพื่อน/คนรู้จกัที่บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน  Cluster B ให้
ความส าคญัมากในเรื่องของการเปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิองผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิด
ต่าง ๆ ก่อนตดัสนิใจซือ้ และใหค้วามส าคญัน้อยในดา้นการปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ/แพทย/์เภสชักร ก่อน
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน การสอบถามเพื่อน/คนรูจ้กัทีบ่รโิภคผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจน การหาขอ้มลูทางสื่อสงัคมออนไลน์ เช่น การอ่านค าแนะน าหรอืดคูลปิวดีโีอจากผูท้ี่
บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนก่อนการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน และ
การซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนขนาดทดลองมาบรโิภคก่อนตดัสนิใจซื้อขนาดที่ใหญ่ขึ้น 
Cluster C ใหค้วามส าคญัมากในการปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ/แพทย/์เภสชักร ก่อนตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน การเปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิองผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดต่าง ๆ 
ก่อนตดัสนิใจซื้อ การสอบถามเพื่อน/คนรู้จกัที่บรโิภคผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจน โดยให้
ความส าคญัน้อยดา้นการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนขนาดทดลองมาบรโิภคก่อนตดัสนิใจ
ซือ้ขนาดทีใ่หญ่ขึน้ และการหาขอ้มลูทางสื่อสงัคมออนไลน์ เช่น การอ่านค าแนะน าหรอืดูคลปิวดีโีอ
จากผูท้ีบ่รโิภคผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนก่อนการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลา
เจน 
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ภาพที ่10 กราฟเสน้ตรงแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ(พฤตกิรรมการ
บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน) 

 จากภาพที่ 10 พบว่า Cluster A ให้ความส าคญัมากในด้านผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลา
เจนไม่ควรมสี ีมกีลิน่ หรอืมรีสชาต ิ และการมรีูปพรเีซนเตอรบ์นบรรจุภณัฑข์องผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจน Cluster B ใหค้วามส าคญัน้อยในทุกดา้น โดยมคี่าเฉลีย่รวมของกลุ่มต ่ากว่าทุกกลุ่ม 
Cluster C ให้ความส าคญัมากในการมรีูปพรเีซนเตอร์บนบรรจุภณัฑ์ของผลติภณัฑ์อาหารเสริม
คอลลาเจน และใหค้วามส าคญัน้อยในดา้นผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนไมค่วรมสี ีมกีลิน่ หรอืมี
รสชาต ิ  
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ภาพที ่11 กราฟเสน้ตรงแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ(พฤตกิรรมการ
บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน) 

 จากภาพที ่11 พบว่า Cluster A ใหค้วามส าคญัน้อยในทุกดา้น โดยมคี่าเฉลีย่รวมของกลุ่ม
ต ่ากว่าทุกกลุ่ม Cluster B ให้ความส าคญัในการให้ความสนใจกบัสนิค้าที่มรีาคาถูกกว่าก่อนจะให้
ความสนใจกบัสนิคา้ทีม่รีาคาสูงกว่า และสนใจนโยบายสะสมแสตมป์ครบ 5 ดวง เพื่อใชเ้ป็นส่วนลด 
50% ในการซือ้ครัง้ต่อไป ซึง่ใหค้วามส าคญัน้อยในดา้นผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนทีม่รีาคาให้
เลอืกหลากหลาย มผีลท าให้ท่านตดัสนิใจซื้อได้ง่ายขึ้น Cluster C ให้ความส าคญัมากในนโยบาย
สะสมแสตมป์ครบ 5 ดวง เพื่อใชเ้ป็นส่วนลด 50% ในการซือ้ครัง้ต่อไป และผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนทีม่รีาคาใหเ้ลอืกหลากหลาย มผีลท าใหท้่านตดัสนิใจซือ้ไดง้า่ยขึน้ ซึง่ใหค้วามส าคญัน้อย
ในดา้นใหค้วามสนใจกบัสนิคา้ทีม่รีาคาถูกกว่าก่อนจะใหค้วามสนใจกบัสนิคา้ทีม่รีาคาสงูกว่า 
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ภาพที ่12 กราฟเสน้ตรงแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ(พฤตกิรรมการ
บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน) 

 จากภาพที ่12 พบว่า Cluster A ใหค้วามส าคญัน้อยในทุกดา้น โดยมคี่าเฉลีย่รวมของกลุ่ม
ต ่ากว่าทุกกลุ่ม Cluster B ให้ความส าคญัมากในผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนที่จดัเรยีงอยู่ใน
ระดบัสายตาภายในร้านเป็นจุดที่ท าให้สนใจเป็นพเิศษ ให้ความส าคญัน้อยที่จะเหน็ด้วยว่าควรมี
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนจ าหน่ายภายในสถานีรถไฟฟ้า และการมบีรกิารจดัส่งสนิค้าถึง
บา้น มผีลท าใหท้่านตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน Cluster C ใหค้วามส าคญัมากใน
ทุกดา้น โดยมคี่าเฉลีย่รวมของกลุ่มสงูกว่าทุกกลุ่ม 
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ภาพที ่13 กราฟเสน้ตรงแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ(พฤตกิรรมการ
บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน) 

 จากภาพที ่13 พบว่า Cluster A ใหค้วามส าคญัมากในการไดร้บัส่วนลดพเิศษทางอเีมลล ์มี
ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน โฆษณาทางโทรทศัน์มผีลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน และความคดิเหน็หรอืค าแนะน าจากพนักงานขายมผีลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน ซึ่งให้ความส าคญัน้อยกบัโฆษณาทางสื่อที่อยู่นอก
บ้าน เช่น บนรถเมย์ BTS บลิบอร์ด โฆษณาตามสี่แยกไฟแดง เป็นต้น มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจน และการแจกสินค้าทดลองมผีลต่อการตดัสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน Cluster B ใหค้วามส าคญัมากกบัโฆษณาทางโทรทศัน์มผีลต่อการตดัสนิใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน ให้ความส าคัญน้อยกับความคิดเห็นหรือค าแนะน าจาก
พนักงานขายมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน การไดร้บัส่วนลดพเิศษทาง
อเีมลล ์มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน การแจกสนิคา้ทดลองมผีลต่อการ



142 
 

ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจน และโฆษณาทางสื่อที่อยู่นอกบ้าน เช่น บนรถเมย์ 
BTS บลิบอรด์ โฆษณาตามสี่แยกไฟแดง เป็นต้น มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจน Cluster C ใหค้วามส าคญัมากในการแจกสนิคา้ทดลองมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน โฆษณาทางสื่อทีอ่ยู่นอกบา้น เช่น บนรถเมย ์BTS บลิบอรด์ โฆษณาตามสี่
แยกไฟแดง เป็นต้น มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน ความคดิเห็นหรอื
ค าแนะน าจากพนักงานขายมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน และการไดร้บั
ส่วนลดพิเศษทางอีเมลล์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน ซึ่งให้
ความส าคญัน้อยกบัโฆษณาทางโทรทศัน์มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน 

 

4. การวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยการทดสอบ Chi-Square  การสดทอบ 

ความสมัพนัธ์ด้วยสถติ ิChai-Square ที่มรีะดบันัยส าคญัน้อยกว่า 0.05 ซึ่งจะแสดงเป็นตารางไขว้
ระหว่างกลุ่มย่อย (Cluster) กับพฤติกรรมการบริโภคและความต้องการที่มต่ีอส่วนประสมทาง
การตลาดผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน ดงันี้  
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ตารางที ่41 ตารางไขวร้ะหว่าง Cluster กบัการเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดใด 
Crosstab 

    

  

กลุ่มทีแ่บ่งได ้   

A B C Total 

Count 42 43 91 176 
ซือ้ผลติภณัฑค์อลลา

เจนชนิดใด 
ชนิดผงละลายน ้า % within ซือ้ผลติภณัฑค์อลลาเจนชนิดใด 23.90% 24.40% 51.70% 100.00% 

% of Total 10.50% 10.80% 22.80% 44.00% 
ชนิดน ้าพรอ้มดื่ม Count 30 25 37 92 

% within ซือ้ผลติภณัฑค์อลลาเจนชนิดใด 32.60% 27.20% 40.20% 100.00% 

% of Total 7.50% 6.30% 9.30% 23.00% 
ชนิดเมด็ Count 49 19 37 105 

% within ซือ้ผลติภณัฑค์อลลาเจนชนิดใด 46.70% 18.10% 35.20% 100.00% 
% of Total 12.30% 4.80% 9.30% 26.30% 
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ตารางที ่41 ตารางไขวร้ะหว่าง Cluster กบัการเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดใด (ต่อ) 
Crosstab 

    

  

กลุ่มทีแ่บ่งได ้   

A B C Total 
ซือ้ผลติภณัฑค์อลลา

เจนชนิดใด 
ชนิดทีผ่สมใน

อาหาร 
Count 12 8 2 22 
% within ซือ้ผลติภณัฑค์อลลาเจนชนิดใด 54.50% 36.40% 9.10% 100.00% 
% of Total 3.00% 2.00% 0.50% 5.50% 

อื่น ๆ Count 3 2 0 5 
% within ซือ้ผลติภณัฑค์อลลาเจนชนิดใด 60.00% 40.00% 0.00% 100.00% 
% of Total 0.80% 0.50% 0.00% 1.30% 

Total Count 136 97 167 400 
% within ซือ้ผลติภณัฑค์อลลาเจนชนิดใด 34.00% 24.30% 41.80% 100.00% 
% of Total 34.00% 24.30% 41.80% 100.00% 

 
จากตารางที ่41 พบว่า Cluster A เลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดเมด็มากทีสุ่ด จ านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.25 

รองลงมาคอืชนิดผงละลายน ้า จ านวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.50 และชนิดน ้าพรอ้มดื่ม จ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.50 Cluster B เลอืก
ซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้ามากทีสุ่ด จ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.75 รองลงมาคอืชนิดน ้าพรอ้มดื่ม จ านวน 
25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.25 และชนิดเมด็ จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.75 Cluster C เลอืกซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผง
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ละลายน ้ามากทีสุ่ด จ านวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.75 รองลงมาเลอืกซือ้ชนิดน ้าพรอ้มดื่มและชนิดเมด็ทีม่จี านวนเท่ากนัคอื จ านวน 37 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 9.25 
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ตารางที ่42 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง  Cluster ดว้ย Chi-Square Test ดา้น
การเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดใด 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 30.865a 8 .000 
Likelihood Ratio 34.742 8 .000 
Fisher's Exact Test .b     
Linear-by-Linear 
Association 

25.458c 1 .000 

N of Valid Cases 400     
a. 3 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
1.21. 

b. Cannot be computed because there is insufficient memory. 

c. The standardized statistic is -5.046. 
 จากตารางที่ 42 พบว่าค่า Pearson Chi-Square มคี่าเท่ากบั 30.865 และค่า Significance 
ทีไ่ดเ้ท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตวัแปรดา้นการเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลา
เจนชนิดใดกบั Cluster มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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แผนภูมทิี่ 1 กราฟแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ที่มนีัยส าคญัทางสถิติด้านการเลือกซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดใด 

