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บทที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญของปัญหำ
โลกยุคปั จจุบนั วิทยาการทางด้านการแพทย์และด้านเทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทและ
ช่ วยให้ก ารดาเนิ นชี วิ ตของคนเรานั้นง่ า ยขึ้ น อาหารเสริ ม ก็ เป็ นหนึ่ ง ในนั้น ด้วยวิท ยาการทาง
การแพทย์ ,วิทยาศาสตร์ เคมี และรวมไปถึ งเครื่ องมื อเครื่ องจักรต่าง ๆ เข้ามามี ส่วนในการสกัด
สารอาหารที่สาคัญ และเป็ นประโยชน์ต่อร่ างกายคนเรา หลากหลายชนิ ดออกจากวัตถุ ดิบ เช่ น
วิตามินต่าง ๆ โปรตีนบริ สุทธิ์ และอีกมากมาย รวมไปถึง “คอลลาเจน”
คอลลาเจน คือโปรตีนชนิ ดหนึ่ ง คิดเป็ นสัดส่ วน 1 ใน 3 ของร่ างกาย ซึ่ งพบมากที่สุด ร้อย
ละ 70 อยูใ่ นผิวหนัง คอยช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้ น มีความเรี ยบเนียน ตึงกระชับ และยังพบอีกส่ วนหนึ่ ง
คือกระดูก ในส่ วนของข้อต่อต่าง ๆ ทาให้กระดูกและข้อต่อมีความแข็งแรง โดยในทางการแพทย์
พบว่า เมื่อคนเรามีอายุที่มากขึ้น คอลลาเจนกลับมีปริ มาณลดน้อยลง ซึ่ งปั จจัยที่ทาให้ร่างกายได้รับ
คอลลาเจนไม่เพียงพอ คือ ผูส้ ู งอายุมีความสามารถในการสร้ างคอลลาเจนได้น้อยกว่าวัยอื่น, รังสี
UV จากแสงแดด, ความเครี ยด, พักผ่อนไม่เพียงพอ, สู บบุหรี่ , รั บประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่
ผลกระทบจากการขาดคอลลาเจน คือ ทาให้เกิ ดริ้ วรอยบนผิวหนัง, ผิวหนังเหี่ ยวย่น หย่อนคล้อย,
กระดู ก อ่ อนเสื่ อมสภาพ, โรคข้อเสื่ อม ดัง นั้นคนเราควรเลื อกบริ โภคอาหารที่ มี คอลลาเจนเป็ น
ส่ วนประกอบด้วย เพื่ อเสริ ม สร้ า งคอลลาเจนให้ร่า งกาย คอลลาเจนเราสามารถหาได้จาก การ
รับประทานอาหารทัว่ ไป จาพวกเนื้ อสัตว์ ผักผลไม้บางชนิ ดปลาทะเลน้ าลึ ก เช่ น ปลาแซลมอน,
ปลาทูน่า, ปลาทู, สาหร่ ายทะเล, เห็ดบางชนิ ด ผักใบเขียว เช่น ผักโขม ผักคะน้า ผักบล็อคโคลี่ เป็ น
ต้น ปั จจุบนั คนเราใช้เวลาส่ วนใหญ่ไปกับการทางาน การเดินทาง และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ทา
ให้เวลาในการหาและเลื อกรับประทานอาหารที่มีคอลลาเจนเป็ นส่ วนประกอบมีน้อยลง แต่ในยุค
ปั จจุบนั นี้ ด้วยวิทยาการต่าง ๆ ทาให้คนเรามีทางเลื อกที่สะดวกสบายมากขึ้น “ผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ ม คอลลาเจน” จึ ง เข้า มามี ส่ วนช่ วยให้ค นเราสามารถเสริ ม สร้ า งคอลลาเจนได้อย่า งง่ า ยดาย
ประหยัด เวลา และที่ ส าคัญ คื อ ร่ า งกายได้รั บ คอลลาเจนที่ มี ป ระโยชน์ แ ละน าไปใช้ ไ ด้ เ ต็ ม
ประสิ ทธิภาพ
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ในประเทศไทย "ผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ ม คอลลาเจน" แม้ว่า เดิ ม ที เป็ นที่ ส นใจของกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ มีริ้วรอย แต่ปัจจุบนั นี้ กลุ่มวัยรุ่ นก็ให้ความสนใจไม่แพ้กนั เนื่องจากกระแสเรื่ อง
ความงามที่เกิ ดขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับตัวเลขของตลาดอาหารเสริ มคอลลาเจน ที่มีมูลค่ากว่า 4,500
ล้านบาท และเติบโตต่อเนื่ อง ร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 30 ต่อปี แบ่งเป็ นเซ็ กเมนต์แบบผง ร้อยละ50
แบบเม็ด ร้อยละ 45 และแบบน้ าพร้อมดื่ม ร้อยละ 5 (ที่มา : https://marketeeronline.co) การขยายตัว
ดังกล่าวจึงไม่ผดิ ปกติ ที่จะมีผปู ้ ระกอบการแบรนด์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นเป็ นจานวนมากและต่อเนื่ อง เพื่อ
เข้ามาเป็ นทางเลื อก ไม่ว่าจะเป็ นสิ นค้า อย่างเครื่ องดื่ มไปจนคอลลาเจนบริ สุ ทธิ์ ผลิ ตภัณฑ์ที่ อิง
กระแสคอลลาเจนมีแบรนด์ใหม่ ๆ เข้ามาในตลาดอย่างไม่ขาดสาย สะท้อนถึงการเติบโตของตลาด
ในเวลานี้ได้อย่างชัดเจน
จากภาพที่ 1.1 แสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนหลากหลายยี่ห้อ ซึ่ งเป็ นการ
จัดอับดับจากเว็บไซต์ ที่แสดงให้เห็นว่า 10 อันดับผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนยอดนิยมในกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนมีลกั ษณะเป็ นแบบได้บา้ ง ซึ่ งจากการศึกษาจะเห็นได้ว่า
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนมีหลายลักษณะ เช่น ชนิดของคอลลาเจน, สารชนิดอื่น ๆ ที่ผสมลง
ไป และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่รับรองผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 1.1 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจน
ที่มา : https://top10siam.com
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นอกจากนี้ ขอ้ มูลทางด้านโภชนาการของผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนบนฉลากบรรจุ
ภัณฑ์ จะมีการแสดงข้อมูลคุณลักษณะโครงสร้าง,คุณประโยชน์ของคอลลาเจน, รู ปแบบ, ปริ มาณ
ของคอลลาเจนเป็ นหน่วยมิลลิกรัม, ข้อมูลแสดงการสกัดคอลลาเจนว่ามาจากอะไร, ส่ วนผสมอื่น ๆ
, ข้อมู ล แสดงปริ ม าณส่ วนผสมเป็ นหน่ วยร้ อยละ, ข้อค าแนะนาการบริ โ ภค เมื่ อร่ า งกายได้รั บ
สารอาหารในปริ มาณที่เหมาะสม จะเกิดประโยชน์อย่างไรต่อร่ างกาย และข้อคาเตือนการเก็บรักษา
และสารอาหารเพิ่ ม เติ ม ที่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารเสริ ม คอลลาเจน น าเข้า มาผสมเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เพิ่ ม
คุณประโยชน์ดา้ นอื่น ๆ แก่ร่างกายของผูบ้ ริ โภค เช่น วิตามินซี หรื อ วิตามินอื่น ๆ ที่ช่วยซ่อมแซม
โครงสร้ างผิวหนัง เพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวหนัง, โคเอนไซม์คิวเทน ป้ องกันอันตรายที่เกิ ดจาก
รังสี ยวู ี และชะลอการเกิดริ้ วรอยของผิวหนัง, แอลกลูตา้ ไธโอน เพิม่ ความขาวกระจ่างใสให้ผวิ หนัง,
แคลเซี ยม ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้โครงสร้างของกระดูก ข้อต่อต่าง ๆ เป็ นต้น ดังภาพที่ 1.2

ภาพที่ 1.2 ฉลากผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจน
ที่มา : http://www.beautyboostershop.com
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ช่องทางการจัดจาหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจน จากการสารวจจพบว่ามีช่องทาง
การจัดจาหน่ายแบ่งเป็ น 2 ช่องทางหลัก ๆ ได้แก่ ช่องทางแรก การจัดจาหน่ายผ่านทางโลกไซเบอร์
ด้วยปั จจุบนั โลกมีการพัฒนาของเทคโนโลยีทางด้านการสื่ อสารผ่านโลกไซเบอร์ จึงเกิ ดช่ องทาง
ใหม่ ใ นการจ าหน่ า ยสิ น ค้า ต่ า ง ๆ ท าให้ เ ข้า ถึ ง กลุ่ ม ผู ้บ ริ โ ภคได้ง่ า ยขึ้ น มี ก ารโฆษณาแสดง
คุณประโยชน์ต่าง ๆ ข้อมูลสารอาหารชนิ ดอื่น ๆ ที่เพิ่มเติม รวมถึงโปรโมชัน่ ต่าง ๆ เมื่อผูบ้ ริ โภค
เกิ ดความพึงพอใจ จึงเกิ ดกระบวนการซื้ อขาย และทาการจัดส่ งสิ นค้าผ่านทางบริ ษทั ขนส่ งต่าง ๆ
ซึ่ งต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่ งสิ นค้า ดังภาพที่ 1.3

ภาพที่ 1.3 ช่องทางการซื้ อออนไลน์
ที่มา : https://www.watsons.co.th
ช่องทางที่สอง การจัดจาหน่ายภายในห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาต่าง ๆ หรื อร้านสะดวกซื้ อ
เป็ นช่องทางที่ผบู ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงสิ นค้าได้ง่ายเช่นกัน เห็นสิ นค้าจริ งก่อนตัดสิ นใจเลือกซื้ อ บาง
แห่งมีการเปิ ดบูธแสดงสิ นค้าเพื่อให้ขอ้ มูลต่าง ๆ แก่ผบู ้ ริ โภค มีการจัดโปรโมชัน่ พิเศษเพื่อดึงดูด
ผูบ้ ริ โถค หากผูบ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจ สามารถเลือกซื้ อและได้รับสิ นค้าทันที ดังภาพที่ 1.4
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ภาพที่ 1.4 ห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาและร้านสะดวกซื้ อ
ที่มา : http://imglogy.com
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ จึ ง มุ่ ง เน้ น ศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภค และวิ เ คราะห์ ถึ ง คุ ณ ลัก ษณะของ
ผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ ม คอลลาเจนที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ ม
คอลลาเจน คุ ณลักษณะของผลิ ตภัณฑ์ อาหารเสริ ม คอลลาเจนที่ผูบ้ ริ โภคให้ความพึงพอใจ หรื อ
อรรถประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจน โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์
องค์ประกอบร่ วม (Conjoint Analysis) ซึ่ งเป็ นเทคนิคที่ทาให้ทราบถึงคุณลักษณะที่เป็ นคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคให้ความพึงพอใจ โดยผลการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มผูป้ ระกอบการ
ผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ ม คอลลาเจน และเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาคุ ณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนของผูบ้ ริ โภค
2. เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลา
เจนของผูบ้ ริ โภค
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ขอบเขตของกำรศึกษำ
1. การศึกษาครั้งนี้ ได้กาหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจน
ครอบคลุ ม กลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภคที่ เป็ นผูท้ ี่ พ กั อาศัย อยู่ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร และเป็ นผูบ้ ริ โ ภคที่ ซ้ื อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจน เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนมีความแพร่ หลายสู ง มี
หลากหลายราคา ผูบ้ ริ โภคมีกาลังในการซื้ อ ทาให้ผวู ้ ิจยั สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน โดยทาการ
วิเคราะห์ให้ทราบถึงกระบวนการในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจน
และให้ทราบถึงคุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ทาการจากัดขอบเขต
ของการเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคที่เคยบริ โภคผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจน โดยจะทาการศึกษา
ข้อมูลตั้งแต่ขอ้ มูลพื้นฐานต่าง ๆ จนไปถึงกระบวนการตัดสิ นใจ
2. กลุ่มตัวอย่างประชากรที่จะทาการสารวจ ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคที่เคยบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ มคอลลาเจนที่ มี อ ายุ ต้ ั งแต่ 20 ปี ขึ้ นไป ทั้ งเพศชายและเพศหญิ ง ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากแรกเริ่ มผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนเหมาะสาหรั บวัยผูใ้ หญ่ไป
จนถึงวผูส้ ู งอายุ และส่ วนใหญ่มีราคาสู งจานวน ผูว้ จิ ยั จึงทาการกาหนดขอบเขตดังกล่าว จานวน 400
ราย ใช้ระยะเวลาการเก็บข้อมูล 2 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดย
ทาการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทางออนไลน์

ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. ทำให้ทรำบถึงคุณลักษณะและกระบวนกำรตัสนใจของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำ
เจนที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหำนคร
2. ผลกำรศึกษำสำมำรถนำไปใช้เป็ นแนวทำงแก่ผปู ้ ระกอบกำรทั้งรำยเก่ำและรำยใหม่เพื่อ
ใช้เป็ นข้อมูล ประกอบกำรวำงแผนด้ำนกำรตลำดให้เหมำะสมและสำมำรถตอบสนองต่ อควำม
ต้องกำรของผูบ้ ริ โภคได้ดีที่สุด
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นิยำมศัพท์
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจน หมายถึง คอลลาเจนที่ผา่ นวิทยาการต่าง ๆ ผ่านเครื่ องมือ
เครื่ องจักรต่าง ๆ เพื่อสกัดสารคอลลาเจนออกมา ทาให้คนเราสามารถหารับประทานได้ง่าย สะดวก
และได้รับสารคอลลาเจนเพื่อนาไปใช้ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
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บทที่ 2
กำรตรวจเอกสำร
การศึ ก ษาวิจยั ในครั้ งนี้ จะท าการวิจยั เรื่ องพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่อการเลื อ กซื้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารเสริ มคอลลาเจนในเขตกรุ ง เทพมหานครโดยการใช้ เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบร่ วม (Conjoint Analysis) และได้ทาการศึ กษาแนวคิ ดทฤษฎี ต่าง ๆ เพื่อให้ได้กรอบ
แนวคิด และกระบวนการทาวิจยั ซึ่ งประกอบไปด้วย 2 ส่ วน ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับกำรตัดสิ นใจ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคได้ตดั สิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า หรื อบริ การอย่าง
ใดอย่า งหนึ่ ง จากสิ นค้า หรื อ บริ ก ารที่ มี ใ ห้เลื อกหลากหลาย โดยผ่า นกระบวนการคิ ด ผ่า นการ
วิเคราะห์หลายๆองค์ประกอบ เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ จากการศึกษาข้อมูล และ
ค้นคว้าเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค พบว่ามีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้นิยาม ความหมาย
หรื อ คาจากัดความของการตัดสิ นใจซื้ อดังนี้
ควำมหมำยของกำรตัดสิ นใจซื้อ
Dalton (1970 : p. 251) ได้ใ ห้ความหมายของการตัดสิ นใจไว้ว่า การตัดสิ นใจ คื อ การ
กระทาใดก็ตามที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นเลือกสิ่ งหนึ่ง โดยจะตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
ดารา ทีปะปาล (2542 : 10-12) ได้ให้ความหมายของการตัดสิ นใจไว้ว่า การตัดสิ นใจ คือ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เหตุผลหลาย ๆ เหตุผล มาเป็ นองค์ประกอบในการตัดสิ นใจเลือก
เพียงทางเลื อกเดี ยวจากหลาย ๆ ทางเลื อก โดยผ่านกระบวนการคิ ดวิเคราะห์ อย่างละเอียดถี่ถว้ น
เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด และตอบสนองความต้องการมากที่สุด
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กล่าวโดยสรุ ป การตัดสิ นใจ หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคทราบถึงความต้องการของตนเอง และ
ใช้กระบวนการคิ ดวิเคราะห์ ของตนเอง โดยใช้เหตุ ผลหรื อปั จจัยต่าง ๆ มาเข้าสู่ กระบวนการคิด
วิเคราะห์ เพื่อให้ได้ทางเลือกหรื อตัวเลือกที่ดี ที่สุด และตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่าง
มากที่สุด ตามความเหมาะสม
กระบวนกำรและขั้นตอนในกำรตัดสิ นใจซื้อ
Simon (1960 : p. 226) ได้ให้นิยามไว้วา่ ขั้นตอนของการตัดสิ นใจประกอบไปด้วยขั้นตอน
หลัก 3 ขั้นตอนดังนี้
1. การใช้ก ระบวนการคิ ด ประกอบกับ การน าเหตุ ผลเข้า มาประกอบ (Intelligence) คื อ
ขั้นตอนที่ผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึงโอกาสหรื อปั ญหา จากนั้นจะเริ่ มเก็บข้อมูลที่เกี่ ยวข้องจากโอกาสหรื อ
ปัญหานั้น ๆ
2. การออกแบบ (Design) คื อ ขั้น ตอนที่ ผู บ้ ริ โ ภคน าเหตุ ผ ลต่ า ง ๆ เข้า สู่ ก ระบวนการ
วิเคราะห์ เพื่ อหาหนทางความเป็ นไปได้ ใ นการแก้ปั ญหา และเพื่อนาไปใช้ใ นการประกอบการ
ตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
3. การเลือก (Choice) คือ ขั้นตอนที่ผบู ้ ริ โภคจะทาการตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม
ที่สุดกับโอกาสหรื อปัญหา
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543 : 58) ได้ให้นิยามไว้วา่ ขั้นตอนในการตัดสิ นใจประกอบไปด้วย 5
ขั้นตอน ดังนี้
1. ผูบ้ ริ โภครับรู ้ได้ถึงโอกาสหรื อปั ญหาที่เกิดขึ้น
2. ผูบ้ ริ โภคจะทาการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโอกาสหรื อปั ญหา จากนั้นทาการศึกษา
และวิเคราะห์โอกาสหรื อปั ญหา และกาหนดทางเลือกที่เป็ นไปได้
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3. ผูบ้ ริ โภคจะทาการตัดสิ นใจเลือกทางเลือกจากขั้นตอนที่ 2 ทางเลื อกที่คิดอย่างละเอียด
แล้วว่าเหมาะสมกับลักษณะของโอกาสหรื อปัญหาและสถานการณ์มากที่สุด
4. ผูบ้ ริ โภคจะนาทางเลือกที่ตดั สิ นใจเลือกไปปฏิบตั ิ
5. ภายหลังการนาทางเลือกที่ตดั สิ นใจเลือกไปปฏิบตั ิ จะต้องติดตามผลของการปฏิบตั ิ เพื่อ
ตรวจสอบว่าการปฏิ บตั ิ น้ นั มีประสิ ทธิ ภาพมากเพียงใด และยังต้องปรับปรุ ง เพิ่มเติ มอี กหรื อไม่
เพื่อให้สอดคล้องกับโอกาสหรื อปัญหาและสถานการณ์
ในขณะที่ ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ (2552 : 219) ได้ก ล่ า วไว้ว่า ขั้นตอนในการตัดสิ น ใจซื้ อ
(Buying Decision Process) ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การรั บ รู ้ ถึ ง ความต้องการ (Need Recognition) การรั บรู ้ ปัญหา (Problem Recognition)
การที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้ถึงความต้องการหรื อปั ญหาของตนเอง ซึ่ งอาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอก
เช่ นความหิ ว ความเจ็บปวด ฯลฯ ซึ่ งรวมถึ งความต้องการทางด้านร่ างกาย (Physiological Needs)
ความต้องการทางด้านจิตวิทยา (Psychological Needs)
2. การสื บค้นข้อมูล (Information Search) ถ้าความต้องการถูกกระตุน้ และสิ่ งที่ สามารถ
ตอบสนองความต้องการอยู่ใ กล้ก ับ ผูบ้ ริ โ ภค ผูบ้ ริ โภคจะท าการสื บ ค้นข้อมู ล ที่ เกี่ ย วข้อ ง โดย
แหล่งข้อมูลมีดงั นี้
2.1 แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น ครอบครัว ญาติ เพื่อน
2.2 แหล่งการค้า (Commercial Sources) เช่น พนักงานขาย
2.3 แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เช่น การใช้สินค้า
2.4 แหล่งชุมชน (Public sources) เช่น องค์การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
2.5 แหล่งทดลอง (Experimental Sources) เช่น หน่วยงานที่สารวจผลิตภัณฑ์
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3. การประเมิ น ทางเลื อ ก (Evaluation of Alternatives) เมื่ อ ผู ้บ ริ โภคได้รั บ ข้อ มู ล แล้ ว
ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความเข้าใจ และทาการวิเคราะห์หาทางเลือกต่าง ๆ กระบวนการประเมินพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคมีดงั นี้
3.1 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
3.2 ผูบ้ ริ โภคจะให้เลือกความสาคัญกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์แตกต่างกันไป
3.3 ผูบ้ ริ โภคจะเริ่ มให้ความเชื่อถือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
3.4 ผูบ้ ริ โภคจะมีความคิดในการเลือกตราสิ นค้า โดยจะกาหนดคุณสมบัติของผลิ ตภัณฑ์
ที่ตอ้ งการและเปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์ตราตอื่น ๆ
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์พึงพอใจมาก
ที่สุดจากปั จจัยต่าง ๆ และ ในการตัดสิ นใจซื้ อแต่ละครั้ง ผูบ้ ริ โภคจะคานึงถึง ดังนี้
4.1 ซื้ อหรื อไม่
4.2 ซื้ อยีห่ อ้ ใด
4.3 ซื้ อที่ใด
4.4 ซื้ อจานวนเท่าใด
4.5 ซื้ ออย่างไร
5. พฤติกรรมภายหลังจากการซื้ อ (Post Purchase Behavior) พฤติ กรรมบางอย่าง
หลังการซื้ อผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การแล้ว จะตามมา เช่ น อาจจะซื้ อเพิ่ม หรื ออาจจะไม่พึงพอใจ
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อไปนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาตามที่เขาต้องการ
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กล่าวโดยสรุ ป กระบวนการในการตัดสิ นใจซื้ อ ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือ
การรั บ รู ้ ถึ ง ความต้อ งการของตนเอง การเสาะแสวงหาสื บ ค้น ข้อ มู ล การประเมิ น ทางเลื อ กที่
เหมาะสม การตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้ อไปแล้ว ซึ่ งจะเห็ นได้ว่า กว่าที่บุคคลจะ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การอย่างหนึ่ ง จะต้องผ่านกระบวนการทั้งหมด 5 ขั้นตอน เพื่อเลี่ยง
ความเสี่ ยงที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นจากการซื้ อ ดังนั้นนักการตลาดจึ งจาเป็ นต้องมีความรู ้ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค เพื่อทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อได้ง่าย
ขึ้น
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อกำรตัดสิ นใจซื้อ
จากที่ กล่ าวไว้ขา้ งต้นว่า การตัดสิ นใจซื้ อของแต่ละบุ คคลจะมี ความแตกต่างกัน
โดยจากการศึกษาข้อมูลพบว่า การที่บุคคลได้ตดั สิ นใจซื้ อผลิภณั ฑ์หรื อบริ การอย่างหนึ่งแตกต่างกัน
นั้นขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย โดยมีนกั วิชาการได้สรุ ปปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อไว้ดงั นี้
ทิวา พงษ์ธนไพบูลย์ (2544:34) ได้กล่าวไว้วา่ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
สามารถแบ่งเป็ นหัวข้อ ๆ ได้โดยพิจารณาจากสิ่ งแวดล้อมภายนอกและภายในของผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง
สามารถสรุ ปได้เป็ น 6 ปั จจัยดังนี้
1. อายุ จะเป็ นตัวกาหนดความต้องการในสิ นค้านั้น ๆ
2.วัฏจักรของผูบ้ ริ โภค โดยวัฏจักรแต่ละช่ วงชี วิตจะหมุนเวียนเปลี่ ยนไปตามอายุ
และบทบาท
3. อาชีพของผูบ้ ริ โภค
4. สภาวะการเงิน
5. รู ปแบบการดาเนินชีวติ
6. บุคลิกภาพ
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กล่าวโดยสรุ ป คือ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค จะประกอบไป
ด้วยหลายปั จจัยที่สาคัญ ๆ เช่น การรับรู ้ การศึกษา การดาเนินชีวิต อายุ อาชีพ บุคลิกภาพ ฯลฯ ซึ่ ง
ผู ป้ ระกอบการหรื อ เจ้า ของบริ ก าร จะต้อ งท าความเข้า ใจว่า ในการที่ ผู บ้ ริ โ ภคจะตัด สิ น ใจซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ ก ารนั้น ปั จจัย ใดบ้า งที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค เพื่ อนาไป
ปรับปรุ งสิ นค้าหรื อบริ การของตนเองให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ดีที่สุด
จากข้อมูลแนวคิด และกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่ได้กล่าวมาทั้งหมด
ผูว้ ิจยั จึงได้นาแนวคิดดังกล่าวมาเป็ นข้อมูล สร้างกรอบแนวความคิดและเป็ นแนวทางในการวิจยั
ครั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจอย่างไรในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจน
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ควำมหมำยพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumers’s Behavior)
ธงชัย สันติวงษ์ (2546 : 27 – 28) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การเลือกซื้ อสิ นค้า
หรื อบริ การต่าง ๆ โดยการแลกเปลี่ยนด้วยเงินตรา เป็ นผลมาจากกระบวนการหนึ่ง คือ กระบวนการ
การตัดสิ นใจ แต่ ส าหรั บ ศุ ภกร เสรี รัตน์ (2544 : 7 – 9) กล่ า วว่า พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง
ลักษณะของแต่ละบุคคล ทั้งทางด้านกระบวนการคิ ด การตัดสิ นใจ และการเลื อกใช้สินค้า โดย
สามารถศึกษาได้จากลักษณะทางพฤติกรรม และการเลือกใช้สินค้า
กล่าวโดยสรุ ปคือ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง ลักษณะของแต่ละบุคคล ทางด้านความคิด
การตัดสิ นใจ และลักษณะการเลื อกใช้สินค้าหรื อบริ การต่าง ๆ ซึ่ งมี ความแตกต่างกันในแต่ ล ะ
บุคคล
จากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่กล่าวมานี้ เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญต่อตลาดสิ นค้าหรื อบริ การ มีผล
ต่อการดาเนิ นธุ รกิจ การวางแผน การลงทุน และการตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค ด้วย
เหตุน้ ี จึงต้องทาการศึกษาเกี่ ยวกับ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ธุรกิ จสามารถขับเคลื่ อนไปได้ และ
เพื่อตอบสนองตรงความต้องการของผูบ้ ริ โภค
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กำรวิเครำะห์ พฤติกรรมผู้บริ โภค (Analyzing Consumer Behavior)
วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ การวิจยั เกี่ ยวกับพฤติกรรมการเลื อกซื้ อและการใช้ข อง
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งช่วยให้นกั การตลาดสามารถวางแผนทางการตลาดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
คือ 6W และ 1H ซึ่งประกอบด้วย
1. WHO ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย สิ่ งที่ตอ้ งการทราบ คือ ตลาดเป้าหมาย หรื อลักษณะของ
กลุ่มเป้ าหมาย โดยวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมายในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น ประชากรศาสตร์ , ภูมิศาสตร์ ,
จิตวิทยา, พฤติกรรมศาสตร์ กลยุทธ์การตลาด (4P) ที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุ่มเป้ าหมายได้
2. WHAT ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร สิ่ งที่ตอ้ งการทราบ คือ เหตุผลที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้ อ อาทิเช่น
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์, ส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์, และความแตกต่างที่คู่แข่งไม่มี เป็ นต้น
3. WHY ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ สิ่ งที่ตอ้ งการทราบ คือ จุดประสงค์ในการซื้ อ อาทิเช่น การ
ซื้ อเพื่อใช้เอง หรื อการซื้ อเพื่อให้บุคคลอื่น โดยต้องศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ ปั จจัย
ทางด้านกายภาพ, ปั จจัยทางด้านจิตวิทยา, ปั จจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เพราะผูบ้ ริ โภคเลือก
ซื้ อสิ นค้าเพื่อสนองความต้องการของตนเอง หรื อ บุคคลอื่น
4. WHO ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ สิ่ งที่ตอ้ งการทราบ คือบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคโดยมีองค์ประกอบในการตัดสิ นใจซื้ อคือ ผูร้ ิ เริ่ ม, ผูม้ ีอิทธิผล
, ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ, และผูใ้ ช้
5. WHEN ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่ อใด สิ่ งที่ตอ้ งการทราบ คือ โอกาสที่ผูบ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การ อาทิเช่น ช่วงเทศกาล, ช่วงฤดูกาลที่เปลี่ยนไป, ช่วงโอกาสพิเศษ หรื อวันสาคัญต่าง ๆ เป็ น
ต้น
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6. WHERE ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน สิ่ งที่ตอ้ งการทราบ คือช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่ผูบ้ ริ โภค
สามารถทาการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การกับผูข้ ายได้ อาทิเช่ น ห้างสรรพสิ นค้า, ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต, ร้าน
สะดวกซื้ อ, และโลกไซเบอร์ เป็ นต้น
7. HOW ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่า งไร สิ่ ง ที่ ต้องการทราบ คื อ ขั้นตอนและกระบวนการในการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อของผูบ้ ริ โภค โดยมีองค์ประกอบ คือ การรับทราบข้อมูลหรื อปั ญหา, การค้นหา
ข้อมูล, การประเมินผลทางเลือกอื่น ๆ , การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ, ความรู ้สึกภายหลังจากการเลื อกซื้ อ
และบริ โภค
ปัจจัยทีม่ ีผลตำมหลักกำรตลำด 4P
1. Product คื อ สิ น ค้า หรื อบริ การที่ เ สนอให้ ก ับ ผู ้บ ริ โภค และเหมาะสม ซึ่ งต้อ งดู ว่ า
กลุ่มเป้ าหมายต้องการอะไร เราก็ตอ้ งทาตามเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น แต่โดยทัว่ ไปแนวทาง
ที่จะทาสิ นค้าให้ขายได้มีอยูส่ องอย่างคือ
1.1 สิ นค้าที่มีความแตกต่าง โดยการสร้ างความแตกต่าง จะต้องทาให้ผูบ้ ริ โภคสามารถ
รับรู ้ ได้ว่าแตกต่างกันจริ ง อาทิเช่ น คุณสมบัติที่พิเศษ รู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์ ความปลอดภัย โดย
กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการ จะอยูใ่ นตลาดที่ไม่มีการแข่งขันมาก
1.2 สิ นค้าที่มีราคาต่า คือ การยอมลดคุณภาพบางส่ วนที่ไม่สาคัญ อาทิเช่น การลดคุณภาพ
ด้านความคงทนให้นอ้ ยลง, การปรับเปลี่ยนบรรจุภณั ฑ์ที่มีตน้ ทุนต่าลง เป็ นต้น
2. Price ราคาเป็ นสิ่ งที่สาคัญในการตลาด ซึ่ งการกาหนดราคาให้เหมาะสมกับสิ นค้าหรื อ
บริ การ ต้องมีการคานวณต้นทุนการผลิตมาเป็ นลาดับแรก จากนั้นต้องมีการศึกษาราคาจากคู่แข่งใน
ตลาด และการเก็บรวบรวมข้อมู ลด้านอื่ น ๆ มาวิเคราะห์ ประกอบ อาทิ เช่ น กระแสนิ ยม, สภาพ
เศรษฐกิ จ, วัฒนธรรม เป็ นต้น เพราะผูบ้ ริ โภคจะเป็ นผูว้ ิเคราะห์ถึงความคุ ม้ ค่าระหว่างสิ นค้าและ
ราคา
3. Place สถานที่หรื อช่องทางการจัดจาหน่าย คือ วิธีการที่สินค้าจะไปถึงมือของผูบ้ ริ โภค
จาเป็ นต้องมีการศึกษาว่าสิ นค้าชนิดใด กลุ่มเป้ าหมายเป็ นใคร แล้วจึงตัดสิ นใจเลือกช่องทางการจัด
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จาหน่าย อาทิเช่น การจัดจาหน่ายไข่คาเวียร์ ให้กลุ่มเป้ าหมายคือกลุ่มผูท้ ี่มีรายได้สูงและนิยมบริ โภค
ภายในห้างสรรพสิ นค้าชั้นนา Luxury ไม่เพียงเป็ นการตัดสิ นใจเลือกสถานที่ได้เหมาะสม แต่ยงั เป็ น
การสร้างภาพลักษณ์ให้กบั สิ นค้าอีกทางหนึ่ง
4. Promotion คือ การจัดรายการหรื อกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ และ
คุณประโยชน์ของสิ นค้า อาทิเช่น การจัดรายการเปิ ดตัวสิ นค้า, การจัดรายการลดราคาประจาปี , การ
เปิ ดบูธจัดรายการลดราคาตามช่วงฤดูกาล เป็ นต้น
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบร่ วม (Conjoint Analysis)
กำรวิเครำะห์ คุณลัก ษณะต่ ำง ๆ และอรรถประโยชน์ของผลิ ตภัณฑ์เป็ นเทคนิ ค หนึ่ งที่
นักวิเครำะห์หรื อนักวำงแผนกำรตลำด และนักพัฒนำหรื อนักออกแบบผลิตภัณฑ์ นำมำใช้เพื่อศึกษำ
เกี่ยวกับ คุณลักษณะที่สำคัญ คุณลักษณะใด และระดับใดของสิ นค้ำหรื อบริ กำร ที่เป็ นปัจจัยกระตุน้
ผูบ้ ริ โภค ท ำให้เกิ ดควำมต้องกำรในกำรซื้ อสิ นค้ำ หรื อบริ ก ำร ซึ่ งจะท ำให้นัก วิเครำะห์ หรื อนัก
วำงแผนกำรตลำด และนักพัฒนำหรื อนักออกแบบผลิตภัณฑ์ทรำบถึงข้อมูลที่สำคัญเพื่อนำไปใช้
ประกอบกำรวำงแผนทำงกำรตลำด และปรั บ ปรุ ง หรื อ ออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ด้อ ย่ำ งเหมำะสม
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคได้ (กุลฑลีรื่นรมย์, 2551)
แนวคิ ดขั้นพื้นฐำนของกำรวิเครำะห์คุณลักษณะและอรรถประโยชน์ มำจำกทฤษฎี ของ
Lancaster (1971) ได้กล่ำวเอำไว้วำ่ อรรถประโยชน์หรื อควำมพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคสิ นค้ำไม่ได้เกิด
จำกตัวสิ นค้ำโดยตรง แต่ได้มำจำกควำมพึงพอใจในคุ ณลักษณะต่ำง ๆ ของตัวสิ นค้ำสิ นค้ำหรื อ
บริ กำรที่ทำให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อจะเกิดขึ้นมีอยูไ่ ม่กี่ปัจจัย เช่น รำคำ คุณภำพ กำรออกแบบสิ นค้ำ
หรื อบรรจุภณั ฑ์ เป็ นต้น
ในกำรที่ จะให้ผูต้ อบแบบสอบถำมตอบว่ำ รู ปแบบใดมี คุ ณค่ำมำกที่ สุ ด จะใช้วิธีก ำรให้
ผูต้ อบแบบสอบถำมเรี ยงลำดับ (Ranking) จำกที่พึงพอใจมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด โดยที่หมำยเลข 1
คือพึงพอใจมำกที่สุด และหมำยเลข 8 คือพึงพอใจน้อยที่สุด