จากแผนภูมทิี่ 1 แสดงให้เห็นว่า Cluster A มแีนวโน้มตวัเลอืกในการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจนชนิดเม็ดมากที่สุด จ านวน 49 คน  คดิเป็นร้อยละ 12.25 และมแีนวโน้ม
ตวัเลอืกในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดอื่น ๆ น้อยทีสุ่ด จ านวน 3 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 0.75 
Cluster B มแีนวโน้มตวัเลอืกในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้ามาก
ทีสุ่ด จ านวน 43 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 10.75 และมแีนวโน้มตวัเลอืกในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนชนิดอื่น ๆ น้อยที่สุด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 Cluster C มแีนวโน้ม
ตวัเลอืกในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้ามากทีสุ่ด จ านวน 91 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 22.75 และมแีนวโน้มตวัเลอืกในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิด
ผสมในอาหาร น้อยทีสุ่ด จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.50 
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ตารางที ่43 ตารางไขวร้ะหว่าง Cluster กบัรายได ้
Crosstab 

  กลุ่มทีแ่บ่งได ้ Total 

A B C 

รายไดต่้อ
เดอืน 

ต ่ากว่า 
10,000 
บาท 

Count 20 0 29 49 
% within รายไดต่้อเดอืน 40.8% 0.0% 59.2% 100.0% 
% within กลุ่มทีแ่บ่งได ้ 14.7% 0.0% 17.4% 12.3% 

10,001 
– 
20,000 
บาท 

Count 28 16 47 91 
% within รายไดต่้อเดอืน 30.8% 17.6% 51.6% 100.0% 
% within กลุ่มทีแ่บ่งได ้ 20.6% 16.5% 28.1% 22.8% 

20,001 
– 
30,000 
บาท 

Count 59 66 47 172 
% within รายไดต่้อเดอืน 34.3% 38.4% 27.3% 100.0% 
% within กลุ่มทีแ่บ่งได ้ 43.4% 68.0% 28.1% 43.0% 

สงูกว่า 
30,001 

Count 28 15 44 87 

% within รายไดต่้อเดอืน 32.2% 17.2% 50.6% 100.0% 
% within กลุ่มทีแ่บ่งได ้ 20.6% 15.5% 26.3% 21.8% 

5 Count 1 0 0 1 
% within รายไดต่้อเดอืน 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
% within กลุ่มทีแ่บ่งได ้ .7% 0.0% 0.0% .3% 

Total Count 136 97 167 400 

% within รายไดต่้อเดอืน 34.0% 24.3% 41.8% 100.0% 

% within กลุ่มทีแ่บ่งได ้ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

จากตารางที ่43 พบว่า Cluster C ส่วนใหญ่มรีายได้ทีต่ ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 29 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 59.2 รองลงมาคอื Cluster A จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.8 ขณะที ่Cluster B 
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ไม่พบผู้ที่มรีายได้ต ่ากว่า 10,000 บาท ช่วงรายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท Cluster C มี
จ านวนมากทีสุ่ด คอื 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.6 รองลงมาคอื Cluster A จ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 30.8 และ Cluster B จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.6 ตามล าดบั ช่วงรายไดร้ะหว่าง 20,001 
– 30,000 บาท Cluster B มจี านวนมากทีสุ่ดคอื 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.4 รองลงมาคอื Cluster A 
จ านวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.3 และ Cluster C จ านวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.3 ตามล าดบั 
รายได้สูงกว่า 30,001 Cluster C มจี านวนมากที่สุดคอื 44 คน คดิเป็นร้อยละ 50.6 รองลงมาคือ 
Cluster A จ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.2 และ Cluster B จ านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.2 
ตามล าดบั  

 

ตารางที ่44 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง Cluster ดว้ย Chi-square Test ดา้น
รายไดต่้อเดอืน 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 48.335a 8 .000 

Likelihood Ratio 59.169 8 .000 

Linear-by-Linear Association .874 1 .350 

N of Valid Cases 400     

a. 3 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .24. 

b. Cannot be computed because there is insufficient memory. 
 จากตารางที ่44 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง Cluster ของตวัแปรดา้นรายได้
ต่อเดอืน โดยใชส้ถติ ิChi-square Test พบว่าค่า Pearson Chi-Square มคี่าเท่ากบั 48.335 และค่า 
Significance เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตวัแปรด้านรายได้ต่อเดอืนกบั Cluster มี
ความสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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แผนภมูทิี ่2 กราฟแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ทีม่นียัส าคญัทางสถติดิา้นรายไดต่้อเดอืน 

จากแผนภมูทิี ่2 พบว่า Cluster A มแีนวโน้มตวัเลอืกรายได ้20,001 – 30,000 บาท จ านวน 
59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.3 และมแีนวโน้มตวัเลอืกรายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาทน้อยทีสุ่ด จ านวน 20 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.8 Cluster B มแีนวโน้มตวัเลอืกรายได ้20,001 – 30,000 บาท 66 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 38.4  และมแีนวโน้มตวัเลอืกรายได้สูงกว่า 30,001 บาทน้อยที่สุด จ านวน 15 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 17.2 Cluster C มแีนวโน้มตวัเลอืกรายได้ 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 47 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 51.6 แนวโน้มตวัเลอืกรายได้ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.3 
และมแีนวโน้มตวัเลอืกรายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาทน้อยทีสุ่ด จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.2 

 
5. การอธบิายลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม ด้วยวธิ ีMultiple Correspondence Analysis  จะน า

ผลการวเิคราะห์ทีไ่ด ้มาท าการสรุปลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม และเสนอชื่อเรยีกของ
แต่ละกลุ่มทีส่ามารถสื่อถงึลกัษณะเฉพาะเหล่านัน้ได ้
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ตารางที่ 45 ตารางสรุปผลการสรา้งมติขิองกราฟโดยใช้ Multiple Correspondence Analysis ของ
ปจัจยัดา้นพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน 

จ านวนมติ ิ

ควมแปรปรวนของ
ความสมัพนัธท์ีแ่ต่ละ
มติสิามารถอธบิายได ้

(Eigenvalue) 

รอ้ยละของความ
แปรปรวนทัง้หมดที่
สามารถอธบิายได ้

ความสามารถในการ
อธบิายสะสม 

1 178% 18% 18% 
2 155% 16% 33% 
3 129% 13% 46% 
4 119% 12% 58% 
5 93% 9% 67% 
6 84% 8%   
7 81% 8%   
8 67% 7%   
9 55% 6%   
10 38% 4%   

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

ตารางที่ 46 ตารางสรุปผลการสรา้งมติขิองกราฟโดยใช้ Multiple Correspondence Analysis ของ
ปจัจยัดา้นความตอ้งการทีม่ต่ีอส่วนประสมทางการตลาดผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน 

จ านวนมติ ิ

ควมแปรปรวนของ
ความสมัพนัธท์ีแ่ต่ละ
มติสิามารถอธบิายได ้

(Eigenvalue) 

รอ้ยละของความ
แปรปรวนทัง้หมดที่
สามารถอธบิายได ้

ความสามารถในการ
อธบิายสะสม 

1 259% 26% 26% 

2 148% 15% 41% 

3 114% 11% 52% 

4 101% 10% 62% 

5 90% 9%   

6 79% 8%   

7 74% 7%   

8 58% 6%   

9 46% 5%   

10 32% 3%   
 

จากตารางที่ 45 และ 46 พบว่า ค่า Dimension ต้องสามารถอธิบายความแปรปรวนได้
มากกว่าค่าเฉลีย่ (Average Rule) และตอ้งสามมารถอธบิายค่าความแปรปรวนของขอ้มลูทัง้หมดได้
ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 60  
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ภาพที ่14 ภาพแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มยอ่ยและตวัแปรดา้นพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน 

 จากภาพที่ 14 พบว่า Cluster A ให้ความส าคญัมากต่อเหตุผลในการซื้อผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนโดยพบว่าส่วนใหญ่ซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนเพื่อการบ ารุงผวิพรรณ 
ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนตามค าแนะน าของเพื่อน/คนรูจ้กั และให้ความส าคญั
ระดบัปานกลาง ในการซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนทางอินเทอรเ์น็ต สนใจซื้อผลติภณัฑ์
อาหารเสริมคอลลาเจนเพราะมีดารานักแสดงเป็นพรีเซ็นเตอร์ของผลิตภัณฑ์  Cluster B ให้
ความส าคญัระดบัปานกลางต่อเหตุผลในการซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนโดยพบว่าส่วน
ใหญ่ซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนเพื่อการบ ารงุผวิพรรณ ใหค้วามส าคญัน้อยต่อการตดัสนิใจ
ซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนตามค าแนะน าของเพื่อน/คนรูจ้กั การซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนทางอนิเทอรเ์น็ต และสนใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนเพราะมดีารานักแสดง
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เป็นพรเีซน็เตอรข์องผลติภณัฑ์ Cluster C ใหค้วามส าคญัมากด้านสนใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนเพราะมดีารานักแสดงเป็นพรเีซ็นเตอร์ของผลติภณัฑ์ การซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิ
คอลลาเจนทางอนิเทอรเ์น็ต ใหค้วามส าคญัระดบัปานกลางในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนตามค าแนะน าของเพื่อน/คนรูจ้กั และใหค้วามส าคญัน้อยต่อเหตุผลในการซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจนโดยพบว่าส่วนใหญ่ซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนเพื่อบ ารงุผวิพรรณ 

 

ภาพที ่15 ภาพแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มยอ่ยและตวัแปรดา้นความตอ้งการทีม่ต่ีอส่วนประสม
ทางการตลาดผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน 

จากภาพที่ 15 พบว่า Cluster A ให้ความส าคญัน้อยต่อโฆษณาทางสื่อที่อยู่นอกบ้าน เช่น 
บนรถเมย์ BTS บลิบอร์ด โฆษณาตามสี่แยกไฟแดง เป็นต้น มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน และนโยบายสะสมแสตมป์ครบ 5 ดวง เพื่อใช้เป็นส่วนลด 50% ในการซื้อ
ครัง้ต่อไป ให้ความส าคัญในระดับปานกลางต่อการแจกสินค้าทดลองมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
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ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน และเหน็ดว้ยว่าควรมผีลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนจ าหน่าย
ภายในสถานีรถไฟฟ้า Cluster B ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ต่อโฆษณาทางสื่อทีอ่ยูน่อกบา้น 
เช่น บนรถเมย ์BTS บลิบอรด์ โฆษณาตามสีแ่ยกไฟแดง เป็นตน้ มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน และนโยบายสะสมแสตมป์ครบ 5 ดวง เพื่อใช้เป็นส่วนลด 50% ในการซื้อ
ครัง้ต่อไป ให้ความส าคญัน้อยต่อการแจกสนิค้าทดลองมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์อาหาร
เสรมิคอลลาเจน และควรมผีลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนจ าหน่ายภายในสถานีรถไฟฟ้า Cluster 
C ใหค้วามส าคญัมากในทุก ๆ ดา้น 
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ตารางที ่47 ตารางสรปุลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม (Cluster)  
พฤตกิรรมการ
บรโิภคผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิ
คอลลาเจน 

กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C 

ท่านซือ้
ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจน
เพราะเหตุใด 

ใหค้วามส าคญัมากต่อ
เหตุผลในการซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนโดยพบว่า
ส่วนใหญ่ซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน
เพื่อการบ ารงุผวิพรรณ  

ใหค้วามส าคญัระดบั
ปานกลางต่อเหตุผลใน
การซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน
โดยพบว่าส่วนใหญ่ซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนเพื่อการ
บ ารงุผวิพรรณ 