17

แบบจำลองทำงคณิ ตศำสตร์ของกำรวิเครำะห์องค์ประกอบร่ วมสำมำรถเขียนเป็ นสมกำรได้
ดังต่อไปนี้
k
U(X) = ∑m
(1)
i=1 ∑j=1 a ij X ij
โดยที่ U(X) คือ อรรถประโยชน์หรื อ Utility ของรู ปแบบผลิตภัณฑ์
aij คือ อรรถประโยชน์ที่ผบู ้ ริ โภคให้กบั ระดับ j (j, j=1 , 2, 3, …, k) ของ
คุณลักษณะ i (i, i = 1, 2, …, m)
K
คือ จำนวนระดับของคุณลักษณะ i
m
คือ จำนวนคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
X ij คือ 1 ถ้ำเป็ นระดับที่ j ของคุณลักษณะที่ i 0 ถ้ำเป็ นกรณี อื่นนอกเหนือจำก
นั้น
กำรวิเครำะห์องค์ประกอบร่ วมผูว้ จิ ยั ต้องกำหนดแบบจำลองควำมพึงพอใจที่เหมำะสมใน
กำรศึกษำซึ่ งแบบจำลองแต่ละแบบจะแสดงควำมสัมพันธ์ของกำรให้ควำมสำคัญกับคุณลักษณะซึ่ ง
นิยมใช้กนั มี3แบบจำลองดังนี้
p
ควำมพึงพอใจแบบไม่ต่อเนื่อง
Sj = ∑p=1 fp (xjp )
(2)
p
ควำมพึงพอใจแบบเส้นตรง
Sj = ∑p=1 wp xjp )
(3)
p
ควำมพึงพอใจแบบจุดในอุดมคติ
d2j = ∑p=1 wp (xjp − yp )2
(4)
โดยที่

Sj
D2j
Sj fp
xjp
wp
yp

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ควำมพึงพอใจรวมในชุดคุณลักษณะที่ ith
Weighted Square Distanceและมีควำมสำคัญตรงกันข้ำมกับ
ฟังก์ชนั่ ของผลลัพธ์ของอรรถประโยชน์เฉพำะส่ วน สำหรับแต่ละระดับ
กำรเปลี่ยนแปลงของชุดคุณลักษณะ j
ระดับคุณลักษณะที่ pthสำหรับชุดคุณลักษณะที่ith
ค่ำถ่วงน้ ำหนักควำมสำคัญในแต่ละคุณลักษณะที่ pth
จุดในอุดมคติของผูต้ อบแต่ละคนที่ให้กบั คุณลักษณะpth