ไมค่่อยใหค้วามส าคญั
ต่อเหตุผลในการซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนโดยแต่
พบว่าส่วนใหญ่ซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนเพื่อบ ารงุ
ผวิพรรณ 

ท่านสนใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจน
เพราะมดีารา
นกัแสดงเป็นพรี
เซน็เตอรข์อง
ผลติภณัฑ ์

ใหค้วามส าคญัระดบั
ปานกลางในดา้นความ
สนใจซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน
เพราะมดีารานกัแสดง
เป็นพรเีซน็เตอรข์อง
ผลติภณัฑ ์ 

ไมค่่อยใหค้วามส าคญั
ในดา้นสนใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนเพราะมี
ดารานกัแสดงเป็นพรี
เซน็เตอรข์อง
ผลติภณัฑ ์

ใหค้วามส าคญัมากดา้น
สนใจซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน
เพราะมดีารานกัแสดง
เป็นพรเีซน็เตอรข์อง
ผลติภณัฑ ์ 
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ตารางที ่47 ตารางสรปุลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม (Cluster) (ต่อ) 
พฤตกิรรมการ
บรโิภคผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิ
คอลลาเจน 

กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C 

ท่านตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจน
ตามค าแนะน า
ของเพื่อน/คน
รูจ้กั 

ใหค้วามส าคญัมากต่อ
การตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนตาม
ค าแนะน าของเพื่อน/คน
รูจ้กั 

ไมค่่อยใหค้วามส าคญั
ต่อการตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนตาม
ค าแนะน าของเพื่อน/คน
รูจ้กั  

ใหค้วามส าคญัระดบั
ปานกลางในการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน
ตามค าแนะน าของ
เพื่อน/คนรูจ้กั 

ท่านซือ้
ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจน
ทางอนิเทอรเ์น็ต 

ใหค้วามส าคญัระดบั
ปานกลาง ในการซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนทาง
อนิเทอรเ์น็ต  

ไมค่่อยใหค้วามส าคญั
ต่อการซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน
ทางอนิเทอรเ์น็ต 

ใหค้วามส าคญัมากต่อ
การซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน
ทางอนิเทอรเ์น็ต  
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ตารางที ่47 ตารางสรปุลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม (Cluster) (ต่อ) 
ความตอ้งการทีม่ ี
ต่อส่วนประสม
ทางการตลาด
บรโิภคผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิ
คอลลาเจน 

กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C 

การแจกสนิคา้
ทดลองมผีลต่อ
การตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจน 

ใหค้วามส าคญัในระดบั
ปานกลางต่อการแจก
สนิคา้ทดลองมผีลต่อ
การตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจน  

ไมค่่อยใหค้วามส าคญั
ต่อการแจกสนิคา้
ทดลองมผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน  

ใหค้วามส าคญัมากต่อ
โฆษณาทางสื่อทีอ่ยู่
นอกบา้น เช่น บนรถ
เมย ์BTS บลิบอรด์ 
โฆษณาตามสีแ่ยกไฟ
แดง เป็นตน้ มผีลต่อ
การตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจน 

ท่านเหน็ดว้ยว่า
ควรมผีลติภณัฑ์
อาหารเสรมิ
คอลลาเจน
จ าหน่ายภายใน
สถานีรถไฟฟ้า 

ความส าคญัในระดบั
ปานกลางในดา้นเหน็
ดว้ยว่าควรมผีลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน
จ าหน่ายภายในสถานี
รถไฟฟ้า 

ไมค่่อยใหค้วามส าคญั
ในดา้นควรมผีลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน
จ าหน่ายภายในสถานี
รถไฟฟ้า  

ใหค้วามส าคญัมากต่อ
โฆษณาทางสื่อทีอ่ยู่
นอกบา้น เช่น บนรถ
เมย ์BTS บลิบอรด์ 
โฆษณาตามสีแ่ยกไฟ
แดง เป็นตน้ มผีลต่อ
การตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจน 
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ตารางที ่47 ตารางสรปุลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม (Cluster) (ต่อ)  
ความตอ้งการทีม่ ี
ต่อส่วนประสม
ทางการตลาด
บรโิภคผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิ
คอลลาเจน 

กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C 

ท่านสนใจ
นโยบายสะสม
แสตมป์ครบ 5 
ดวง เพื่อใชเ้ป็น
ส่วนลด 50% ใน
การซือ้ครัง้ต่อไป 

ไมค่่อยใหค้วามส าคญั
ต่อนโยบายสะสม
แสตมป์ครบ 5 ดวง 
เพื่อใชเ้ป็นส่วนลด 
50% ในการซือ้ครัง้
ต่อไป  

ใหค้วามส าคญัในระดบั
ปานกลางต่อนโยบาย
สะสมแสตมป์ครบ 5 
ดวง เพื่อใชเ้ป็นส่วนลด 
50% ในการซือ้ครัง้
ต่อไป  

ใหค้วามส าคญัมากต่อ
โฆษณาทางสื่อทีอ่ยู่
นอกบา้น เช่น บนรถ
เมย ์BTS บลิบอรด์ 
โฆษณาตามสีแ่ยกไฟ
แดง เป็นตน้ มผีลต่อ
การตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจน 

โฆษณาทางสื่อที่
อยูน่อกบา้น เช่น 
บนรถเมย ์BTS 
บลิบอรด์ 
โฆษณาตามสี่
แยกไฟแดง เป็น
ตน้ มผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจน 

ไมค่่อยใหค้วามส าคญั
ต่อโฆษณาทางสื่อทีอ่ยู่
นอกบา้น เช่น บนรถ
เมย ์BTS บลิบอรด์ 
โฆษณาตามสีแ่ยกไฟ
แดง เป็นตน้ มผีลต่อ
การตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจน  

ใหค้วามส าคญัในระดบั
ปานกลาง ต่อโฆษณา
ทางสื่อทีอ่ยู่นอกบา้น 
เช่น บนรถเมย ์BTS 
บลิบอรด์ โฆษณาตามสี่
แยกไฟแดง เป็นตน้ มี
ผลต่อการตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจน  

ใหค้วามส าคญัมากต่อ
โฆษณาทางสื่อทีอ่ยู่
นอกบา้น เช่น บนรถ
เมย ์BTS บลิบอรด์ 
โฆษณาตามสีแ่ยกไฟ
แดง เป็นตน้ มผีลต่อ
การตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจน 

ชื่อกลุ่ม Beauty lover  Indy lover  Smart lover 
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 จากตารางที่ 47 เป็นการแสดงลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม (Cluster) ตามเกณฑ์การ
แบ่งกลุ่มสามารถสรปุได ้ดงันี้  

Cluster A ชื่อกลุ่ม Beauty lover เป็นกลุ่มที่ให้ความส าคัญมากในด้านความสนใจซื้อ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนเพราะมดีารานักแสดงเป็นพรเีซ็นเตอร์ของผลิตภณัฑ์  โดยมี
เหตุผลหลกัในการบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนเนื่องจากต้องการบ ารุงผวิพรรณ และ
มกัจะตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนตามค าแนะน าของเพื่อน/คนรูจ้กั ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้
ส่วนใหญ่บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดเมด็ รองลงมาจะบรโิภคผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าและไม่นิยมซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนทางอนิเทอรเ์น็ต
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มรีายไดร้ะหว่าง 20,001 – 30,000 บาท ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ไมค่่อยใหค้วามส าคญั
ในด้านความสนใจในโฆษณาทางสื่อที่อยู่นอกบ้าน เช่น บนรถเมย ์BTS บลิบอรด์ โฆษณาตามสี่
แยกไฟแดง เป็นต้น และนโยบายสะสมแสตมป์ครบ 5 ดวง เพื่อใชเ้ป็นส่วนลด 50% ในการซือ้ครัง้
ต่อไป  

Cluster B ชื่อกลุ่ม Indy lover เป็นกลุ่มที่ให้ความส าคัญมากต่อเหตุผลในการบริโภค
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนเพื่อการบ ารุงผวิพรรณ ผู้บรโิภคกลุ่มนี้ไม่ค่อยให้ความส าคญัใน
ดา้นต่าง ๆ ดงันี้ ดา้นความสนใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนเพราะมดีารานักแสดงเป็นพรี
เซน็เตอรข์องผลติภณัฑ์ การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนตามค าแนะน าของเพื่อน/
คนรูจ้กั การซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนทางอนิเทอรเ์น็ต การไดร้บัแจกสนิคา้ทดลองมผีล
ต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน ความเหน็ดว้ยว่าควรมผีลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนจ าหน่ายภายในสถานีรถไฟฟ้า ความสนใจนโยบายสะสมแสตมป์ครบ 5 ดวง เพื่อใชเ้ป็น
ส่วนลด 50% ในการซือ้ครัง้ต่อไป และโฆษณาทางสื่อทีอ่ยู่นอกบา้น เช่น บนรถเมย ์BTS บลิบอรด์ 
โฆษณาตามสีแ่ยกไฟแดง เป็นตน้ มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน ส าหรบั
ชนิดของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนที่ผู้บริโภคกลุ่มนี้นิยมบริโภคคือชนิดผงละลายน ้ า 
รองลงมาคอืชนิดน ้าพรอ้มดื่ม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มรีายไดร้ะหว่าง 20,001 – 30,000 บาท 

Cluster C ชื่อกลุ่ม Smart lover เป็นกลุ่มทีใ่หค้วามส าคญัอย่างยิง่ในด้านต่าง ๆ ดงันี้ ดา้น
ความสนใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนเพราะมีดารานักแสดงเป็นพรีเซ็นเตอร์ของ
ผลติภณัฑ ์การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนตามค าแนะน าของเพื่อน/คนรูจ้กั การ
ไดร้บัแจกสนิคา้ทดลองมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน ความเหน็ดว้ยว่า
ควรมผีลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนจ าหน่ายภายในสถานีรถไฟฟ้า ความสนใจนโยบายสะสม
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แสตมป์ครบ 5 ดวง เพื่อใชเ้ป็นส่วนลด 50% ในการซือ้ครัง้ต่อไป และโฆษณาทางสื่อทีอ่ยู่นอกบา้น 
เช่น บนรถเมย ์BTS บลิบอรด์ โฆษณาตามสีแ่ยกไฟแดง เป็นตน้ มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจน ซึง่ใหค้วามส าคญัน้อยในดา้นการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนทาง
อนิเทอรเ์น็ต ส าหรบักลุ่มนี้นิยมบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้ามากทีสุ่ด 
รองลงมาคอืชนิดน ้าพรอ้มดื่มและชนิดเมด็ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีายไดก้ระจายอยู่ในช่วงรายได้ 
ดงันี้ ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 47 คน ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 47 
คนและสงูกว่า 30,001 บาท จ านวน 44 คน 
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บทท่ี 5 
 

สรปุผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจยัเรื่อง “การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใช้ปจัจยัด้านพฤตกิรรมการบรโิภคและความต้องการที่มต่ีอส่วนประสมทาง
การตลาด” มวีตัถุประสงค ์เพื่อ 1. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนของผู้บรโิภค 2. เพื่อศึกษาปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดของผลติภณัฑ์อาหาร
เสรมิคอลลเจนทีม่ผีลต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค 3. เพื่อแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนโดยใชป้จัจยัดา้นพฤตกิรรมการบรโิภคและความตอ้งการทีม่ต่ีอส่วนประสมทางการตลาด 
โดยมสีรปุผลการศกึษา อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

 
สรปุผลกำรศึกษำ 

 
ส่วนท่ี 1 สรปุผลสรุปผลการศกึษาดา้นลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตร ์ดา้นพฤตกิรรมการ
บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน และสรุปผลการศกึษาดา้นความตอ้งการทีม่ต่ีอส่วนประสม
ทางการตลาดผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน 
 
สรปุผลกำรศึกษำด้ำนลกัษณะทัว่ไปทำงประชำกรศำสตร ์
 จากการศกึษากลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน พบว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ มอีายุระหว่าง 31-40 
ปี จ านวน 233 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.25 มสีถานภาพโสด จ านวน 283 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.75 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 ประกอบอาชีพพนักงาน
บรษิทัเอกชน จ านวน 219 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.75 และมรีายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท 
จ านวน 172 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43  
 

สรปุผลกำรศึกษำด้ำนพฤติกรรมกำรบริโภคผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจน 

 



163 
 

1. กลุ่มตวัอยา่งความส าคญัมากทีสุ่ดต่อคุณสมบตัขิองผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน 
คอืเมือ่บรโิภคแลว้ตอ้งการใหผ้วิไดร้บัการบ ารงุ (What) จ านวน 231 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.75 โดย
มคีวามถีใ่นการซือ้ 1 ครัง้ต่อเดอืน จ านวน 141 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.25 และมคี่าใชจ้า่ยต่อครัง้ใน
การซือ้อยูท่ี ่701 – 900 บาท จ านวน 95 คดิเป็นรอ้ยละ 23.75 

2. ท าไมผูบ้รโิภคจงึสนใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน (Why) พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด คอืคดิว่าผวิพรรณต้องการการบ ารุงจากภายใน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.18 และให้ความส าคญัน้อยที่สุดคอืความมชีื่อเสยีงของตรายีห่้อท าให้สนใจซื้อผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.52 

3. ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนด้วยตวัเองมากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.71 และให้ความส าคญั
น้อยทีสุ่ดคอืครอบครวัมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.83  

4. ด้านผู้บรโิภคซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนเมื่อใด (When) พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดเมื่อพบเหน็เพื่อนร่วมงานหรอืคนทัว่ไปมผีวิพรรณสดใสเปล่งปลัง่ 
มผีลท าใหเ้กดิความตอ้งการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนมาบรโิภคเพื่อดูแลผวิของท่านดว้ย
ตวัเองมากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 และให้ความส าคญัน้อยที่สุดคอืมกัจะซื้อผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนทีจ่บัคู่ขายรว่มกบัวติามนิซใีนราคาทีถู่กลง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.38 

5. ดา้นสถานทีซ่ือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน (Where) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ 
ให้ความส าคญัมากที่สุดในการซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.31 และใหค้วามส าคญัน้อยที่สุดในการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนผ่าน
ตวัแทนจ าหน่าย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.58 

6. ด้านการหาขอ้มูลก่อนการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน (How) พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดในการหาขอ้มลูทางสื่อสงัคมออนไลน์ เช่น การอ่าน
ค าแนะน าหรอืดูคลปิวดีโีอจากผู้ที่บรโิภคผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนก่อนการตดัสินใจซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 และใหค้วามส าคญัน้อยทีสุ่ดคอืการปรกึษา
ผู้เชี่ยวชาญ/แพทย/์เภสชักร ก่อนตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.04  
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สรปุผลกำรศึกษำด้ำนควำมต้องกำรท่ีมีต่อส่วนประสมทำงกำรตลำดผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริม

คอลลำเจน 
1. ดา้นปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ ์(Product) พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่ ใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด คอืการเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนทีม่มีาตรฐาน อย. มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.48 และใหค้วามส าคญัน้อยทีสุ่ดคอืผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนไม่ควรมสี ีมี
กลิน่ หรอืมรีสชาต ิมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.21  

2. ดา้นปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา (Price) พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ให้
ความส าคญัมากทีสุ่ด คอืสนใจนโยบายสะสมแสตมป์ครบ 5 ดวง เพื่อใชเ้ป็นส่วนลด 50% ในการซือ้
ครัง้ต่อไป มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 และใหค้วามส าคญัน้อยทีสุ่ดคอืใหค้วามสนใจกบัสนิคา้ทีม่รีาคาถูก
กว่าก่อนจะใหค้วามสนใจกบัสนิคา้ทีม่รีาคาสงูกว่า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.38   
 3. ดา้นปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานทีใ่นการจดัจ าหน่าย (Place) พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัมากที่สุด คอืผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนที่จดัเรยีงอยู่ใน
ระดับสายตาภายในร้านเป็นจุดที่ท าให้ท่านสนใจเป็นพิเศษ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และให้
ความส าคญัน้อยที่สุดคอืเห็นด้วยว่า ควรจดัวางผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนอยู่ด้านหน้าติด
ทางเขา้รา้น มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.75 
 4. ดา้นปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญมากที่สุด คือการแจกสินค้าทดลองมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.77 และให้ความส าคญัน้อยที่สุดคอืความ
คดิเหน็หรอืค าแนะน าจากพนักงานขายมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.09  
 

ส่วนท่ี 2 สรุปผลการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยใช้ปจัจยัด้านพฤติกรรมการบรโิภคและความต้องการที่มต่ีอส่วนประสมทางการการตลาด
ทัง้หมด 3 กลุ่ม ดงันี้ 

1. กลุ่ม A ช่ือกลุ่ม Beauty lover มจี านวนสมาชกิ 136 คน  คดิเป็นร้อยละ 34.00 อายุ
เฉลีย่ 31 – 40 ปี จ านวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.6 สถานภาพโสด จ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 35.30 การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.60 ประกอบอาชพีพนักงาน
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บรษิทัเอกชน  จ านวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.40 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท 
จ านวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.30 

ด้านพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลเจน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญัต่อคุณสมบตัิของผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนคอืเมื่อบรโิภคแล้วต้องการให้ผวิ
ไดร้บัการบ ารุง ชนิดของผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน ความถี่ในการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจน โดยมีค่าเฉลี่ยของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม ด้านท าไมผู้บริโภคจึงสนใจซื้อ ได้ให้
ความส าคญัในความมชีื่อเสยีงของตรายีห่้อท าให้สนใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน โดยมี
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม ด้านผู้มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจนัน้จะตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจนตามค าแนะน าของเพื่อน/คนรูจ้กั และสนใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลา
เจนเพราะมดีารานกัแสดงเป็นพรเีซน็เตอรข์องผลติภณัฑ ์โดยมคี่าเฉลีย่ของกลุ่มสงูกว่าค่าเฉลี่ยรวม 
ด้านสถานที่ซื้อจะให้ความส าคัญในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนตามร้านค้าใน
ห้างสรรพสนิค้า เช่น บิก๊ซ ีหรอื เทสโก้ โลตสั เป็นต้น โดยมคี่าเฉลี่ยของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม 
ดา้นการหาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจจะใหค้วามส าคญัในการหาขอ้มลูทางสื่อสงัคมออนไลน์ เช่น การ
อ่านค าแนะน าหรอืดูคลปิวดีโีอจากผูท้ีบ่รโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนก่อนการตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน และมกัจะซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนขนาดทดลองมา
บรโิภคก่อนตัดสินใจซื้อขนาดที่ใหญ่ขึ้น ตลอดจนการปรกึษาผู้ เชี่ยวชาญ/แพทย์/เภสชักร ก่อน
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน โดยมคี่าเฉลีย่ของกลุ่มสงูกว่าค่าเฉลีย่รวม 

ดา้นปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลเจน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้
ความส าคญัในดา้นผลติภณัฑ ์คอืผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนไม่ควรมสี ีมีกลิน่ หรอืมรีสชาต ิ
และควรมรีูปพรเีซนเตอรบ์นบรรจุภณัฑ์ของผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน โดยมคี่าเฉลี่ยของ
กลุ่มสงูกว่าค่าเฉลีย่รวม ดา้นการส่งเสรมิการตลาดใหค้วามส าคญัต่อความคดิเหน็หรอืค าแนะน าจาก
พนกังานขายมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน โฆษณาทางโทรทศัน์มผีลต่อ
การตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน และการได้รบัส่วนลดพเิศษทางอเีมลล์ มผีลต่อ
การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน โดยมคี่าเฉลีย่ของกลุ่มสงูกว่าค่าเฉลีย่รวม 

2. กลุ่ม B ช่ือกลุ่ม Indy lover มจี านวนสมาชกิ 97 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 24.25 อายุเฉลี่ย 
31 – 40 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 สถานภาพโสด จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.40 การศึกษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 63 คน คดิเป็นร้อยละ 27.40 ประกอบอาชพีพนักงาน
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บรษิทัเอกชน  จ านวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.50 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท 
จ านวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.40 

ด้านพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลเจน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญัต่อคุณสมบตัิของผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนคอืเมื่อบรโิภคแล้วต้องการให้ผวิ
ไดร้บัการบ ารุง ชนิดของผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน ความถี่ในการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจน งบประมาณในการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนต่อครัง้ โดยมคี่าเฉลีย่ของกลุ่ม
สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม ด้านท าไมผู้บรโิภคจงึสนใจซื้อ พบว่าให้ความส าคญัในการที่จะเปลี่ยนใจซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนตรายีห่อ้ใหมท่นัทเีมื่อท่านเหน็ว่ามคีุณภาพมากกว่าตรายีห่อ้เดมิที่
ท่านบรโิภคอยู่ และคดิว่าผวิพรรณของท่านต้องการการบ ารุงจากภายใน โดยมคี่าเฉลีย่ของกลุ่มสงู
กว่าค่าเฉลี่ยรวม ในด้านผู้มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจซื้อ พบว่าตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
คอลลาเจนด้วยตัวเอง โดยมคี่าเฉลี่ยของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม ด้านสถานที่ซื้อจะทาการซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนตามรา้นค้าในห้างสรรพสนิค้า เช่น บิก๊ซ ีหรอื เทสโก้ โลตสั เป็น
ต้น โดยมีค่าเฉลี่ยของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม ด้านการหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อจะให้
ความส าคญัในการเปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิองผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดต่าง ๆ ก่อน
ตดัสนิใจซือ้ โดยมคี่าเฉลีย่ของกลุ่มสงูกว่าค่าเฉลีย่รวม  

ดา้นปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลเจน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้
ความส าคญัด้านราคา นโยบายสะสมแสตมป์ครบ 5 ดวง เพื่อใช้เป็นส่วนลด 50% ในการซื้อครัง้
ต่อไป และให้ความสนใจกบัสนิค้าที่มรีาคาถูกกว่าก่อนจะให้ความสนใจกบัสนิค้าที่มรีาคาสูงกว่า 
โดยมีค่าเฉลี่ยของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม ด้านสถานที่ในการจดัจ าหน่าย ให้ความส าคัญกับ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนที่จดัเรยีงอยู่ในระดบัสายตาภายในรา้นเป็นจุดที่ท าให้ท่านสนใจ
เป็นพเิศษ โดยมคี่าเฉลีย่ของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉลีย่รวม ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ใหค้วามส าคญักบั
โฆษณาทางโทรทศัน์มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน โดยมคี่าเฉลี่ยของ
กลุ่มสงูกว่าค่าเฉลีย่รวม 