กำรวิเครำะห์องค์ประกอบร่ วมต้องมีกำรเลือกใช้วธิ ี กำรประมำณค่ำควำมพึงพอใจของ
คุณลักษณะซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ชนิดของข้อมูลโดยชนิดของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรประมำณค่ำมีอยู2่ แบบ
คือชนิดข้อมูลแบบกำรให้คะแนนควำมพึงพอใจและแบบเรี ยงลำดับควำมสำคัญ
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วิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูล
สำหรับกำรศึกษำและกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ได้ออกแบบสอบถำมฉบับนำร่ อง
จำนวน 30 ชุ ด ให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่บริ โภคเป็ นประจำตอบแบบสอบถำมเพื่อให้ทรำบถึงคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน และแบบสอบถำมฉบับจริ ง จำนวน 400 ฉบับ เพื่อสำรวจหำ
คุ ณลัก ษณะของผลิ ตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนที่ ผูบ้ ริ โ ภคให้ควำมสนใจ โดยกำรวิเครำะห์
องค์ประกอบร่ วมของกำรวิจยั ครั้งนี้ ได้นำหลักกำรและกำรประยุกต์ข้ นั ตอนกำรวิเครำะห์ของ Bajaj
(2003) มำใช้ดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 การเลือกคุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ในกำรวิเครำะห์องค์ประกอบร่ วม ต้องมีกำรเลือกคุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะที่
จะใช้ในกำรศึกษำ ซึ่ งจะต้องเลือกคุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะ ที่ผบู ้ ริ โภคให้ควำมสำคัญ
โดยเริ่ มจำกกำรสำรวจคุณลักษณะทั้งหมดของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนที่วำงจำหน่ำยในทุก
ช่องทำง กำรตรวจเอกสำรงำนวิจยั ที่ มีควำมเกี่ ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ จำกนั้นนำคุณลักษณะที่ได้จำก
กำรสำรวจมำสร้ำงเป็ นแบบสอบถำมนำร่ อง โดยแจกกลุ่มตัวอย่ำงนำร่ องที่เคยซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อำหำรคอลลำเจน จ ำนวนหนึ่ ง กลุ่ ม เนื่ อ งจำกกลุ่ ม ตัว อย่ำ งน ำร่ อ งนี้ สำมำรถให้ข้อ มู ล ได้ ถึ ง
คุ ณ ลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์ อ ำหำรเสริ มคอลลำเจนที่ ผู ้บ ริ โภคให้ ค วำมส ำคัญ มำกที่ สุ ด ซึ่ ง
แบบสอบถำมจะแสดงคุ ณลัก ษณะต่ ำ ง ๆ ของผลิ ตภัณฑ์ อำหำรเสริ ม คอลลำเจน จำกนั้นจะให้
ผูบ้ ริ โภคเรี ยงลำดับของคุณลักษณะเหล่ำนี้ ว่ำคุณลักษณะใดที่ผบู ้ ริ โภคให้ควำมสำคัญมำกที่สุดโดย
กำรเรี ยงจำกคุณลักษณะที่มีควำมสำคัญมำกที่สุดไปหำคุณลักษณะที่มีควำมสำคัญน้อยที่สุ ดจนได้
คุณลักษณะและระดับคุณลักษณะที่กลุ่มตัวอย่ำงนำร่ องให้ควำมสำคัญ
ขั้นตอนที่ 2 การสร้ างชุ ดคุณลักษณะทีเ่ ป็ นไปได้
นำคุณลักษณะและระดับคุ ณลักษณะที่ได้จำกขั้นตอนที่ 1 มำสร้ำงเป็ นชุ ดของคุณลักษณะ
ด้วยวิธี Full Factorial Design จะได้ชุ ด ของคุ ณลัก ษณะของผลิ ต ภัณฑ์ อ ำหำรเสริ ม คอลลำเจนที่
เหมำะสม และเป็ นไปได้ จำกนั้นนำชุ ดของคุณลักษณะของผลิ ตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนมำ
สร้ำงเป็ นแบบสอบถำมและใช้กำรแสดงกำร์ ดชุด ของคุณลักษณะ ที่เป็ นภำพตัวอย่ำงของผลิตภัณฑ์
อำหำรเสริ มคอลลำเจนจริ ง ๆ เพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถำมสำมำรถตอบแบบสอบถำมได้อย่ำงชัดเจน
มำกขึ้น
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ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบการเก็บรวบรวมข้ อมูล
กำรศึ ก ษำครั้ งนี้ จะเลื อ กใช้ ก ำรสุ่ ม ตัว อย่ ำ งที่ ไ ม่ ใ ช่ ค วำมน่ ำ จะเป็ น (Non-Probability
Sampling) แบบเฉพำะเจำะจง โดยจะสำรวจเจำะจงเฉพำะผู บ้ ริ โภคที่เคยบริ โภคผลิตภัณฑ์อำหำร
เสริ มคอลลำเจนในเขตกรุ งเทพมหำนคร จำนวน 400 รำย เนื่องจำกผูบ้ ริ โภคที่เคยบริ โภคผลิตภัณฑ์
อำหำรเสริ ม คอลลำเจนสำมำรถให้ขอ้ มู ลคุ ณลักษณะที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อำหำร
เสริ มคอลลำเจน ที่เป็ นประโยชน์และชัดเจนมำกกว่ำผูท้ ี่ไม่บริ โภคผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน
ขั้นตอนที่ 4 การเลือกใช้ วธิ ีการวัดความพึงพอใจต่ อชุ ดคุณลักษณะทีน่ าเสนอ
กำรวัดควำมพึงพอใจต่อชุ ดของคุ ณลักษณะ จะใช้กำรวัดโดยกำรเรี ยงลำดับควำมสำคัญ
โดยกำรน ำเสนอกำร์ ด ชุ ด ของคุ ณ ลัก ษณะ ให้ ผู ้ต อบแบบสอบถำมเข้ำ ใจ จำกนั้ น ให้ ผู ้ต อบ
แบบสอบถำมเรี ยงลำดับจำกควำมพึงพอใจมำกที่สุดไปหำควำมพึงพอใจน้อยที่สุด
ขั้นตอนที่ 5 การเลือกแบบจาลองความพึงพอใจ
กำรวิเครำะห์องค์ประกอบร่ วม ต้องมีกำรกำหนดแบบจำลองควำมพึงพอใจที่เหมำะสมใน
กำรศึกษำ ซึ่ งแบบจำลองแต่ละแบบจะแสดงควำมสัมพันธ์ของกำรให้ควำมสำคัญกับคุณลักษณะได้
โดยกำหนดแบบจำลองควำมพึงพอใจคุ ณลักษณะ เช่ น ด้ำนลักษณะของผลิ ตภัณฑ์อำหำรเสริ ม
คอลลำเจน, ด้ำนบรรจุภณั ฑ์, ด้ำนปริ มำณคอลลำเจนหน่วยเป็ นมิลลกรัม เป็ นต้น
ขั้นตอนที่ 6 การเลือกใช้ วธิ ีประมาณค่ าความพึงพอใจของระดับคุณลักษณะ
เนื่ องจำกข้อมูลที่ได้จำกกำรทำแบบสอบถำมของผูต้ อบแบบสอบถำม จะเป็ นข้อมูลแบบ
กำรเรี ยงลำดับควำมสำคัญ วิธีกำรประมำณค่ำควำมพึงพอใจจึงเป็ นแบบเรี ยงลำดับควำมสำคัญ
วิธีกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
1. วิเครำะห์ เชิ งพรรณนำ (Descriptive Analysis) เพื่อให้ทราบถึ งข้อมู ลทัว่ ไป ทางด้าน
เศรษฐกิ จ, ทางด้านสังคม ของผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนในเขตกรุ งเทพมหานคร
และเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อและการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ ม คอลลาเจนในเขตกรุ งเทพมหานคร ตามลาดับ โดยการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลในส่ วนนี้ จะ
แสดงค่าออกมาในรู ปของค่าความถี่ และค่าร้อยละ

20

2. กำรวิเครำะห์ เชิ งปริ มำณ (Quantitative Analysis) เพื่อศึกษาถึงปั จจัยด้านคุณลักษณะ
ของผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจน ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อและบริ โภคของผูบ้ ริ โ ภค
ผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ ม คอลลาเจนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยการสร้ างแบบจ าลอง Conjoint
Analysis ซึ่งเป็ นการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อคุณลักษณะต่าง ๆ ที่หลากหลาย

ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมคอลลาเจน
คอลลำเจน คือโปรตีนชนิ ดหนึ่ ง มีลกั ษณะโครงสร้ ำงเป็ นสำยยำวคล้ำยคลึ งกับเอนไซม์
เส้นใยคอลลำเจนมีลกั ษณะเป็ นสำยเกลียวที่มีหน่ วยโมเลกุลเกี่ยวพันกันมำกมำย ถึงคอลลำเจนจะ
เป็ นโปรตีนชนิ ดหนึ่ งแต่ก็ทำหน้ำที่แตกต่ำงจำกสำรโปรตีนโดยทัว่ ไป คอลลำเจนคิดเป็ นสัดส่ วน
ประมำณ 1 ใน 3 ของร่ ำงกำย ซึ่ งพบมำกที่สุด ร้อยละ 70 อยูใ่ นผิวหนัง คอลลำเจนในผิวหนัง จะคอย
ช่วยให้ผวิ นุ่มชุ่มชื้น มีควำมเรี ยบเนียน ตึงกระชับ ซึ่งด้วยมำจำกลักษณะโครงสร้ำง จึงทำให้ผิวหนัง
มีแรงสปริ งและยืดหยุ่นดีตำมไปด้วย และยังพบคอลลำเจนอีกส่ วนหนึ่ งในกระดูก ในส่ วนของข้อ
ต่ อต่ ำ ง ๆ ท ำให้ก ระดู ก และข้อต่ อมี ควำมแข็ง แรง คอลลำเจนนั้นไม่ ได้มี อยู่เพี ยงที่ผิวหนัง หรื อ
กระดู ก เท่ ำ นั้น อวัย วะภำยในร่ ำ งกำย ก็ ย งั มี ค อลลำเจนเป็ นส่ ว นประกอบอยู่ม ำก ได้แ ก่ เอ็น ,
กล้ำมเนื้ อ คอลลำเจนที่เป็ นส่ วนประกอบหลักของชั้นผิวมี ชื่อเรี ยกอีกอย่ำงว่ำ เครำติน เครำตินมี
หน้ำที่สร้ำงควำมแข็งแรงและควำมยืดหยุน่ เมื่อสำรเครำตินในชั้นผิวลดลง จึงเกิดริ้ วรอยบนชั้นผิว
นอกจำกนี้ เครำตินมีหน้ำที่สร้ ำงควำมยืดหยุ่นให้ผนังหลอดเลื อด มีส่วนช่ วยในกำรสร้ ำงเนื้ อเยื่อ
ใหม่ รวมทั้งยังเป็ นส่ วนประกอบของเยือ่ กระจกตำและเลนส์ตำด้วย

ภำพที่ 2.1 ลักษณะโครงสร้ำงของคอลลำเจน
ที่มำ : https://junggachanom.com

21

โดยในทำงกำรแพทย์พบว่ำ เมื่อคนเรำมีอำยุที่มำกขึ้น คอลลำเจนกลับมีปริ มำณลดน้อยลง
มำก ซึ่ งบทบำทที่สำคัญของคอลลำเจน คือ ช่วยเพิ่มควำมแข็งแรงให้กบั โครงสร้ำงกระดูกของ
ร่ ำงกำย และช่วยปกป้ องโครงสร้ำงผิว จำกกำรถูกทำร้ำยโดยแสงแดด มลพิษต่ำง ๆ จำกสิ่ งแวดล้อม
และสำรพิษอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดโรคทำงผิวของหนัง ดังนั้นคนเรำควรเลือกบริ โภคอำหำรที่มีคอลลำ
เจนเป็ นส่ วนประกอบด้วย เพื่อเสริ มสร้ำงคอลลำเจนให้ร่ำงกำย
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมคอลลาเจน
จำกกำรศึกษำข้อมูลจำกกำรสำรวจ ได้อธิบำยถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ ม
คอลลำเจน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค ทั้งเรื่ องของ ชนิดของคอลลำเจน กำรมี
ส่ วนผสมสำรชนิดอื่น
1. ชนิดของคอลลำเจนในท้องตลำดปั จจุบนั เป็ นหนึ่งในปั จจัยสำคัญที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อผลิภณั ฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน เนื่องจำกแต่ละชนิด ควำมสะดวกสบำยแตกต่ำงกัน
ผูบ้ ริ โภคแต่ละบุคคลให้ควำมพึงพอใจที่ต่ำงกันออกไปตำมควำมต้องกำรของตนเอง
1.1 แบบผง ส่ วนใหญ่ตำมท้องตลำดผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนแบบผงจะเป็ นสำร
คอลลำเจนบริ สุทธิ์ ไม่มีกำรผสมสำรใด ๆ เหมำะสำหรับผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งกำรเฉพำะคอลลำเจน อำจ
เพื่อกำรรักษำทำงกำรแพทย์ หรื อผูบ้ ริ โภคที่อยำกได้ประสิ ทธิภำพสู งสุ ดของคอลลำเจน

ภาพที่ 2.2 ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนชนิดผง
ที่มำ : http://www.rosywisteria.com
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1.2 แบบน้ ำ ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนแบบน้ ำ ส่ วนใหญ่จะเป็ นสำรคอลลำเจนที่มี
กำรเพิ่มเติมสำรตัวอื่น ๆ เพื่อรสชำติที่ดีข้ ึน ง่ำยแก่กำรดื่ม เหมำะสำหรับผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งกำรควำม
สะดวกสบำยในกำรบริ โภค และต้องกำรสำรอื่น ๆ เพิ่มเติม

ภำพที่ 2.3 ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนชนิดน้ ำ
ที่มำ : http://www.beautymoon.com
1.3 แบบเม็ด ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนแบบเม็ด ส่ วนใหญ่จะเป็ นสำรคอลลำเจนที่มี
กำรเพิ่มเติมสำรตัวอื่น ๆ ใส่ ในแคปซู ล เหมำะสำหรับผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งกำรควำมสะดวกสบำยใน
พกพำ และกำรบริ โภค อีกทั้งยังต้องกำรสำรอื่น ๆ เพิ่มเติม

ภาพที่ 2.4 ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนชนิดเม็ด
ที่มำ : http://www.kloshop.com
2. กำรมีส่วนผสมของสำรตัวอื่น ๆ เช่น วิตำมินซี วิตำมินรวม แคลเซี ยม โคเอนไซม์คิวเทน
เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน แต่
อย่ำงไรก็ตำมควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคแต่ละบุคคลก็แตกต่ำงกันออกไป
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2.1 แบบที่มีสำรอื่น ๆ ผสมอยู่ เพื่อเป็ นทำงเลือกให้ผบู ้ ริ โภคบำงบุคคลที่อำจจะมีควำม
ต้องกำรสำรชนิดอื่น ๆ เพิ่มเติม