3. กลุ่ม C ช่ือกลุ่ม Smart lover มจี านวนสมาชิก 167 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.75 อายุ
เฉลีย่ 20 – 30 ปี จ านวน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.00 สถานภาพโสด จ านวน 114 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 40.30 การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.00 ประกอบอาชพีพนักงาน
บรษิทัเอกชน  จ านวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.10 มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท 
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จ านวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.60 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 47 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.30 

ด้านพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลเจน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญัต่องบประมาณในการซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนต่อครัง้ โดยมคี่าเฉลี่ยของ
กลุ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม ด้านท าไมผู้บรโิภคจงึสนใจซื้อ จะเปลี่ยนใจซื้อผลิตภณัฑ์อาหารเสรมิ
คอลลาเจนตรายีห่อ้ใหม่ทนัทเีมื่อท่านเหน็ว่ามคีุณภาพมากกว่าตรายีห่อ้เดมิทีท่่านบรโิภคอยู่ คดิว่า
ผิวพรรณต้องการการบ ารุงจากภายใน โดยมีค่าเฉลี่ยของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม ด้านท าไม
ผูบ้รโิภคจงึสนใจซือ้ พบว่าสนใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนทีม่กีารแจกสนิคา้ทดลอง โดย
มคี่าเฉลี่ยของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม ด้านผู้มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจซื้อจะเป็นการตดัสนิใจซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนดว้ยตวัเอง ครอบครวัมผีลท าใหท้่านตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจน ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนตามค าแนะน าของเพื่อน/คนรู้จกั 
สนใจซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนเพราะมดีารานักแสดงเป็นพรเีซ็นเตอร์ของผลติภณัฑ์ 
โดยมคี่าเฉลี่ยของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม ด้านสถานที่ซื้อพบว่าซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลา
เจนทางอนิเทอรเ์น็ต โดยมคี่าเฉลีย่ของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉลีย่รวม ดา้นการหาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ
ซื้อ มกัจะสอบถามเพื่อน/คนรู้จกัที่บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน มกัเปรียบเทียบ
คุณสมบตัิของผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนชนิดต่าง ๆ ก่อนตดัสนิใจซื้อ และมกัจะปรกึษา
ผูเ้ชีย่วชาญ/แพทย/์เภสชักร ก่อนตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน โดยมคี่าเฉลี่ยของ
กลุ่มสงูกว่าค่าเฉลีย่รวม 

ดา้นปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลเจน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้
ความส าคญัด้านผลติภณัฑ ์ควรมรีูปพรเีซนเตอรบ์นบรรจุภณัฑข์องผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลา
เจน โดยมคี่าเฉลี่ยของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม ด้านราคาสนใจนโยบายสะสมแสตมป์ครบ 5 ดวง 
เพื่อใช้เป็นส่วนลด 50% ในการซื้อครัง้ต่อไป ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนที่มรีาคาให้เลอืก
หลากหลาย มผีลท าให้ท่านตดัสนิใจซื้อได้ง่ายขึน้ โดยมคี่าเฉลี่ยของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉลีย่รวม ด้าน
สถานทีใ่นการจดัจ าหน่าย ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนทีจ่ดัเรยีงอยูใ่นระดบัสายตาภายในรา้น
เป็นจุดที่ท าให้ท่านสนใจเป็นพเิศษ เห็นด้วยว่าควรมผีลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนจ าหน่าย
ภายในสถานีรถไฟฟ้า และการมบีรกิารจดัส่งสนิคา้ถงึบา้น มผีลท าใหต้ดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจน โดยมคี่าเฉลีย่ของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉลีย่รวม ดา้นการส่งเสรมิการตลาดพบว่า ความ
คดิเหน็หรอืค าแนะน าจากพนักงานขายมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน 
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และโฆษณาทางโทรทศัน์มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน โดยมคี่าเฉลี่ย
ของกลุ่มสงูกว่าค่าเฉลีย่รวม 

อภิปรำยผล 

ผลการศึกษาวิจยัเรื่อง “การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใช้ปจัจยัด้านพฤตกิรรมการบรโิภคและความต้องการที่มต่ีอส่วนประสมทาง
การตลาด” สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. กลุ่ม A ช่ือกลุ่ม Beauty lover สมาชกิส่วนใหญ่ อายุเฉลี่ย 31 – 40 ปี สถานภาพโสด 
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 
30,000 บาท เป็นกลุ่มที่ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลาเจนตามค าแนะน าของเพื่อน /คน
รูจ้กั อกีทัง้ใหค้วามส าคญัต่อการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนที่มมีาตรฐาน อย. และการมี
ฉลากแสดงรายละเอยีดส่วนผสมอย่างชดัเจน โดยเหน็ดว้ยว่าผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนไม่
ควรมสี ีมกีลิน่ หรอืมรีสชาต ิแต่กลบัไมใ่หค้วามส าคญัต่อโฆษณาทางสื่อทีอ่ยูน่อกบา้น เช่น โฆษณา
บนรถเมย ์BTS บลิบอรด์ โฆษณาตามสี่แยกไฟแดง เป็นต้น นอกจากนัน้ยงัไม่เห็นด้วยกบัการมี
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนบนสถานีรถไฟฟ้าและไม่สนใจนโยบายสะสมแสตมป์เพื่อใช้เป็น
ส่วนลดในการซื้อครัง้ต่อไป จากข้อมูลจะพบว่ากลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่เน้นทางด้านคุณสมบัติของ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนเป็นหลกั จากอายเุฉลีย่ที ่31 – 40 ปี ตลอดจนมกีารศกึษาในระดบั
ปรญิญาตร ีอาจเป็นปจัจยัทีท่ าใหก้ลุ่มน้ีมเีหตุมผีลในการเลอืกบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลา
เจนทีม่คีุณสมบตัติรงตามความต้องการในการบรโิภค ไดแ้ก่ ผลติภณัฑไ์ม่มสี ีไมม่กีลิน่ ไมม่รีสชาต ิ
นอกจากนัน้ยงัให้ความสนใจผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนที่มฉีลากแสดงส่วนผสมแสดงอย่าง
ชดัเจนและไดร้บัมาตรฐาน อย. และดว้ยมอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนจงึอาจส่งผลใหม้เีวลาในการ
ตดิตามสื่อโฆษณานอกบา้นน้อยตามไปดว้ย ดา้นการเดนิทางไปท างานในช่วงเวลาเร่งด่วนอาจท า
ใหไ้มส่ะดวกทีจ่ะสนใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนวางจ าหน่ายภายในสถานีรถไฟฟ้า 

2. กลุ่ม B ช่ือกลุ่ม Indy lover สมาชิกส่วนใหญ่อายุเฉลี่ย 31 – 40 ปี สถานภาพโสด
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน  มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20 ,001 – 30,000 
บาท ให้ความส าคัญกับโฆษณาทางสื่อที่อยู่นอกบ้าน เช่น โฆษณาบนรถเมย์ BTS บิลบอร์ด 
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โฆษณาตามสีแ่ยกไฟแดง เป็นต้น และสนใจนโยบายการสะสมแสตมป์เพื่อใชเ้ป็นส่วนลดในการซือ้
ครัง้ต่อไป เป็นกลุ่มที่มคีวามมัน่ใจในตวัเองสูงซึ่งในการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลา
เจนจะใหค้วามส าคญัน้อยต่อการไดร้บัค าแนะน าจากเพื่อน/ คนรูจ้กั และไมน่ิยมซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนทางอนิเทอรเ์น็ต ตลอดจนการไมส่นใจในผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนทีม่ดีารา
นักแสดงเป็นพรเีซ็นเตอร์ ไม่สนใจการแจกสินค้าทดลองและไม่สนใจซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสริม
คอลลาเจนทีว่างจ าหน่ายในสถานีรถไฟฟ้า อายเุฉลีย่ 31 – 40 ปี อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน จาก
ขอ้มลูจะพบว่ากลุ่มนี้สนใจโฆษณาทางสื่อทีอ่ยู่นอกบ้าน จงึอาจมจี านวนสมาชกิส่วนใหญ่ในกลุ่มที่
เดนิทางดว้ยรถยนตจ์งึมโีอกาสทีจ่ะเหน็โฆษณาต่าง ๆ ทีเ่ป็นสื่อทีอ่ยูน่อกบา้นได้  

3. กลุ่ม C ช่ือกลุ่ม Smart lover สมาชกิส่วนใหญ่สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน  มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10 ,001 – 20,000 บาท จ านวน 47 
คน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 47 คน ซึง่เป็นกลุ่มทีม่รีายไดอ้ยู่ใน 2 
ช่วง และมอีายุเฉลีย่ต ่าทีสุ่ด นอกจากนัน้ยงัพบว่าเป็นกลุ่มทีใ่หค้วามส าคญัมากดา้นความสนใจซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนที่มดีารานักแสดงเป็นพรเีซ็นเตอร์และการซื้อผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนทางอนิเทอรเ์น็ต ใหค้วามส าคญัต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลาเจน
ตามค าแนะน าของเพื่อน/คนรูจ้กั สนใจการแจกสนิค้าทดลอง เหน็ด้วยกบัการมผีลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนวางจ าหน่ายบนรถไฟฟ้า สนใจนโยบายการสะสมแสตมป์เพื่อใชเ้ป็นส่วนลดในการ
ซื้อครัง้ต่อไป และให้ความส าคญักับโฆษณาทางสื่อที่อยู่นอกบ้าน เช่น โฆษณาบนรถเมย์ BTS 
บลิบอรด์ โฆษณาตามสีแ่ยกไฟแดง เป็นต้น จะเหน็ไดว้่าเป็นกลุ่มทีใ่หค้วามส าคญัในทุกปจัจยั ดว้ย
อายเุฉลีย่ที ่20 – 30 ปี ซึง่เป็นกลุ่มทีม่อีายเุฉลีย่ต ่าทีสุ่ด ปจัจยัดา้นอายุอาจมผีลต่อการคน้หาขอ้มลู
ก่อนการตดัสนิใจซื้อ จากขอ้มูลจะพบว่าเป็นกลุ่มที่ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน
ตามค าแนะน าของเพื่อน/คนรูจ้กั มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีห่ลากหลายอาจเป็นปจัจยัทีท่ าใหภ้าพรวม
ของสมาชกิในกลุ่มใหค้วามส าคญักบัทุกดา้น 