ภาพที่ 2.5 ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนแบบเพิ่มสำรอื่น
ที่มำ : https://www.watsons.co.th
2.2 แบบที่ไม่มีสำรอื่น ๆ ผสม ซึ่งจะตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งกำรเฉพำะคอลลำ
เจนอย่ำงเดียว และได้รับคอลลำเจนอย่ำงเต็มประสิ ทธิ ภำพ

ภาพที่ 2.6 ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนแบบไม่เพิม่ สำรอื่น
ที่มำ : http://www.sharecute.net
3. กำรมีงำนวิจยั สนับสนุนผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมัน่ ใจในคุณภำพ
อำจจะเป็ นเพียงปั จจัยส่ วนหนึ่งที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
3.1 กำรมีงำนวิจยั สนับสนุนเพื่อเพิ่มควำมมัน่ ใจให้แก่ผบู ้ ริ โภค
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ภาพที่ 2.7 มีงำนวิจยั สนับสนุน
ที่มำ : https:// kingofsesamin.wordpress.com/home
3.1 กำรไม่มีงำนวิจยั สนับสนุน

ภำพที่ 2.8 ไม่มีงำนวิจยั สนับสนุน
ที่มำ : http://www.du-d4u.com
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในกำรศึกษำ เรื่ อง พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อกำรเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำ
เจนในเขตกรุ งเทพมหำนคร จำกกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎี ผูว้ ิจยั สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้มำสร้ำงเป็ น
กรอบแนวคิดในกำรศึกษำได้ดงั นี้
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
คอลลาเจนในเขตกรุ งเทพมหานคร

Conjoint Analysis

วิเครำะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อกำรเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน
1. ชนิดของคอลลำเจน
2. มีกำรผสมสำรอื่นๆ
3. มีงำนวิจยั สนับสนุน

ทรำบถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อกำรเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน และ
สำมำรถนำไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนด้ำนกำรตลำดที่เหมำะสมของผูป้ ระกอบกำร
ที่ดำเนินธุ รกิจด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน

ภาพที่ 2.9 กรอบแนวคิดกำรศึกษำ
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บทที่ 3
วิธีการศึกษา
งำนวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อกำรเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน
ในเขตกรุ งเทพมหำนคร ได้ใช้กำรวิเครำะห์องค์ประกอบร่ วม (Conjoint Analysis) ซึ่งเป็ นกำรวิจยั
เชิงปริ มำณ (quantitative research) โดยใช้กำรวิจยั เชิงสำรวจ (survey research method) และวิธีกำร
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถำม (questionnaire) และได้กำหนดแนวทำงในกำรวิจยั โดยแบ่งเนื้อหำ
ออกเป็ น 2 หัวข้อหลัก คือ ข้อมูลและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
ข้ อมูลและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เนื้อหำในส่ วนของข้อมูลและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้อธิ บำยถึงวิธีกำรกำรกำหนด
ประชำกร กำรสุ่ มตัวอย่ำง และกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. ประชำกร
งำนวิจยั นี้ได้กำหนดกลุ่มตัวอย่ำงประชำกร คือประชำกรในเขตกรุ งเทพมหำนคร
เนื่องจำกมีประชำกรอำศัยเป็ นจำนวนมำก จำกข้อมูลจำนวนประชำกรในเขต
กรุ งเทพมหำนคร สำรวจล่ำสุ ดเดือนธันวำคม พ.ศ. 2560 มีจำนวนประชำกรทั้งสิ้ น
5,682,415 คน อ้ำงอิงข้อมูลตำมระบบสถิติทำงกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง
กระทรวงมหำดไทย และอีกทั้งประชำกรกลุ่มนี้ยงั มีกำลังมำกพอ ในกำรเลือกซื้ อและ
บริ โภคผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มในรู ปแบบต่ำง ๆ
2. กลุ่มตัวอย่ำงและขนำดตัวอย่ำง
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วธิ ี กำรสำรวจตลำด และกำหนดกลุ่มตัวอย่ำงผูบ้ ริ โภคที่
บริ โภคผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนเป็ นประจำตอบแบบสอบถำม เพื่อให้ได้มำซึ่ ง
ข้อมูลด้ำนพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคต่อกำรเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน
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ทำงเลือกที่ผบู ้ ริ โภคจะเลือกและทำกำรจัดลำดับควำมพึงพอใจจำกชุดคุณลักษณะต่ำง ๆ ที่
กำหนดให้ โดยทำกำรสุ่ มตัวอย่ำงจำกกลุ่มผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหำนคร เนื่องจำกใน
เขตกรุ งเทพมหำนครมีประชำกรอำศัยอยูเ่ ป็ นจำนวนมำก และเป็ นแหล่งรองรับผลิตภัณฑ์
ขนำดใหญ่
3. กำรสุ่ มตัวอย่ำง
กำรสุ่ มตัวอย่ำงในงำนวิจยั ครั้งนี้ ใช้กำรสุ่ มตัวอย่ำงที่ไม่ใช้ควำมน่ำจะเป็ น (NonProbability Sampling) แต่ได้ใช้แบบเฉพำะเจำะจง (Purposive Sampling) (สุ ชำดำ บวรกิติวงค์,
2548) โดยสำรวจเฉพำะผูท้ ี่เคยบริ โภคผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน เนื่องจำกผูท้ ี่เคยบริ โภค
ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนสำมำรถให้ขอ้ มูลของคุณลักษณะที่มีผลต่อกำรเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนได้ชดั เจนมำกกว่ำผูบ้ ริ โภคที่ไม่เคยบริ โภค
4. เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั
เครื่ องมือที่นามาใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามจานวน 2 ชุด
4.1 แบบสอบถำมฉบับนำร่ อง ใช้สำรวจกลุ่มตัวอย่ำงนำร่ องที่เคยบริ โภคผลิตภัณฑ์
อำหำรเสริ มคอลลำเจน จำนวน 30 รำย เนื่องจำกผูท้ ี่เคยบริ โภคผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน
สำมำรถบอกได้ถึงข้อมูลคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนที่ผบู ้ ริ โภคให้
ควำมสำคัญ ซึ่ งคุณลักษณะต่ำง ๆ ของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนที่ได้มำจำกกำรทำ
แบบสอบถำมฉบับนำร่ องนั้น จะนำไปสร้ำงชุดของคุณลักษณะและแบบสอบถำมฉบับจริ ง
ต่อไป
4.2 แบบสอบถามฉบับจริ ง แบบสอบถามฉบับนี้จะใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่เคยบริ โภค
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจน จานวน 400 ราย โดยแจกแบบสอบถามทางออนไลน์ ซึ่ง
แบบสอบถามฉบับนี้จะมีท้ งั หมด 3 ส่ วน ดังนี้
4.2.1 ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูบ้ ริ โภค เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้
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4.2.2 ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อและบริ โภค เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจน
4.2.3 ส่ วนที่ 3 ข้อมูลชุดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค เพื่อวิเคราะห์หาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจน โดย
นาเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม มีข้ นั ตอนดังนี้
ก. การกาหนดคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผลกำรวิเครำะห์จำกกำรตอบแบบสอบถำมฉบับนำร่ องของกลุ่มตัวอย่ำง 30 รำย
พบว่ำ คุ ณลักษณะและระดับของคุ ณลักษณะของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนที่ผูบ้ ริ โภคให้
ควำมสำคัญ ได้แก่ ชนิ ดของคอลลำเจนมี 3 แบบ คือ 1. แบบผง (Powder) 2. แบบน้ ำ (Liquid) 3.
แบบเม็ด (Tablet) ส่ วนผสมมี 2 แบบคือ 1. ผสมสำรตัวอื่น (Mixed) 2. ไม่ผสมสำรตัวอื่ น (Not
Mixed) และกำรมีงำนวิจยั สนับสนุนมี 2 แบบ คือ 1.มีงำนวิจยั สนับสนุน (Research) 2.ไม่มีงำนวิจยั
สนับสนุน(No Research) (ตำรำงที่ 3.1 )
ตาราง 3.1 คุณลักษณะและระดับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนที่ใช้ในกำรวิจยั
คุณลักษณะ
ชนิดของคอลลำเจน

มีส่วนผสมสำรอื่น
มีงำนวิจยั สนับสนุน
ที่มำ: จำกกำรวิเครำะห์

ระดับคุณลักษณะ
1. แบบผง (Powder)
2. แบบน้ ำ (Liquid)
3. แบบเม็ด (Tablet)
1. ผสมสำรตัวอื่น (Mixed)
2. ไม่ผสมสำรตัวอื่น (Not Mixed)
1. มีงำนวิจยั สนับสนุน (Research)
2. ไม่มีงำนวิจยั สนับสนุน(No Research)
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ข. การสร้ างและกาหนดชุ ดคุณลักษณะ
ในขั้นตอนนี้ จะนำคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะที่ได้ในขั้นตอน ก. (ตำรำง
ที่ 3.1) มำสร้ำงเป็ นชุ ดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนทั้งหมด 8 ชุ ด(3 × 2 × 2)
(ดังแสดงให้เห็นในตำรำงที่ 3.2)
ตารางที่ 3.2 ชุดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน
ชุ ด

ชนิดของคอลลาเจน

มีส่วนผสมสารอื่น

มีงานวิจัยสนับสนุน

1

แบบเม็ด

ผสม

มี

2

แบบผง

ผสม

ไม่มี

3

ผสม

ไม่มี

4

แบบน้ ำ
แบบผง

ผสม

มี

5

แบบเม็ด

ไม่ผสม

ไม่มี

6

แบบผง

ไม่ผสม

มี

7

แบบผง

ไม่ผสม

ไม่มี

8

แบบน้ ำ

ไม่ผสม

มี

คุณลักษณะ

ที่มำ: จำกกำรวิเครำะห์
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิธีกำรในกำรวัดควำมพึงพอใจต่อชุ ดคุณลักษณะที่นำเสนอ จะใช้กำรวัดโดยกำรเรี ยงลำดับ
ควำมสำคัญ โดยกำรนำเสนอกำร์ ดชุ ดคุ ณลักษณะทั้ง 8 ใบ ให้แก่ผูต้ อบแบบสอบถำมได้ทำควำม
เข้ำใจ จำกนั้นจึงให้ผตู ้ อบแบบสอบถำมเรี ยงลำดับจำกควำมพึงพอใจมำกที่สุดไปหำควำมพึงพอใจ
น้อยที่สุด
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
กำรวิจยั ครั้งนี้ใช้กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลและทำกำรประมวลผล โดยใช้วธิ ี กำรดังนี้
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อและการบริโภค
ในส่ วนของกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมกำรซื้ อและกำรบริ โภค ได้ทำกำรวิเครำะห์และ
ประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีกำรดังนี้
1.1 กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงสถิติเพื่อหำค่ำสถิติ ดังนี้
1.1.1 ควำมถี่ (Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage)
1.1.2 ค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation)
1.2 กำรวิเครำะห์ค่ำควำมพึงพอใจต่อชุดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน
ของกลุ่มตัวอย่ำงผูบ้ ริ โภค
กำรวิจยั นี้ได้นำเทคนิคกำรวิเครำะห์องค์ประกอบร่ วม (Conjoint Analysis) โดยใช้โปรแกรม
สำเร็ จรู ปทำงสถิ ติในกำรวิเครำะห์องค์ประกอบร่ วมเพื่อหำค่ำอรรถประโยชน์หรื อควำมพึงพอใจ
โดยรวม ที่มีต่อชุ ดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน ซึ่ งสำมำรถแสดงสมกำรได้
ดังนี้
Uk = b0+b11X11+b12X12+b21X21+b21X21+b31X31+b41X41+b42X42 +ek
กำหนดให้

U
b0
bij

คือ ค่ำอรรถประโยชน์ที่ผบู ้ ริ โภคกำร์ ดชุดคุณลักษณะที่ k
คือ ค่ำคงที่
คือ ค่ำสัมประสิ ทธิ์ ที่ได้จำกกำรประมำณค่ำอรรถประโยชน์เฉพำะส่ วน
จำกคุณลักษณะต่ำง ๆ ของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน
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Xij
ที่ i ณ ระดับที่ j

คือ ค่ำตัวแปรหุ่ นแสดงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน
โดยให้
เป็ น 1 ถ้ำเป็ นคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนที่
i ในระดับที่ j
เป็ น 0 ถ้ำเป็ นผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนในคุณลักษณะอื่น

ๆ
ek

คือ ค่ำควำมคลำดเคลื่อน

สำหรับตัวแปรหุ่นของคุณลักษณะต่ำง ๆ ของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนมีดงั นี้
X11
X12
X13
X21
X22
X31
X32

คือ คุณลักษณะด้ำนชนิดของคอลลำเจน แบบผง
คือ คุณลักษณะด้ำนชนิดของคอลลำเจน แบบน้ ำ
คือ คุณลักษณะด้ำนชนิดของคอลลำเจน แบบเม็ด
คือ คุณลักษณะด้ำนผสมสำรอื่น
คือ คุณลักษณะด้ำนไม่ผสมสำรอื่น
คือ คุณลักษณะด้ำนมีงำนวิจยั สนับสนุน
คือ คุณลักษณะด้ำนไม่มีงำนวิจยั สนับสนุน

กำรวิเครำะห์ องค์ป ระกอบร่ วมนี้ ต้องก ำหนดแบบจำลองควำมพึ ง พอใจที่ เหมำะสมใน
กำรศึกษำ โดยแบบจำลองแต่ละแบบจะแสดงควำมสัมพันธ์ของกำรให้ควำมสำคัญกับคุณลักษณะ
ซึ่งได้กำหนดแบบจำลองควำมพึงพอใจของคุณลักษณะชนิดของคอลลำเจนและกำรมีส่วนผสมสำร
อื่น เป็ นแบบไม่ต่อเนื่ อง เนื่ องจำกเมื่อชนิ ดของคอลลำเจนมีกำรเปลี่ยนรู ปแบบ และกำรมีส่วนผสม
สำรอื่นหรื อไม่มี ไม่สำมำรถบอกได้วำ่ ควำมพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคจะเปลี่ยนไปในทิศทำงใด ส่ วน
กำรมีงำนวิจยั สนับสนุน เป็ นแบบเส้นตรง เนื่องจำกกำรมีงำนวิจยั สนับสนุนย่อมดีกว่ำไม่มี
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จำกกำรวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อกำรเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำ
เจนในเขตกรุ งเทพมหำนคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำ
เจน และจำกกำรวิเ ครำะห์ ห ำคุ ณ ลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์อ ำหำรเสริ ม คอลลำเจนที่ มี ผ ลต่ อ กำร
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค โดยทำกำรวิจยั จำกกลุ่มตัวอย่ำงผูบ้ ริ โภคที่เคยบริ โภคผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ ม
คอลลำเจนในเขตกรุ งเทพมหำนครจำนวน 400 รำย โดยใช้แบบสอบถำม จำกกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล 400 รำย ทำงออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของตัวอย่ำงทั้งหมด ซึ่ งสำมำรถแบ่งผลกำรวิจยั
ได้เป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อกำรเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมกำรใช้บริ กำรเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน
ส่ วนที่ 3 ชุดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนที่ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจ
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมคอลลาเจน
จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อกำรเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ ม
คอลลำเจนในเขตกรุ งเทพมหำนครจำนวน 400 รำย ทำงด้ำน เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ
อำชีพ รำยได้ โดยวิเครำะห์ขอ้ มูลทำงสถิติแบบค่ำเฉลี่ยและร้อยละ ข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค พบว่ำ
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคมีอำยุอยูใ่ นช่วง 21 – 30 ปี มีกำรศึกษำอยูท่ ี่
ระดับปริ ญญำตรี เป็ นพนักงำนเอกชน และรำยได้อยูร่ ะหว่ำง 40,001 – 60,000 บำท (ตำรำงที่ 4.1)
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน
ข้ อมูลทัว่ ไป

จานวน (ราย)
400

ร้ อยละ
100

ชำย
หญิง

185
215

46.30
53.80

20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี

166
233
1

41.50
58.30
0.30

โสด
สมรส

267
133

66.80
33.30

ต่ำกว่ำปริ ญญำตรี
ปริ ญญำตรี
สู งกว่ำปริ ญญำตรี

3
267
130

0.80
66.80
32.50

ข้ำรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ
พนักงำนเอกชน
เจ้ำของกิจกำร/อำชีพอิสระ
อื่นๆ

49
35
247
36
33

12.30
8.80
61.80
9.00
8.30

ต่ำกว่ำ 20,000
20,001 – 40,000 บำท

18
166

4.50
41.50

เพศ

ช่วงอำยุ

สถำนภำพ
ระดับกำรศึกษำ

อำชีพ

รำยได้ต่อเดือน
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ข้ อมูลทัว่ ไป
40,001 – 60,000 บำท

จานวน (ราย)
216

ร้ อยละ
54.00

ที่มำ: จำกกำรคำนวณ
พฤติกรรมการการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมคอลลาเจน
สำหรับพฤติกรรมกำรเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนนั้น จะประกอบไปด้วยกำร
วิเครำะห์เหตุผลต่ำง ๆ ในกำรเลือกซื้ อ รู ปแบบชนิ ดของคอลลำเจน สถำนที่สะดวกต่อกำรเลือกซื้ อ
จำนวนควำมถี่ ใ นกำรบริ โภคต่ อ 1 สัปดำห์ ปริ มำณของคอลลำเจนที่ ต้องกำร กำรเลื อกซื้ อ และ
บริ โภคคอลลำเจนบริ สุ ท ธิ์ หรื อไม่ หรื อมี ส ำรอื่ น ๆ ชนิ ดใดที่ ต้องกำรเพิ่ ม เติ ม ลงในผลิ ต ภัณ ฑ์
โปรโมชัน่ แบบใดที่ผูบ้ ริ โภคให้ควำมสนใจ และสื่ อทำงใดที่ทำให้ผูบ้ ริ โภคจดจำชื่ อยี่ห้อหรื อตรำ
ผลิตภัณฑ์ได้ โดยผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ
เหตุผลที่ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อผลิ ตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนมำกที่สุด คือ คุณประโยชน์มำ
เป็ นอันดับ ที่ 1 รองลงมำเป็ น กระแสนิ ย ม ควำมสนใจอยำกทดลอง คนรู ้ จกั แนะนำ มี งำนวิจยั
สนับสนุ น มีอย.รับรอง ได้รับคำแนะนำจำกแพทย์ ได้รับรำงวัลกำรันตี พนักงำนขำยแนะนำ และ
บรรจุภณั ฑ์สวยงำม (ตำรำงที่ 4.2 )
ตารางที่ 4.2 เหตุผลที่ผบู ้ ริ โภคเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน
เหตุผล
คุณประโยชน์
กระแสนิยม
ควำมสนใจอยำกทดลอง
คนรู ้จกั แนะนำ

จานวน (ราย)
336
164
156
92

ร้ อยละ
84.00
41.00
39.00
23.00
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
เหตุผล

จานวน (ราย)
มีงำนวิจยั สนับสนุน
89
มีอย.รับรอง
76
ได้รับคำแนะนำจำกแพทย์
67
ได้รับรำงวัลกำรันตี
28
พนักงำนขำยแนะนำ
2
บรรจุภณั ฑ์สวยงำม
2
หมำยเหตุ: ผูต้ อบแบบสอบถำมสำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ

ร้ อยละ
22.30
19.00
16.80
7.00
0.50
0.50

ที่มำ: จำกกำรคำนวณ
เหตุผลที่ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนมำกที่สุด รำคำที่เหมำะสมมีส่วน
สำคัญมำเป็ นอันดับที่ 1 อันดับรองลงมำ คือ ผลิตภัณฑ์ผสมสำรชนิดอื่น ๆ เพิ่ม มีโปรโมชัน่ จำนวน
ปริ มำณคอลลำเจนในผลิตภัณฑ์ และสุ ดท้ำยเป็ นกำรเปิ ดตัวใหม่ของผลิตภัณฑ์ (ตำรำงที่ 4.3 )
ตารางที่ 4.3 เหตุผลที่ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน
เหตุผล

จานวน (ราย)
รำคำเหมำะสม
336
มีสำรชนิดอื่น ๆ ผสม
184
มีโปรโมชัน่
184
ปริ มำณคอลลำเจนมำก
161
ผลิตภัณฑ์เปิ ดตัวใหม่
11
หมำยเหตุ: ผูต้ อบแบบสอบถำมสำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ
ที่มำ: จำกกำรคำนวณ

ร้ อยละ
84.00
46.00
46.00
40.30
2.80
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กำรเลื อกซื้ อและบริ โภคผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน ปั จจัยหนึ่ งที่สำมำรถเห็นได้ตำม
ท้องตลำด คือ รู ปแบบชนิ ดของคอลลำเจนที่มีท้ งั หมด 3 แบบ โดยแบบที่มำเป็ นอันดับ 1 ผูบ้ ริ โภค
พึงพอใจมำกที่สุด คือ แบบผง รองลงมำเป็ นแบบเม็ด และแบบน้ ำ (ตำรำงที่ 4.4 )

ตารางที่ 4.4 รู ปแบบชนิดของคอลลำเจนที่ผบู ้ ริ โภคเลือกบริ โภค
ชนิด
แบบผง
แบบเม็ด
แบบน้ ำ
รวม

จานวน (ราย)
181
144
75
400

ร้ อยละ
45.30
36.00
18.80
100

ที่มำ : จำกกำรคำนวณ

สถำนที่ที่ผบู ้ ริ โภคเลือกที่จะซื้ อ ซึ่ งปั จจุบนั มีแหล่งให้ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อหลำกหลำย
ทำงเลือก ตำมแต่สะดวกต่อกำรเลือกซื้ อของแต่ละบุคคล สถำนที่ที่มำเป็ นอันดับ 1 คือ
ห้ำงสรรพสิ นค้ำชั้นนำ รองลงมำเป็ น ร้ำนสะดวกซื้ อ ร้ำนค้ำปลีก ซุ ปเปอร์ มำร์ เก็ต อินเตอร์ เน็ต
และ ร้ำนขำยยำ (ตำรำงที่ 4.5)

ตารางที่ 4.5 สถำนที่ที่ผบู ้ ริ โภคเลือกที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน
สถานที่
ห้ำงสรรพสิ นค้ำชั้นนำ
ร้ำนสะดวกซื้ อ
ร้ำนค้ำปลีก
ซุ ปเปอร์ มำร์ เก็ต

จานวน (ราย)
332
209
195
190

ร้ อยละ
83.00
52.30
48.80
47.50
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ตารางที่ 4.5 (ต่ อ)
สถานที่

จานวน (ราย)
อินเตอร์เน็ต
138
ร้ำนขำยยำ
28
หมำยเหตุ: ผูต้ อบแบบสอบถำมสำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ

ร้ อยละ
34.50
7.00

ที่มำ: จำกกำรคำนวณ

เหตุผลที่ผบู ้ ริ โภคเลือกที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนในสถำนที่ต่ำง ๆ ซึ่ง
เหตุผลที่มำอับดับ 1 คือ ควำมสะดวกสบำย รองลงมำเป็ นกำรหำซื้ อได้ง่ำย กำรมีบริ กำรจัดส่ ง
(ตำรำงที่ 4.6)

ตารางที่ 4.6 เหตุผลที่ผบู ้ ริ โภคเลือกที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนในสถำนที่ต่ำง ๆ
เหตุผล

จานวน (ราย)
ควำมสะดวกสบำย
338
กำรหำซื้ อได้ง่ำย
200
กำรมีบริ กำรจัดส่ ง
138
หมำยเหตุ: ผูต้ อบแบบสอบถำมสำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ

ร้ อยละ
84.50
50.00
34.50

ที่มำ: จำกกำรคำนวณ

ตารางที่ 4.7 ควำมถี่ในกำรบริ โภคผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน
ความถี่
5 – 7 วัน ต่อ สัปดำห์

จานวน
(ราย)
302

ร้ อยละ
75.50

38

ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
ความถี่
น้อยกว่ำ 3 วัน ต่อ สัปดำห์
3 – 5 วัน ต่อ สัปดำห์
รวม
ที่มำ : จำกกำรคำนวณ

จานวน
(ราย)
79
19
400

ร้ อยละ
19.80
4.80
100

ตารางที่ 4.8 ปริ มำณคอลลำเจนที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกซื้ อ (มิลลิกรัม)
ปริมาณ (มิลลิกรัม) / 1 หน่ วยบริโภค
3,001 ขึ้นไป
2,001 – 3,000
1,001 – 2,000
501 – 1,000
น้อยกว่ำ 500
รวม

จานวน
(ราย)
158
105
66
59
12
400

ร้ อยละ
39.50
26.30
16.50
14.80
3.00
100

ที่มำ : จำกกำรคำนวณ
สำรชนิ ดอื่น ๆ เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคผลิ ตภัณฑ์อำหำร
เสริ มคอลลำเจน เนื่ องจำกปั จจุบ นั ผูบ้ ริ โภคที่ มีควำมหลำกหลำยทำงควำมต้องกำร และมีควำม
แตกต่ำงกันออกไป (ตำรำงที่ 4.9)
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ตารางที่ 4.9 รู ปแบบผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือก
ส่ วนผสม
แบบไม่ผสม
แบบผสม
รวม

จานวน
(ราย)
221
179
400

ร้ อยละ
55.30
44.80
100

ที่มำ : จำกกำรคำนวณ

ตารางที่ 4.10 สำรชนิดใดที่ผบู ้ ริ โภคต้องกำรให้ผสมลงไปในผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน
จานวน
(ราย)
ไม่ผสม
287
โคเอนไซม์คิวเทน
225
วิตำมินซี
206
วิตำมินรวม
138
แคลเซียม
36
หมำยเหตุ: ผูต้ อบแบบสอบถำมสำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ
สาร

ร้ อยละ
71.80
56.30
51.50
34.50
9.00

ที่มำ : จำกกำรคำนวณ

โปรโมชัน่ เป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งโปรโมชัน่ ที่มำเป็ นอันดับ 1 คือ
กำรแถมของสมมนำคุณ รองลงมำเป็ นกำรลดรำคำ และกำรซื้ อ 2 แถม 1 (ตำรำงที่ 4.11)
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ตารางที่ 4.11 โปรโมชัน่ ที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน
จานวน
(ราย)
กำรแถมของสมมนำคุณ
258
กำรลดรำคำ
188
กำรซื้ อ 2 แถม 1
129
หมำยเหตุ: ผูต้ อบแบบสอบถำมสำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ
โปรโมชั่น