 
อภิปรำยผลกำรศึกษำปัจจยัด้ำนพฤติกรรมกำรบริโภค 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่บรโิภคผลติภณัฑอาหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้า รองลงมา
คอืชนิดเมด็ ดา้นความถี่ในการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนส่วนใหญ่จะซือ้ 1 ครัง้ต่อเดอืน 
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของภทัรา รอดด ารงค ์และ สุจติรา รอดสมบูรณ์ (2559) ทีศ่กึษาเรื่อง
ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิความงามคอลลาเจนผ่านทางเฟชบุ๊ค ทีพ่บว่า
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กลุ่มตวัอย่างมคีวามถี่ในการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิความงามคอลลาเจนโดยเฉลีย่มกีารซือ้เดอืน
ละ 1 ครัง้ ด้านงบประมาณในการซื้อต่อครัง้ประมาณ 701 – 900 บาท และพบว่ากลุ่มตวัอย่างจะ
เปลีย่นใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนตรายีห่อ้ใหม่ทนัทเีมื่อเหน็ว่ามคีุณภาพมากกว่าตรา
ยีห่้อเดมิที่ท่านบรโิภคอยู่ กลุ่มตวัอย่างมคีวามตระหนักว่าผวิพรรณต้องการการบ ารุงจากภายใน 
ความมชีื่อเสยีงของตรายีห่อ้ท าใหท้่านสนใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของนิภาพร รุ่งสว่าง (2551) ทีศ่กึษาเรื่อง ทศันคต ิและแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารทีม่สี่วนผสมของคอลลาเจน ซึง่พบว่าชื่อเสยีงของตราสนิคา้มผีลต่อแนวโน้มในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑ์อาหารที่มสี่วนผสมของคอลลาเจน นอกจากนัน้ยงัพบว่าการแจกสินค้า
ทดลองมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภคมาก ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศกึษาของณัฐพร เกยีรติ
ภักดี (2557) ที่ศึกษาเรื่อง การแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
(คอลลาเจน) กรณีศกึษา อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ทีไ่ดเ้สนอแนะใหม้กีารแจกสนิคา้ทดลองให้
ลูกค้าทดลองใช้ และพบว่าสอดคล้องกบัแนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมของการส่งเสรมิการตลาด 
(Promotion (Mix) ของศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2550 : 35) กล่าวว่า การส่งเสรมิการตลาดต้อง
ศกึษาถงึกระบวนการตดิต่อสื่อสาร (Communication Process) เพื่อเขา้ใจถงึความสมัพนัธร์ะหว่าง
ผู้รบักบัผู้ส่ง โดยการจูงใจเพื่อให้เกิดการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์มจีุดเริม่ต้นมาจากการได้รบัการ
กระตุ้นใหเ้กดิความต้องการ ซึง่การส่งเสรมิการตลาดมเีครื่องมอืส าคญั 4 ชนิด ไดแ้ก่ (1) การขาย
โดยพนักงานขาย (2) การโฆษณา (3) การส่งเสรมิการขายและ (4) การเผยแพร่และประชาสมัพนัธ ์
และการแจกสินค้าทดลองคือรูปแบบหนึ่งของการส่งเสริมการขายนัน่เอง  ในการตัดสินใจซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนนัน้ กลุ่มตวัอย่างมกีารตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลา
เจนด้วยตวัท่านเอง รวมถงึครอบครวัก็ยงัมผีลท าให้ตดัสนิใจซื้อ และมกีารตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจนเพราะไดอ่้านค าแนะน าหรอืดคูลปิวดีโีอทางสื่อสงัคมออนไลน์จากผูท้ีบ่รโิภค
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนมาก่อน ดา้นโอกาสในการซือ้พบว่าเมื่อพบเหน็เพื่อนร่วมงานหรอื
คนทัว่ไปมผีิวพรรณสดใสเปล่งปลัง่ มผีลท าให้ต้องการซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนมา
บรโิภคเพื่อดูแลผวิเช่นกนั และยงัซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนเพื่อเป็นของขวญัในโอกาส
พิเศษต่าง ๆ ซื้อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนที่จบัคู่ขายร่วมกับวิตามินซีในราคาที่ถูกลง 
สถานที่ซื้อนิยมซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนผ่านตัวแทนจ าหน่ายและตามร้านค้าใน
ห้างสรรพสนิค้า เช่น บิก๊ซ ีหรอื เทสโก้ โลตสั เป็นต้น ในการหาข้อมูลก่อนการตดัสนิใจซื้อกลุ่ม
ตวัอย่างมกัจะสอบถามเพื่อน/คนรู้จกัที่บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน หาขอ้มูลทางสื่อ
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สงัคมออนไลน์ เช่น การอ่านค าแนะน าหรอืดูคลปิวดีโีอจากผูท้ีบ่รโิภคผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลา
เจนก่อนการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน การเปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจนชนิดต่าง ๆ ก่อนตดัสนิใจซื้อ ซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอลลาเจนขนาด
ทดลองมาบรโิภคก่อนตดัสนิใจซื้อขนาดทีใ่หญ่ขึน้ และการปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ/แพทย/์เภสชักร ก่อน
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน 

 

อภิปรำยผลกำรศึกษำปัจจยัด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัมากด้านผลติภณัฑ์โดยมคีวามเห็นด้วยอย่างยิง่ว่า

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนไม่ควรมีสี มีกลิ่น หรือมีรสชาติ ส าหรบัด้านบรรจุภัณฑ์ให้
ความส าคญัมากในการทีค่วรมรีูปพรเีซนเตอรบ์นบรรจุภณัฑข์องผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของณัฐพร เกียรติภกัดี (2557) ที่ศึกษาเรื่อง การแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษา
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร (คอลลาเจน) กรณศีกึษา อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่ที่
พบว่ากลุ่มตวัอย่างใหร้ะดบัความส าคญัเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจซือ้สนิค้า
ในระดบัค่ามาก โดยในดา้นผลติภณัฑไ์ดเ้น้นเรื่องบรรจุภณัฑ ์เช่น สวยงาม, หลากหลาย, ทนัสมยั 
และทนทาน เป็นตน้ 
 
อภิปรำยผลกำรศึกษำลกัษณะทัว่ไปด้ำนประชำกรศำสตร ์  

จากการศกึษาวจิยัครัง้นี้ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มอีายรุะหว่าง 31-40 ปี ซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ อภิรดี นิว ัฒนสกุล (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและการรับรู้ข่าวสารที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนชนิดผงละลายน ้าของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร สถานภาพโสด เช่นเดยีวกบังานวจิยัของณัฐพร เกียรติภกัด ี(2557) ที่
ศึกษาเรื่อง การแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (คอลลาเจน) 
กรณีศึกษา อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ มกีารศึกษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงาน
บรษิทัเอกชน และมรีายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท ทีส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของภทัรา รอด
ด ารงค์ และ สุจติรา รอดสมบูรณ์ (2559) ที่ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิความงามคอลลาเจนผ่านทางเฟชบุ๊ค 
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ข้อเสนอแนะ 

 
ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษาครัง้นี้ 

จากผลการศกึษาวจิยั จะเหน็ได้ว่ากลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม มสีถานภาพโสด มกีารศึกษา
ระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงานเอกชน และยงัพบปจัจยัส าคญัที่ได้จากการวเิคราะห์ผล
ขอ้มลู คอืผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ขาดความภกัดใีนตราสนิคา้และพรอ้มทีจ่ะเปลีย่นใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิคอลลาเจนตรายี่ห้อใหม่ทนัทเีมื่อเห็นว่ามคีุณภาพมากกว่าตรายี่ห้อเดมิที่บรโิภคอยู่ อีกทัง้
ผูบ้รโิภคแต่ละกลุ่มมพีฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนและความตอ้งการที่มี
ต่อส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกนั และเพื่อให้เกดิการปรบัปรุงกลยุทธใ์นการพฒันาธุรกจิ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนให้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้บรโิภคแต่ละกลุ่ม ผู้วจิยัขอ
น าเสนอขอ้แนะน า ดงันี้ 

1. กลุ่ม Beauty lover เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของธุรกจิอนัดบัที่ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ตดัสนิใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนตามค าแนะน าของเพื่อน/คนรู้จ ัก  ซึ่งนับเป็นปจัจัยที่มี
ความส าคญัมากเพราะจากผลงานวิจยัจ านวนมากสรุปตรงกันว่า "คนเราตดัสนิใจซื้อสนิค้าหรอื
บรกิาร โดยเชื่อค าแนะน าของคนที่เราไว้วางใจมากกว่าเชื่อจากค าโฆษณา" (สามภีรรยา , ญาติ, 
เพื่อน, อาจารย์, ผู้เชี่ยวชาญ) ซึ่งทางการตลาดพบว่าลูกค้าที่ได้รบัการแนะน าบอกต่อกนัมาส่วน
ใหญ่จะเป็นลกูคา้ทีด่ ีมคีวามไวว้างใจและเขา้ใจในผลติภณัฑ ์จงรกัภกัด ีและยงัมแีนวโน้มจะบอกต่อ
กับผู้บรโิภคคนอื่นๆ การตลาดแบบบอกต่อ (Viral Marketing) จงึเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ธุรกิจจะ
สามารถขยายฐานลูกค้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และยงัพบว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการบรโิภคผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิคอลลาเจนเมื่อร่างกายนอนพกัผ่อนไม่เพยีงพอ ธุรกจิควรก าหนดกลยุทธ์การพฒันา
ผลติภณัฑด์ว้ยการเพิม่คุณค่าทางสารอาหารเขา้ไปในผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนเพื่อเป็นการ
สรา้งคุณค่าและความแตกต่าง โดยการเพิม่สูตรส าหรบัผูท้ีพ่กัผ่อนไม่เพยีงพอคอืการเพิม่สมุนไพร
จนีคอืถงัเช่า ซึง่มสีรรพคุณในการช่วยเพิม่ภูมคิุม้กนัและสรา้งความแขง็แกรง่ใหแ้ก่รา่งกาย 

2. กลุ่ม Indy lover เป็นกลุ่มทีม่คี่าเฉลีย่ในแต่ละปจัจยัค่อนขา้งต ่ากว่ากลุ่มอื่น เพื่อเป็นการ
พฒันาผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ใหรู้จ้กัและเกดิการทดลองใชผ้ลติภณัฑจ์งึควรก าหนดกลยุทธด์า้นการดงึลูกคา้
ใหม ่ดว้ยการส่งสนิคา้ทดลองไปใหผู้บ้รโิภคเพื่อเป็นการกระตุ้นใหเ้กดิความสนใจในผลติภณัฑ ์และ
เพื่อการพฒันาลูกค้ากลุ่มนี้ให้กลายมาเป็นกลุ่ม Beauty lover ต่อไป นอกจากนี้ควรจดักิจกรรม
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ทางการตลาดด้วยการตัง้บูธสอนแต่งหน้าและตรวจสุขภาพผวิฟรใีนห้างสรรพสนิค้า โดยจดัให้มี
ผู้เชี่ยวชาญด้านผวิหนังมาให้ค าปรกึษาคอื หมอโอ๊ค สมทิธิ ์อารยะสกุล และจดัให้มกีูรูด้านการ
แต่งหน้าเพื่อมาด าเนินกจิกรรม “ผวิหน้าใสแต่งหน้าสวย” ซึง่กูรทูีจ่ะมาสอนแต่งหน้าในงานคอื นภสั
สร บุรณศริ ิ(โมเมพาเพลนิ) ทัง้นี้เพื่อเป็นการดงึดูดความสนใจจากผู้บรโิภคใหเ้ขา้มาในบูธและท า
การลงทะเบยีนเพื่อรว่มกจิกรรมตลอดจนการรบัของทีร่ะลกึภายในงาน 