ร้ อยละ
64.50
47.00
32.30

ที่มำ : จำกกำรคำนวณ
ช่องทำงกำรโฆษณำ เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อ ช่องกำรทำงโฆษณำที่มำเป็ น
อันดับแรกคือ Facebook รองลงมำเป็ น Youtube โทรทัศน์ กำรออกบูธ ป้ ำยบิลบอร์ ด เว็บไซต์ และ
วิทยุ (ตำรำงที่ 4.12)
ตารางที่ 4.12 ช่องทำงกำรโฆษณำสิ นค้ำที่ทำให้ผบู ้ ริ โภคจดจำได้ง่ำย
จานวน
(ราย)
Facebook
331
Youtube
284
โทรทัศน์
197
กำรออกบูธ
176
ป้ำยบิลบอร์ด
60
เว็บไซต์
21
วิทยุ
10
หมำยเหตุ: ผูต้ อบแบบสอบถำมสำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ
ช่ องทาง

ที่มำ : จำกกำรคำนวณ

ร้ อยละ
82.80
71.00
49.30
44.00
15.00
5.30
2.50

41

ชุ ดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมคอลลาเจนทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
กำรวิจยั ส่ วนนี้ จะเป็ นกำรวิเครำะห์ หำค่ำควำมพึงพอใจต่อชุ ดคุ ณลักษณะผลิตภัณฑ์อำหำร
เสริ มคอลลำเจน โดยในส่ วนที่หนึ่งจะเป็ นกำรวิเครำะห์หำค่ำควำมพึงพอใจต่อคุณลักษณะจำกกลุ่ม
ตัวอย่ำงผูบ้ ริ โภคที่เคยบริ โภค จำนวน 400 รำย โดยจะใช้แบบจำลองกำรวิเครำะห์องค์ประกอบร่ วม
(Conjoint Analysis) ซึ่ งคุ ณลักษณะที่นำมำใช้วิเครำะห์ได้มำจำกกำร ตรวจสอบเอกสำรงำนวิจยั
แนวคิดและทฤษฎีต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำกนั้นนำคุณลักษณะที่ได้จำกกำรสำรวจกลุ่มตัวอย่ำงนำร่ อง
ซึ่ งกลุ่มตัวอย่ำงนำร่ องได้ทำกำรลำดับควำมสำคัญคุณลักษณะผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน จน
ได้คุณลักษณะที่ผบู ้ ริ โภคให้ควำมสำคัญ 3 คุณลักษณะ คือ ชนิดของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำ
เจน ส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์ และกำรมีงำนวิจยั สนับสนุน ดังที่ได้กล่ำวในบทที่ 3 (ตำรำงที่ 4.13 )
จำกกำรวิเครำะห์แบบจำลองกำรวิเครำะห์องค์ประกอบร่ วม ได้ค่ำ Pearson’s r เท่ำกับ 0.352
และค่ำ Kendall’s tau เท่ำกับ 0.286 ซึ่งมีค่ำค่อนข้ำงสู ง แสดงให้ทรำบว่ำค่ำสหสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำที่
ได้จำกผูบ้ ริ โภค กับค่ำประมำณที่ได้จำกแบบจำลอง ดังนั้นแบบจำลองนี้ สำมำรถพยำกรณ์ค่ำควำม
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้ร้อยละ 28.60
เมื่ อพิจำรณำแต่ละคุ ณลักษณะ พบว่ำ คุ ณลักษณะที่ ผูบ้ ริ โภคให้ควำมสำคัญมำกที่สุด คือ
ชนิดของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน คิดเป็ นร้อยละ 56.278 รองลงมำคือ กำรมีส่วนผสมสำร
อื่น ๆ และกำรมีงำนวิจยั สนับสนุ น คิดเป็ นร้อยละ 23.104 และ 20.618 ตำมลำดับ (ภำพที่ 4.2 และ
ตำรำงที่ 4.13)
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ชนิด

มีส่วนผสม

มีงำนวิจยั สนับสนุน

ภาพที่ 4.1 ค่ำควำมสำคัญของคุณลักษณะต่ำง ๆ
ตารางที่ 4.13 ค่ำอรรถประโยชน์และค่ำน้ ำหนักควำมสำคัญของคุณลักษณะ
คุณลักษณะ

ระดับคุณลักษณะ

ค่ าอรรถประโยชน์

ค่ านา้ หนัก
ความสาคัญ
(ร้ อยละ)

ชนิด

กำรมีส่วนผสม
มีงำนวิจยั สนับสนุน
ค่ำคงที่
ค่ำสถิติ Pearson’s r

แบบผง

-0.070

แบบน้ ำ

0.260

แบบเม็ด

-0.190

มี

-0.065

ไม่มี

0.065

มี

0.319

ไม่มี

0.637
4.039

= 0.352

significance = 0.196

ค่ำสถิติ Kendall’s tau = 0.286

significance = 0.161

ที่มำ: จำกกำรคำนวณ

56.278

23.104
20.618
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จำกตำรำงที่ 4.13 คุณลักษณะด้ำนชนิดของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน เป็ นคุณลักษณะ
ที่ ผู ้บ ริ โภคให้ ค วำมส ำคัญ เป็ นอัน ดับ แรก เมื่ อ พิ จ ำรณำค่ ำ อรรถประโยชน์ แ ต่ ล ะระดับ ของ
คุณลักษณะด้ำนชนิดของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน แบบน้ ำ จะให้ค่ำอรรถประโยชน์เท่ำกับ
0.260 ซึ่ งมำกกว่ำ แบบผง และแบบเม็ด ซึ่ งให้ ค่ ำ อรรถประโยชน์ เ ท่ ำ กับ -0.070 และ -0.190
ตำมลำดับ แสดงว่ำ ผูบ้ ริ โภคมีควำมพึงพอใจในแบบน้ ำ มำกกว่ำแบบผง และแบบเม็ด (ภำพที่ 4.2)

แบบผง

แบบน้ ำ

แบบเม็ด

ภาพที่ 4.2 ค่ำอรรถประโยชน์ของระดับคุณลักษณะชนิดของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน
ส ำหรั บ คุ ณ ลัก ษณะด้ำ นกำรมี ส่ ว นผสมของสำรอื่ น ๆ เป็ นคุ ณ ลัก ษณะที่ ผู ้บ ริ โภคให้
ควำมสำคัญเป็ นอันดับที่ 2 เมื่อพิจำรณำจำกค่ำอรรถประโยชน์แต่ละระดับของคุณลักษณะด้ำนกำร
มี ส่วนผสมของสำรอื่ น ๆ พบว่ำกำรไม่มีส่วนผสมของสำรอื่ น ๆ จะมี ค่ำอรรถประโยชน์เท่ำ กับ
0.065 ซึ่ งมำกกว่ำแบบกำรมีส่วนผสมของสำรอื่น ๆ ซึ่ งให้ค่ำอรรถประโยชน์เท่ำกับ -0.065 แสดง
ให้ทรำบว่ำ ผูบ้ ริ โภคมีควำมพึงพอใจในด้ำนกำรไม่มีส่วนผสมของสำรอื่น ๆ มำกกว่ำแบบกำรมี
ส่ วนผสมของสำรอื่น ๆ (ภำพที่ 4.3)
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แบบผสม

แบบไม่ผสม

ภาพที่ 4.3 ค่ำอรรถประโยชน์ของระดับคุณลักษณะด้ำนกำรมีส่วนผสมของสำรอื่น ๆ
สำหรับคุณลักษณะด้ำนกำรมีงำนวิจยั สนับสนุ น เป็ นคุณลักษณะที่ผูบ้ ริ โภคให้ควำมสำคัญ
เป็ นอันดับสุ ดท้ำย เมื่อพิจำรณำค่ำอรรถประโยชน์แต่ละระดับของคุ ณลักษณะด้ำนกำรมีงำนวิจยั
สนับสนุน พบว่ำ กำรไม่มีงำนวิจยั สนับสนุนให้ค่ำอรรถประโยชน์เท่ำกับ 0.637 ซึ่ งมำกกว่ำด้ำนกำร
มี ง ำนวิจยั สนับ สนุ น ที่ ใ ห้ค่ำ อรรถประโยชน์ เท่ ำ กับ 0.319 แสดงให้ทรำบว่ำ ผูบ้ ริ โภคไม่ ไ ด้ใ ห้
ควำมสำคัญด้ำนกำรมีงำนวิจยั สนับสนุนมำกนัก (ภำพที่ 4.4)

มีงำนวิจยั สนับสนุน

ไม่มีงำนวิจยั สนับสนุน

ภาพที่ 4.4 ค่ำอรรถประโยชน์ของระดับคุณลักษณะด้ำนกำรมีงำนวิจยั สนับสนุน
สำหรับในกำรพิจำรณำค่ำอรรถประโยชน์โดยรวมของแต่ละชุ ดคุณลักษณะนั้น ซึ่ งมีจำนวน
ทั้ง หมด 8 ชุ ด คุ ณ ลัก ษณะ สำมำรถค ำนวณได้โ ดยกำรน ำค่ ำ อรรถประโยชน์ ข องแต่ ล ะระดับ
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คุณลักษณะที่ปรำกฏ ในแต่ละชุ ดคุณลักษณะมำรวมกัน ดังตัวอย่ำงชุ ดคุณลักษณะที่ 1 เป็ นแบบเม็ด
มีส่วนผสมสำรอื่น และมีงำนวิจยั สนับสนุ น จะได้อรรถประโยชน์รวมเท่ำกับ 4.039(ค่ำคงที่ )+(0.19)+(-0.065)+(0.319) = 4.103 ซึ่ งผลกำรคำนวณค่ำอรรถประโยชน์รวมของแต่ละชุ ดคุณลักษณะ
ได้แสดงในตำรำงที่ 4.14 โดยจำกผลกำรคำนวณ พบว่ำชุดคุณลักษณะที่ผบู ้ ริ โภคมีให้ควำมพึงพอใจ
มำกที่สุด คือ ชุดคุณลักษณะที่ 3 ซึ่ งให้ค่ำอรรถประโยชน์รวมเท่ำกับ 4.871ซึ่งเป็ นแบบน้ ำ มีสำรอื่น
ผสม และไม่มีงำนวิจยั สนับสนุ น รองลงมำคือ ชุดคุณลักษณะที่ 8 และ 7 ซึ่ งให้ค่ำอรรถประโยชน์
รวมเท่ำกับ 4.683 และ 4.671 ตำมลำดับ สำหรับชุ ดคุณลักษณะที่ผูบ้ ริ โภคให้ควำมพึงพอใจน้อย
ที่สุด คือ ชุดคุณลักษณะที่ 1 ซึ่ งให้ค่ำอรรถประโยชน์รวมเท่ำกับ 4.103 รองลงมำคือ ชุดคุณลักษณะ
ที่ 4 และ 6 ซึ่ งให้ค่ำอรรถประโยชน์รวมเท่ำกับ 4.213 และ 4.353 ตำมลำดับ
ตารางที่ 4.14 ค่ำอรรถประโยชน์รวมของแต่ละชุดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน
ชุด
คุณลักษณะ
1
2
3
4
5
6
7
8