3. กลุ่ม Smart lover เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของธุรกจิอนัดบัที ่1 ผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีมจี านวน
สมาชกิในกลุ่มมากเป็นอนัดบั 1 คอืมจี านวน 167 คน และมคี่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละปจัจยัมากกว่า
กลุ่มอื่น ผู้บรโิภคกลุ่มนี้มพีฤตกิรรมในซื้อสนิค้าขนาดทดลองมาบรโิภคก่อนและเมื่อเกดิความพงึ
พอใจแล้วจึง จะท าการซื้อบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ดังนัน้ธุรกิจควรก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดด้วยการสร้างโปรแกรมการลงทะเบยีนส าหรบัผู้บรโิภคที่ซื้อสนิค้าขนาดทดลอง โดยมี
กตกิาว่าเมื่อบรโิภคครบ 3 วนัต่อเนื่องแล้วผู้บรโิภคพงึพอใจให้ท าการลงทะเบยีนผ่านควิอาร์โค้ต
ขา้งซองผลติภณัฑ ์แลว้ผูบ้รโิภคจะไดร้บั SMS ยนืยนัการลงทะเบยีนเพื่อน าไปใชเ้ป็นส่วนลดในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งทางธุรกิจจะได้ข้อมูลของผู้บริโภคส าหรับติดตามและสร้าง
ความสมัพนัธ์ระยะยาว (Customer Relationship Management : CRM) นอกจากนัน้ยงัพบว่าเป็น
กลุ่มที่ให้ความส าคญัมากต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสรมิการตลาด โดยเน้น
นโยบายสะสมแสตมป์ครบ 5 ดวง เพื่อใช้เป็นส่วนลด 50% ในการซื้อครัง้ต่อไป ธุรกจิควรวางกล
ยุทธ์เพื่อยอดในการส่งเสริมการตลาดด้วยโปรแกรมการสร้างความภักดีในตราสินค้า (Brand 
Loyalty) ดว้ยการออกแคมเปญสะสมแสตมป์ครบ 20 ดวง จะไดร้บับตัรเขา้ร่วมกจิกรรม Meet and 
Greet กบั แตว้ ณฐพร เตมรีกัษ์ ซึง่เป็นพรเีซน็เตอรข์องผลติภณัฑ ์ 

 
ข้อเสนอแนะส ำหรบักำรศึกษำครัง้ต่อไป  

1. ควรจะท าการศึกษาทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อและการบริโภค
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน 

2. ควรจะท าการศกึษาความตอ้งการดา้นส่วนประสมทางการตลาด เช่น ดา้นคุณสมบตัขิอง
ผลติภณัฑ ์เพื่อเป็นการสรา้งคุณค่าและสรา้งความแตกต่างของผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจน 

3 . ควรจะท าการศึกษาโปรแกรมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer 
Relationship Management: CRM) เพื่อเป็นการสรา้งความจงรกัภกัดแีละความผูกพนัธ์ให้ลูกคา้มี
ต่อสนิคา้และเป็นการสรา้งความสมัพนัธร์ะยะยาว 
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บณัฑติวทิยำลยั มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

นพรตัน์ ภมูวิุฒสิำร. 2556. กำรจดักำรกำรตลำด. กรงุเทพมหำนคร: จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั. 

นภวรรณ คณำนุรกัษ์. 2556. พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรงุเทพมหำนคร : ซวีแีอลกำรพมิพ.์ 

ปรยีำพร คงพนัธุว์จิติร. 2557. “พฤตกิรรมกำรบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอำหำรคอลลำเจนของผูบ้รโิภค 

ในเขตกรุงเทพมหำนคร.” กำรศกึษำคน้ควำ้อสิระปรญิญำมหำบณัฑติ สำขำวชิำกำรจดักำร 
บณัฑติวทิยำลยั มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
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บรรณานุกรม (ต่อ)  
 

ภทัรำ รอดด ำรงค ์และ สุจติรำ รอดสมบุญ. 2559. “ปจัจยัทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำร 

เสรมิควำมงำมคอลลำเจนผ่ำนทำงเฟชบุ๊ค. ” กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระปรญิญำมหำบณัฑติ 
สำขำวชิำกำรตลำด บณัฑติวทิยำลยั มหำวทิยำลยัศรปีทุม. 

แมคแคนเปรยีบหญงิสำว 5 ประเภท. พฤษภำคม 2555. ผูห้ญงิอยำ่หยดุสวย [ออนไลน์]. เขำ้ถงึ 
จำก: http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9550000062 
280 

วุฒ ิสุขเจรญิ. 2555. พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรงุเทพมหำนคร: จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั. 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ. 2534. หลกักำรตลำด. กรงุเทพฯ : S.M. Circuit Press 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ. 2539. กำรบรหิำรกำรตลำดยคุใหม.่ กรงุเทพฯ : วสิทิธิพ์ฒันำ 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ. 2550. กลยทุธก์ำรตลำดและกำรบรหิำรเชงิกลยุทธโ์ดยมุง่ทีต่ลำด. 

กรงุเทพมหำนคร: ธนธชักำรพมิพ.์ 
ศูนยก์ำรสื่อสำรนำนำชำตแิห่งจฬุำฯ. 2554. เขำ้ถงึจำก http://www.chulapedia.chula.ac.th/ 
ศูนยว์จิยั มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย. 2559. 

เขำ้ถงึจำก http://department.utcc.ac.th/library/ 
ส ำนกับรหิำรกำรทะเบยีน กำรปกครอง, กระทรวง. 2559. ระบบสถติทิำงทะเบยีน (ออนไลน์). 

เขำ้ถงึไดจ้ำก http://stat.bora.dopa.go.th 
อภริด ีนิวฒันสกุล. 2559. “ทศันคตแิละกำรรบัรูข้ำ่วสำรทีม่คีวำมสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกำรซือ้ 

ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนชนิดผงละลำยน ้ำของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร.” 
กำรศกึษำค้นควำ้อสิระปรญิญำมหำบณัฑติ สำขำวชิำกำรตลำด บณัฑติวทิยำลยั มหำวทิยำลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ. 
Marketeer Content. กุมภำพนัธ ์2559. ตลำดคอลลำเจน [ออนไลน์]. เขำ้ถงึจำก:  

http://marketeer.co.th/archives/71169 

 
 
 
 



176 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
 

ภาษาต่างประเทศ 
 
Gary Armstrong, Philip Kotler and Marc Oliver Opresnik 2016. Marketing An Introduction.  

13th ed. London: Pearson Education. 
Philip Kotler and Kevin Lane Keller 2015. Marketing Management.  

15th ed. London: Pearson Education. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 
 

 
เร่ือง การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน ในเขตกรงุเทพมหานครโดย
ใช้ปัจจยัด้านพฤติกรรมการบริโภคและความต้องการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด 

 
แบบสอบถำมชุดนี้จดัท ำขึ้นเพื่อน ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบกำรศึกษำวจิยัของนักศึกษำ

ปรญิญำโท หลกัสูตรบรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ คณะบรหิำรธุรกจิ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษำปจัจยัด้ำนพฤติกรรมกำรบรโิภคและควำมต้องกำรที่มต่ีอส่วนประสมทำง
กำรตลำดผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนของผู้บรโิภคเพื่อกำรแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพ
มหำนคร จึงใคร่ขอควำมร่วมมือจำกท่ำนในกำรตอบแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริง และ
ขอขอบพระคุณท่ำนทีเ่สยีสละเวลำในกำรตอบแบบสอบถำมมำ ณ ทีน่ี้ 

 
ค าช้ีแจง แบบสอบถำมมทีัง้หมด 3 ส่วน ดงันี้ 
ส่วนที ่1 ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมกำรซือ้และกำรบรโิภคผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจน 
ส่วนที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำด 
ส่วนที ่3 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถำม 
 

กรณุาท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัความเป็นจริงหรือความคิดเหน็ของท่าน
มากท่ีสดุ (เพยีง 1 ค ำตอบเท่ำนัน้)  
ท่ำนเคยบรโิภคผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนหรอืไม่ 
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(    ) เคย กรณุำตอบแบบสอบถำมในส่วนถดัไป 
(    ) ไมเ่คย กรณุำส่งคนืแบบสอบถำมนี้กบัผูว้จิยั และขอบพระคุณท่ำนทีส่ละเวลำในครัง้นี้ 
ส่วนท่ี 1 A :  ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมกำรซือ้และกำรบรโิภคผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจน 
(What) 

ค าช้ีแจง กรณุำท ำเครือ่งหมำย   ลงใน  [ ]  ทีต่รงกบัควำมคดิเหน็ของท่ำนมำกทีสุ่ดเพยีงขอ้
เดยีว 
1.) ท่ำนซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนเพรำะเหตุใด 
 [ ] บ ำรงุผวิพรรณ  [ ] อยำกทดลอง  [ ] ซือ้ตำมเพื่อน  [ ] อื่น ๆ โปรดระบุ 
……………..…………….... 
2.) ท่ำนเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนชนิดใด 
 [ ] ชนิดผงละลำยน ้ำ  [ ] ชนิดน ้ำพรอ้มดื่ม  [ ] ชนิดเมด็  [ ] ชนิดทีผ่สมในอำหำร 

[ ] อื่น ๆ โปรดระบุ ……………..…………….... 
3.) ท่ำนรบัประทำนผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิชนิดใดคู่กบัผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจน 
 [ ] วติำมนิซ ี [ ] Grape seed oil  [ ] แอลกลตูำ้ไธโอน  [ ] แอสตำ้แซนธนิ 

[ ] อื่น ๆ โปรดระบุ ……………..…………….... 
4.) ควำมถีใ่นกำรซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจน 
 [ ] 1 ครัง้ต่อเดอืน  [ ] 2 ครัง้ต่อเดอืน   [ ] 3 ครัง้ต่อเดอืน   

[ ] มำกกว่ำ 3 ครัง้ต่อเดอืน  [ ] อื่น ๆ โปรดระบุ ……………..…………….... 
5.) งบประมำณในกำรซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนต่อครัง้ 
 [ ] ต ่ำกว่ำ 500 บำท  [ ] 501 – 700 บำท   [ ] 701 – 900 บำท   

[ ] 901 – 1,000 บำท  [ ] สงูกว่ำ 1,001 บำท 
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ส่วนท่ี 1 B :  ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมกำรซือ้และกำรบรโิภคผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจน 

ค าช้ีแจง กรณุำท ำเครือ่งหมำย   ลงในช่องว่ำงทีต่รงกบัควำมคดิเหน็ของท่ำนมำกทีสุ่ดเพยีงขอ้
เดยีว 
    5 = เหน็ดว้ยอยำ่งยิง่  4 = เหน็ดว้ย   3 = เฉย ๆ   2 = ไมเ่หน็ดว้ย  1 = ไมเ่หน็ดว้ยอยำ่งยิง่ 

ท ำไม
ผูบ้รโิภค
จงึสนใจ
ซือ้ 

(Why) 

ค าถาม 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

1 2 3 4 5 
6.) กำรมผีวิพรรณสดใส เปล่งปลัง่ ท ำใหท้่ำนมัน่ใจในตวัเอง
มำกขึน้ 

 
 

    

7.) ท่ำนจะเปลีย่นใจซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนตรำ
ยีห่อ้ใหมท่นัทเีมือ่ท่ำนเหน็ว่ำมคีุณภำพมำกกว่ำตรำยีห่อ้เดมิที่
ท่ำนบรโิภคอยู ่ 

 
 

    

8.) ท่ำนคดิว่ำผวิพรรณของท่ำนตอ้งกำรกำรบ ำรงุจำกภำยใน 
    

 
 

9.) ควำมมชีื่อเสยีงของตรำยีห่อ้ท ำให้ท่ำนสนใจซือ้ผลติภณัฑ์
อำหำรเสรมิคอลลำเจน 

 
 

    

10.) ท่ำนสนใจซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนทีม่กีำรแจก
สนิคำ้ทดลอง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ผูม้สี่วน
รว่มใน
กำร

ตดัสนิใจ
ซือ้ 

(Who) 

11.) ท่ำนตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนดว้ยตวั
ท่ำนเอง 

 
 