ที่มำ: จำกกำรคำนวณ

ระดับคุณลักษณะ
ชนิด

แบบเม็ด
แบบผง
แบบน้ า
แบบผง
แบบเม็ด
แบบผง
แบบผง
แบบน้ า

มีส่วนผสมสารอื่น

ผสม
ผสม
ผสม
ผสม
ไม่ผสม
ไม่ผสม
ไม่ผสม
ไม่ผสม

ค่ า
มีงานวิจยั

อรรถประโยชน์

สนับสนุน

รวม

มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี

4.103
4.541
4.871
4.213
4.551
4.353
4.671
4.683

บทที่ 6
สรุปและข้ อเสนอแนะ
กำรวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำให้ทรำบถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อกำรเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนในเขตกรุ งเทพมหำนคร เพื่อสำมำรถนำผลกำรวิจยั ที่ได้ ไปใช้เป็ น
ข้อมูลประกอบกำรวำงแผนด้ำนกำรตลำดที่เหมำะสม และตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค
เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคได้รับประโยชน์สูงสุ ด และยังเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบกำรธุ รกิ จอำหำรเสริ ม
คอลลำเจน โดยกำรวิจยั ครั้งนี้ ได้ทำกำรรวบรวมข้อมูลโดยกำรใช้แบบสอบถำมจำนวน 400 ชุดให้
ผูบ้ ริ โภคที่เคยบริ โภคผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนในเขตกรุ งเทพมหำนคร จำนวน 400 รำย
ตอบแบบสอบถำม ซึ่งมีขอ้ สรุ ปและข้อเสนอแนะดังนี้
สรุ ปและอภิปรายผล
การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคทีม่ ีต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมคอลลาเจน
กำรศึกษำพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อกำรเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนใน
เขตกรุ งเทพมหำนคร จำกกำรศึกษำพบว่ำ กลุ่มผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอำยุอยูใ่ นช่วง 21 –
30 ปี มีกำรศึกษำอยูท่ ี่ระดับปริ ญญำตรี เป็ นพนักงำนเอกชน และรำยได้อยูร่ ะหว่ำง 40,001 – 60,000
บำท โดยเหตุ ผ ลที่ ผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ เ ลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์อ ำหำรเสริ ม คอลลำเจนมำกที่ สุ ด คื อ
คุณประโยชน์มำเป็ นแรก เนื่ องจำกกำรบริ โภคผลิ ตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน เป็ นกำรเพิ่มสำร
คอลลำเจนให้ร่ำงกำยโดยตรงแล้วร่ ำงกำยยังนำไปใช้ได้อย่ำงเต็มประสิ ทธิ ภำพ ช่วยฟื้ นฟู ซ่ อมแซม
ส่ วนที่สึกหลอ ในจุดต่ำง ๆ ของร่ ำงกำย นอกจำกนั้นเรื่ องรำคำที่เหมำะสม รู ปแบบของผลิ ตภัณฑ์
แหล่งที่ผบู ้ ริ โภคสำมำรถเลือกซื้ อได้ง่ำยได้รับสิ นค้ำทันที เช่น ห้ำงสรรพสิ นค้ำชั้นนำ ควำมถี่ในกำร
รั บ ประทำนผลิ ตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนอยู่ที่ 5 – 7 วัน ต่ อสั ป ดำห์ ปริ ม ำณคอลลำเจนที่
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่พึงพอใจอยู่ที่ 3,001 มิลลิ กรัมขึ้นไป ไม่มีส่วนผสมของสำรอื่น ๆ มีโปรโมชัน่
กำรแถมของสมนำคุ ณควบคู่รวมไปถึ งโฆษณำสิ นค้ำผ่ำนทำงช่ องทำงต่ำง ๆ ที่ผูบ้ ริ โภคสำมำรถ
จดจำได้ง่ำย เช่น Facebook หรื อทำง Youtube เป็ นต้น
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การศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมคอลลาเจน
ในกำรศึกษำคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภคนั้น จำกกำรรวบรวมข้อมูลของชุดแบบสอบถำมฉบับนำร่ อง ที่สำรวจกลุ่มตัวอย่ำงนำร่ อง
ที่ เคยบริ โภคผลิ ตภัณฑ์อำหำรเสริ ม คอลลำเจนนั้น จำนวนทั้ง หมด 30 รำย ท ำให้ไ ด้ปัจจัย ของ
ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนจำนวน 3 ปั จจัยได้แก่ ชนิดของผลิตภัณฑ์ (แบบผง แบบน้ ำ และ
แบบเม็ด) กำรมีส่วนผสมสำรอื่น (ผสม และไม่ผสม) และ กำรมีงำนวิจยั สนับสนุน (มี และไม่มี)
จำกผลกำรศึ กษำสรุ ปได้ว่ำ คุ ณลักษณะของผลิ ตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนที่ มีผ ลต่ อ
พฤติ ก รรมของกำรเลื อกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหำนคร ควำมพึ งพอใจมำกที่ สุ ด คื อ
ผลิ ตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนแบบน้ ำ มีส่วนผสมสำรอื่น ๆ และไม่มีงำนวิจยั สนับสนุ น โดย
คุ ณลัก ษณะผลิ ตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนที่ผูบ้ ริ โภคให้ควำมส ำคัญมำกที่ สุด คื อ ชนิ ดของ
ผลิตภัณฑ์ (แบบผง แบบน้ ำ และแบบเม็ด)
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการศึกษา
จำกกำรศึ กษำเกี่ ยวกับพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อกำรเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์อำหำรเสริ ม
คอลลำเจนในเขตกรุ งเทพมหำนคร โดยกำรใช้เทคนิ คกำรวิเครำะห์ องค์ประกอบร่ วม (Conjoint
Analysis) ทำให้ได้แนวทำงด้ำนกำรตลำด กำรพัฒนำปรับปรุ งผลิ ตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองกับควำม
ต้องกำรของผูบ้ ริ โภค ให้ได้รับควำมพึงพอใจและประโยชน์สูงสุ ด ดังนี้
1. ผูผ้ ลิตหรื อผูป้ ระกอบกำรควรเลือกผลิตและขยำยตลำดผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน
แบบน้ ำ เนื่องจำกผลกำรวิจยั ทำให้ทรำบว่ำ ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนแบบน้ ำ เป็ นที่ตอ้ งกำร
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ของผูบ้ ริ โภคมำกเป็ นอันดับแรก ซึ่ งบริ โภคได้ง่ำย หำซื้ อได้ง่ำยตำมร้ำนสะดวกซื้ อ อีกทั้งรำคำไม่
แพง
2. ผูบ้ ริ โภคให้ควำมสำคัญเรื่ องส่ วนผสมในผลิ ตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนรองลงมำ
เนื่ องจำกปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคไม่ได้ตอ้ งกำรเพียงคอลลำเจน แต่ยงั ต้องกำรสำรอื่น ๆ เข้ำมำเสริ มสร้ ำง
สุ ขภำพร่ ำงกำย และควำมสวยควำมงำม
3. ผูป้ ระกอบกำรควรให้ควำมคำนึงถึงกำรมีงำนวิจยั เข้ำมำเกี่ยวข้อง เนื่องจำกกำรมีงำนวิจยั
สนับสนุนเป็ นกำรเพิ่มควำมเชื่อมัน่ ให้ผบู ้ ริ โภค โดยควรมีกำรโฆษณำในหลำยๆช่องทำงโดยเฉพำะ
ช่องทำงออนไลน์ ซี่ งผูบ้ ริ โภคเข้ำถึงง่ำย และให้ขอ้ มูลที่ชดั เจนในเรื่ องของคุณประโยชน์ ที่พึงได้รับ
จำกกำรบริ โภคผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน
5. ควรมีกำรโปรโมชัน่ หรื อแคมเปญต่ำง ๆ ให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึ่ งผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่ให้ควำมสำคัญ และให้ควำมพึงพอใจมำก ในเรื่ องของกำรแถมของสมมนำคุ ณ กำรลด
รำคำ หรื อกำรซื้ อ 2 แถม 1 เป็ นต้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ตัวอย่ำงแบบสอบถำมที่ใช้ในกำรศึกษำ
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แบบสอบถามการศึกษา
เรื่ อง พฤติกรรมของผู้บริโภคต่ อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมคอลลาเจนในเขต
กรุงเทพมหานคร
คาชี้แจง ในกำรตอบแบบสอบถำม แบบสอบถำมชุดนี้จดั ทำเพื่อศึกษำคุณลักษณะที่เหมำะสมของ
ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน สำหรับผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหำนคร เพื่อใช้ประกอบ
กำรศึกษำตำมหลักสู ตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำธุ รกิจกำรเกษตร คณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยแบ่งแบบสอบถำมออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถำม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในกำรเลือกซื้ อและบริ โภคผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำ
เจน
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เหมำะสมของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนสำหรับ
ผูบ้ ริ โภค
*หมำยเหตุ สอบถำมเฉพำะผูท้ ี่เคยบริ โภคผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถำม
คาชี้แจง โปรดเติมข้อมูลและทำเครื่ องหมำย √ ลงในช่อง □ หน้ำข้อควำมที่ท่ำนต้องกำรเลือก
1.เพศ

□ชำย

□ หญิง

2.อำยุ

□ 21-30 ปี

□ 31-40 ปี

□ 41-50 ปี

□ 51-60 ปี

□ 61 ปี ขึ้นไป
3.สถำนภำพ
4.ระดับกำรศึกษำ

□ โสด

□ สมรส

□ ต่ำกว่ำปริ ญญำตรี

□ ปริ ญญำตรี □ สู งกว่ำปริ ญญำตรี
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5.อำชีพ

□ ข้ำรำชกำร

□ รัฐวิสำหกิจ

□ ธุ รกิจส่ วนตัว / อำชีพอิสระ
6.รำยได้เฉลี่ย/เดือน

□ พนักงำนเอกชน

□ อื่น ๆ

□ ต่ำกว่ำ 20,000 บำท □ 20,001-40,000 บำท
□ 40,001-60,000 บำท □ 60,001 บำทขึ้นไป

ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในกำรเลือกซื้ อและบริ โภคผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำ
เจน
คาชี้แจง โปรดเติมข้อมูลและทำเครื่ องหมำย √ ลงในช่อง □ หน้ำข้อควำมที่ท่ำนต้องกำรเลือก
1.เพรำะเหตุใดท่ำนจึงเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน
□ คุณประโยชน์

□ กระแสนิยม

□ คนรู ้จกั แนะนำ

□ พนักงำนขำยแนะนำ □ คำแนะนำจำกแพทย์ □ อยำกทดลอง
□ บรรจุภณ
ั ฑ์สวยงำม □ มีอย.รับรอง

□ มีงำนวิจยั สนับสนุน

□ ได้รับรำงวัลกำรันตี
2.เพรำะเหตุใดท่ำนจึงเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน
□ รำคำเหมำะสม

□ ปริ มำณคอลลำเจนมำก

□ มีโปรโมชัน่

□ ผลิตภัณฑ์เปิ ดตัวใหม่

□ มีสำรอำหำรชนิดอื่นผสม

3.ปกติท่ำนซื้ อและบริ โภคผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนในรู ปแบบใด
□ แบบผง

□ แบบน้ ำ

□ แบบเม็ด
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4.ส่ วนใหญ่ท่ำนเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนจำกแหล่งใด
□ ห้ำงสรรพสิ นค้ำชั้นนำ

□ ร้ำนสะดวกซื้ อ

□ ซุ ปเปอร์ มำร์ เก็ต

□ ร้ำนค้ำปลีก

□ อินเตอร์ เน็ต / ออนไลน์

5.จำกข้อ 4. เพรำะเหตุใดท่ำนจึงเลือกซื้ อจำกแหล่งดังกล่ำว
□ สะดวกในกำรซื้ อ

□ หำได้ง่ำย

□ ชื่อเสี ยงของแหล่งขำย

□ มีหลำยประเภทให้เลือก

□ มีบริ กำรส่ งถึงที่

6.ควำมถี่ต่อสัปดำห์ในกำรบริ โภคผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน
□ น้อยกว่ำ 3 วัน

□ 3-5 วัน

□ 5-7 วัน

7.โดยปกติท่ำนซื้ อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนที่มีปริ มำณคอลลำเจนกี่มิลลิกรัมต่อ 1 หน่วย
บริ โภค
□ ต่ำกว่ำ 500 มิลลิกรัม

□ 501 - 1,000 มิลลิกรัม □ 1,001 - 2,000 มิลลิกรัม

□ 2,001 - 3,000 มิลลิกรัม

□ 3,001 มิลลิกรัมขึ้นไป

8.โดยปกติท่ำนรับประทำนผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนแบบบริ สุทธิ์ หรื อผสมสำรอำหำรชนิด
อื่น ๆ
□ แบบไม่ผสม

□ แบบผสม

9.ท่ำนมีควำมต้องกำรให้เพิ่มสำรอำหำรชนิดใดลงในผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน
□ ไม่ตอ้ งกำร

□ วิตำมินซี

□ โคเอนไซม์คิวเทน

□ แคลเซียม

□ วิตำมินรวม
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10.ท่ำนต้องกำรให้มีโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มกำรขำยแบบใด
□ ลดรำคำ

□ แจกของสมนำคุณ

□ กำรซื้ อ2แถม1

□ กำรออกบูธแจกผลิตภัณฑ์ทดลองฟรี
11.ท่ำนสำมำรถจดจำชื่ อยีห่ อ้ ของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนจำกทำงใด
□ โฆษณำทำงทีวี

□ กำรออกบูธแสดงสิ นค้ำ

□ ป้ำยโฆษณำ

□ วิทยุ

□ หนังสื อพิมพ์

□ นิตยสาร

□ Youtube

□ Facebook

□ เว็บไซต์
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ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เหมำะสมของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนสำหรับ
ผูบ้ ริ โภค
กรุ ณำเรี ยงลำดับชุดของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจน ที่แสดงในกำร์ดตำมควำมพึงพอใจของ
ท่ำนที่มีต่อผลิตภัณฑ์ในกำร์ ดต่ำง ๆ ตำมวิธีกำรดังนี้
1.พิจำรณำชุดผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ มคอลลำเจนทั้ง 8 ชุ ด และเรี ยงลำดับตำมควำมพึงพอใจของท่ำน
โดยเรี ยงจำกควำมพึงพอใจมำกไปหำควำมพึงพอใจน้อย
2.ใส่ หมำยเลข 1 ถึง 8 หน้ำชุดผลิตภัณฑ์ที่ท่ำนเลือก
เรียงลาดับ
ความ
พอใจ

ชุ ด
คุณลักษณะ

ชนิดของคอลลา

1

แบบเม็ด

ผสม

มี

2

แบบผง

ผสม

ไม่มี

3

แบบน้ ำ

ผสม

ไม่มี

4

แบบผง

ผสม

มี

5

แบบเม็ด

ไม่ผสม

ไม่มี

6

แบบผง

ไม่ผสม

มี

7

แบบผง

ไม่ผสม

ไม่มี

8

แบบน้ ำ

ไม่ผสม

มี

มีส่วนผสมสารอื่น

เจน

มีงานวิจัย
สนับสนุน

ลงชื่อผูต้ อบแบบสอบถำม..............................................
ขอขอบพระคุณท่ำนเป็ นอย่ำงยิง่ ที่ได้สละเวลำในกำรตอบ
แบบสอบถำม
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ประวัติย่อผู้วจิ ัย
ชื่ อ – นามสกุล
วัน เดือน ปี ทีเ่ กิด
สถานทีเ่ กิด
ประวัติการศึกษา

นำยกิตติพิชญ์ เพ็ชรปำน
วันที่ 23 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2531
จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร
บัญชีบณั ฑิต (บัญชี)
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