    

12.) ครอบครวัมผีลท ำใหท้่ำนตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ
คอลลำเจน 

 
 

    

13.) ท่ำนตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนตำม
ค ำแนะน ำของเพื่อน/คนรูจ้กั 

    
 

 

14.) ท่ำนสนใจซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนเพรำะมี
ดำรำนกัแสดงเป็นพรเีซน็เตอรข์องผลติภณัฑ์ 

 
 

    

15.) ท่ำนตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนเพรำะได้
อ่ำนค ำแนะน ำหรอืดคูลปิวดีโีอทำงสื่อสงัคมออนไลน์จำกผูท้ี่
บรโิภคผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนมำก่อน 
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ผูบ้รโิภค
ซือ้

เมือ่ใด 
(When) 

ค าถาม 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

1 2 3 4 5 
16.) ทุกครัง้ทีพ่บเหน็เพื่อนรว่มงำนหรอืคนทัว่ไปมผีวิพรรณ
สดใสเปล่งปลัง่ มผีลท ำใหท้่ำนตอ้งกำรซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำร
เสรมิคอลลำเจนมำบรโิภคเพื่อดแูลผวิของท่ำน 

 
 

    

17.) ท่ำนซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนเพื่อเป็นของขวญั
ในโอกำสพเิศษต่ำง ๆ 

 
 

    

18.) ท่ำนซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนเมือ่ไดท้ดลอง
บรโิภคแลว้พงึพอใจ 

    
 

 

19.) ท่ำนสนใจซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนในช่วงที่
รำ่งกำยพกัผ่อนไมเ่พยีงพอหรอืนอนน้อย 

 
 

    

20.) ท่ำนมกัจะซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนทีจ่บัคู่ขำย
รว่มกบัวติำมนิซใีนรำคำทีถู่กลง 

  
 

   

สถำนที่
ซือ้ 

(Where) 

21.) ท่ำนซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนในรำ้นไฮเปอรม์ำ
เกต็ เช่น บทู วตัสนั ซรูฮูะ เป็นตน้ 

     

22.) ท่ำนซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนผ่ำนตวัแทน
จ ำหน่ำย 

     

23.) ท่ำนซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนทีร่ำ้นสะดวกซือ้
ใกลบ้ำ้น 

     

24.) ท่ำนซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนทำงอนิเทอรเ์น็ต      
25.) ท่ำนซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนตำมรำ้นคำ้ใน
หำ้งสรรพสนิคำ้ เช่น บิก๊ซ ีหรอื เทสโก ้โลตสั เป็นตน้ 

     

กำรหำ
ขอ้มลู
ก่อนกำร
ตดัสนิใจ
ซือ้ 

(How) 

26.) ท่ำนมกัจะสอบถำมเพื่อน/คนรูจ้กัทีบ่รโิภคผลติภณัฑ์
อำหำรเสรมิคอลลำเจน 

     

27.) ท่ำนหำขอ้มลูทำงสื่อสงัคมออนไลน์ เช่น กำรอ่ำน
ค ำแนะน ำหรอืดคูลปิวดีโีอจำกผูท้ีบ่รโิภคผลติภณัฑ์อำหำรเสรมิ
คอลลำเจนก่อนกำรตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำ
เจน  
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กำรหำ
ขอ้มลู
ก่อนกำร
ตดัสนิใจ
ซือ้ 

(How) 

ค าถาม 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1 2 3 4 5 
28.) ท่ำนมกัเปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิองผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ
คอลลำเจนชนิดต่ำง ๆ ก่อนตดัสนิใจซือ้ 

          

29.) ท่ำนมกัจะซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนขนำด
ทดลองมำบรโิภคก่อนตดัสนิใจซือ้ขนำดทีใ่หญ่ขึน้ 

          

30.) ท่ำนมกัจะปรกึษำผูเ้ชีย่วชำญ/แพทย/์เภสชักร ก่อน
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจน 

          

 
ส่วนท่ี 2 :  ขอ้มลูเกีย่วกบัควำมตอ้งกำรทีม่ต่ีอส่วนประสมทำงกำรตลำดผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ
คอลลำเจน 

ค าช้ีแจง กรณุำท ำเครือ่งหมำย   ลงในช่องว่ำงทีต่รงกบัควำมคดิเหน็ของท่ำนมำกทีสุ่ดเพยีงขอ้
เดยีว 

ปจัจยัส่วน
ประสมทำง
กำรตลำด
ดำ้น

ผลติภณัฑ ์

ค าถาม 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

1 2 3 4 5 
31.) ท่ำนซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนทีม่สี่วนผสม
ของวติำมนิต่ำง ๆ 

 
 

    

32.) ท่ำนเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนทีม่ ี
มำตรฐำน อย. 

 
 

    

33.) ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนไมค่วรมสี ีมกีลิน่ หรอื
มรีสชำต ิ

    
 

 

34.) ควรมรีปูพรเีซนเตอรบ์นบรรจุภณัฑข์องผลติภณัฑอ์ำหำร
เสรมิคอลลำเจน 

 
 

    

35.) ท่ำนเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนเพรำะมี
ฉลำกแสดงรำยละเอยีดส่วนผสมอยำ่งชดัเจน 
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ปจัจยั
ส่วน
ประสม
ทำง

กำรตลำด
ดำ้นรำคำ 

ค าถาม 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1 2 3 4 5 
36.) ท่ำนสนใจนโยบำยสะสมแสตมป์ครบ 5 ดวง เพื่อใชเ้ป็น
ส่วนลด 50% ในกำรซือ้ครัง้ต่อไป 

          

37.) ท่ำนเชื่อว่ำผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนทีม่รีำคำสงู
เมือ่บรโิภคแลว้จะท ำใหผ้วิพรรณสดใส เปล่งปลัง่ 

          

ปจัจยั
ส่วน
ประสม
ทำง

กำรตลำด
ดำ้น

สถำนที่
ในกำรจดั
จ ำหน่ำย 

ค าถาม 
ระดบัควำม
คดิเหน็ 

1 2 3 4 5 
38.) ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนทีม่รีำคำใหเ้ลอืก
หลำกหลำย มผีลท ำใหท้่ำนตดัสนิใจซือ้ไดง้่ำยขึน้ 

     

39.) ท่ำนใหค้วำมสนใจกบัสนิคำ้ทีม่รีำคำถูกกว่ำก่อนจะให้
ควำมสนใจกบัสนิคำ้ทีม่รีำคำสงูกว่ำ 

     

40.) กำรซือ้สนิคำ้ในปรมิำณมำกขึน้แลว้ไดร้ำคำทีถู่กลง มผีล
ท ำใหท้่ำนตดัสนิใจซือ้ไดง้่ำยขึน้ 

     

41.) ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนทีจ่ดัเรยีงอยูใ่นระดบั
สำยตำภำยในรำ้นเป็นจดุทีท่ ำใหท้่ำนสนใจเป็นพเิศษ 

 
 

    

42.) ท่ำนเหน็ดว้ยว่ำ ควรจดัวำงผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำ
เจนอยูด่ำ้นหน้ำตดิทำงเขำ้รำ้น 

 
 

    

43.) ท่ำนเหน็ดว้ยว่ำควรมผีลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจน
จ ำหน่ำยภำยในสถำนีรถไฟฟ้ำ 

    
 

 

44.) กำรตัง้บธูจ ำหน่ำยผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจนใน
พืน้ทีใ่กลท้ำงเขำ้หำ้งสรรพสนิคำ้มผีลต่อกำรตดัสนิใจซือ้ของ
ท่ำน 

 
 

    

45.) กำรมบีรกิำรจดัส่งสนิคำ้ถงึบำ้น มผีลท ำใหท้่ำนตดัสนิใจ
ซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจน 
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ปจัจยั
ส่วน
ประสม
ทำง

กำรตลำด
ดำ้นกำร
ส่งเสรมิ
กำรตลำด 

ค าถาม ระดบัความ
คิดเหน็ 

1 2 3 4 5 

46.) ควำมคดิเหน็หรอืค ำแนะน ำจำกพนกังำนขำยมผีลต่อกำร
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจน           

47.) โฆษณำทำงโทรทศัน์มผีลต่อกำรตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
อำหำรเสรมิคอลลำเจน           

48.) กำรไดร้บัส่วนลดพเิศษทำงอเีมลล์ มผีลต่อกำรตดัสนิใจ
ซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจน           

49.) กำรแจกสนิคำ้ทดลองมผีลต่อกำรตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
อำหำรเสรมิคอลลำเจน           

50.) โฆษณำทำงสื่อทีอ่ยู่นอกบำ้น เช่น บนรถเมย ์BTS 
บลิบอรด์ โฆษณำตำมสีแ่ยกไฟแดง เป็นตน้ มผีลต่อกำร
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิคอลลำเจน           

 

ส่วนท่ี 3 :  ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถำม 

ค าช้ีแจง กรณุำท ำเครือ่งหมำย   ลงใน  [ ]  ทีต่รงกบัตวัท่ำนมำกทีสุ่ดเพยีงค ำตอบเดยีว 
51.) อำย ุ [ ] 20-30 ปี [ ] 31-40 ปี [ ] 41-50 ปี [ ] 51-60 ปี   
52.) สถำนภำพ [ ] โสด  [ ] สมรส [ ] หยำ่รำ้ง   
53.) กำรศกึษำ [ ] ต ่ำกว่ำปรญิญำตร ี      [ ] ปรญิญำตร ี [ ] สงูกว่ำปรญิญำตร ี
54.) อำชพี  [ ] 1. นกัเรยีน/นักศกึษำ        [ ] 2. ขำ้รำชกำร/พนกังำนรฐัวสิำหกจิ          

[ ] 3. พนกังำนบรษิทัเอกชน  [ ] 4. ธุรกจิส่วนตวั/อำชพีอสิระ      
[ ] 5. อื่นๆ โปรดระบุ ........................................................ 

55.) รำยได ้ [ ] 1. ต ่ำกว่ำ 10,000 บำท [ ] 2. 10,001 – 20,000 บำท       
[ ] 3. 20,001 – 30,000 บำท [ ] 4. สงูกว่ำ 30,001   

 
 



184 
 

ประวติัผูศึ้กษา 
 

นำงสำวนันทดิำ ทองออน เกดิเมื่อวนัที่ 14 เดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2527 สถำนทีเ่กดิ จงัหวดั
มุกดำหำร ส ำเรจ็กำรศึกษำปรญิญำตรจีำกมหำวทิยำลยัเอเชยีอำคเนย์ คณะบรหิำรธุรกิจ สำขำ
คอมพวิเตอร์ธุรกิจ เมื่อปีกำรศึกษำ 2552, ปรญิญำตรจีำกมหำวทิยำลยัรำมค ำแหง คณะพฒันำ
ทรพัยำกรมนุษย ์สำขำพฒันำองคก์ร เมือ่ปีกำรศกึษำ 2557 และไดเ้ขำ้ศกึษำต่อในระดบัปรญิญำโท 
หลกัสตูรบรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ กลุ่มวชิำกำรจดักำร บณัฑติวทิยำลยั มหำวทิยำลยัหอกำรค้ำไทย 
ปีกำรศกึษำ 2558 ปจัจุบนัท ำงำนที ่บรษิทั เคทอี ีคอรเ์ปอเรชัน่ จ ำกดั ในต ำแหน่ง ผูจ้ดักำรแผนก
ทรพัยำกรบุคคล 
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