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The objectives of this research were to analyze purchasing and consumption behavior and to 

analyze attributes that affect the purchasing decision of consumers on collagen products in Bangkok. 
Conjoint analysis technique was used for the analysis.   400 consumers in Bangkok were interviewed 
using questionnaires during February to March 2018. 

 
 The result found that most consumers were female with average age between 21-30 years old.  

The largest group of consumers had bachelor degree level, worked at private companies and had income 
between 40,001 - 60,000 baht.  The results from conjoint analysis showed that water-based collagen 
mixed with some vitamins gave the highest satisfaction to the consumers.    

 
This research suggests that manufacturers or entrepreneurs should pay attention to the types of 

collagen that consumers prefer to consume and should mix the collagen with some supplementary 
vitamins. 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 โลกยุคปัจจุบนั วิทยาการทางดา้นการแพทยแ์ละดา้นเทคโนโลยี ไดเ้ขา้มามีบทบาทและ
ช่วยให้การด าเนินชีวิตของคนเรานั้นง่ายข้ึน อาหารเสริมก็เป็นหน่ึงในนั้น ด้วยวิทยาการทาง
การแพทย ์,วิทยาศาสตร์เคมี และรวมไปถึงเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรต่าง ๆ  เขา้มามีส่วนในการสกดั
สารอาหารท่ีส าคญั และเป็นประโยชน์ต่อร่างกายคนเรา หลากหลายชนิดออกจากวตัถุดิบ เช่น 
วติามินต่าง ๆ  โปรตีนบริสุทธ์ิ และอีกมากมาย รวมไปถึง “คอลลาเจน” 
 

คอลลาเจน คือโปรตีนชนิดหน่ึง คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของร่างกาย ซ่ึงพบมากท่ีสุด ร้อย
ละ 70 อยูใ่นผิวหนงั คอยช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มช้ืน มีความเรียบเนียน ตึงกระชบั และยงัพบอีกส่วนหน่ึง
คือกระดูก ในส่วนของขอ้ต่อต่าง ๆ  ท าให้กระดูกและขอ้ต่อมีความแข็งแรง โดยในทางการแพทย์
พบวา่ เม่ือคนเรามีอายุท่ีมากข้ึน คอลลาเจนกลบัมีปริมาณลดนอ้ยลง ซ่ึงปัจจยัท่ีท าให้ร่างกายไดรั้บ
คอลลาเจนไม่เพียงพอ คือ ผูสู้งอายุมีความสามารถในการสร้างคอลลาเจนไดน้้อยกว่าวยัอ่ืน, รังสี 
UV จากแสงแดด, ความเครียด, พกัผ่อนไม่เพียงพอ, สูบบุหร่ี, รับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ 
ผลกระทบจากการขาดคอลลาเจน คือ ท าให้เกิดร้ิวรอยบนผิวหนงั, ผิวหนงัเห่ียวย่น หย่อนคลอ้ย, 
กระดูกอ่อนเส่ือมสภาพ, โรคข้อเส่ือม ดังนั้นคนเราควรเลือกบริโภคอาหารท่ีมีคอลลาเจนเป็น
ส่วนประกอบด้วย เพื่อเสริมสร้างคอลลาเจนให้ร่างกาย คอลลาเจนเราสามารถหาได้จาก การ
รับประทานอาหารทัว่ไป จ าพวกเน้ือสัตว ์ผกัผลไมบ้างชนิดปลาทะเลน ้ าลึก เช่น ปลาแซลมอน, 
ปลาทูน่า, ปลาทู, สาหร่ายทะเล, เห็ดบางชนิด ผกัใบเขียว เช่น ผกัโขม ผกัคะนา้ ผกับล็อคโคล่ี เป็น
ตน้ ปัจจุบนัคนเราใชเ้วลาส่วนใหญ่ไปกบัการท างาน การเดินทาง และกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท า
ให้เวลาในการหาและเลือกรับประทานอาหารท่ีมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบมีน้อยลง แต่ในยุค
ปัจจุบนัน้ี ดว้ยวิทยาการต่าง ๆ  ท าให้คนเรามีทางเลือกท่ีสะดวกสบายมากข้ึน “ผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมคอลลาเจน” จึงเข้ามามีส่วนช่วยให้คนเราสามารถเสริมสร้างคอลลาเจนได้อย่างง่ายดาย 
ประหยดัเวลา และท่ีส าคัญคือ ร่างกายได้รับ คอลลาเจนท่ีมีประโยชน์และน าไปใช้ได้เต็ม
ประสิทธิภาพ  
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ในประเทศไทย "ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน" แม้ว่าเดิมทีเป็นท่ีสนใจของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ มีร้ิวรอย แต่ปัจจุบนัน้ี กลุ่มวยัรุ่นก็ให้ความสนใจไม่แพก้นั เน่ืองจากกระแสเร่ือง
ความงามท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัตวัเลขของตลาดอาหารเสริมคอลลาเจน ท่ีมีมูลค่ากว่า 4,500 
ลา้นบาท และเติบโตต่อเน่ือง ร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 30 ต่อปี แบ่งเป็นเซ็กเมนต์แบบผง ร้อยละ50 
แบบเมด็ ร้อยละ 45 และแบบน ้าพร้อมด่ืม ร้อยละ 5 (ท่ีมา : https://marketeeronline.co) การขยายตวั
ดงักล่าวจึงไม่ผดิปกติ ท่ีจะมีผูป้ระกอบการแบรนดใ์หม่  ๆ  เกิดข้ึนเป็นจ านวนมากและต่อเน่ือง เพื่อ
เขา้มาเป็นทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นสินคา้อย่างเคร่ืองด่ืมไปจนคอลลาเจนบริสุทธ์ิ ผลิตภณัฑ์ท่ีอิง
กระแสคอลลาเจนมีแบรนดใ์หม่ ๆ  เขา้มาในตลาดอยา่งไม่ขาดสาย สะทอ้นถึงการเติบโตของตลาด
ในเวลาน้ีไดอ้ยา่งชดัเจน  

 
จากภาพท่ี 1.1 แสดงตวัอยา่งผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนหลากหลายยี่ห้อ ซ่ึงเป็นการ

จดัอบัดบัจากเวบ็ไซต ์ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ 10 อนัดบัผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนยอดนิยมในกลุ่ม
ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนมีลกัษณะเป็นแบบไดบ้า้ง ซ่ึงจากการศึกษาจะเห็นไดว้่า 
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนมีหลายลกัษณะ เช่น ชนิดของคอลลาเจน, สารชนิดอ่ืน ๆ ท่ีผสมลง
ไป และงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีรับรองผลิตภณัฑ ์
 
 

 
ภาพท่ี 1.1 ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน 

ท่ีมา : https://top10siam.com 
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นอกจากน้ีขอ้มูลทางดา้นโภชนาการของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนบนฉลากบรรจุ
ภณัฑ์ จะมีการแสดงขอ้มูลคุณลกัษณะโครงสร้าง,คุณประโยชน์ของคอลลาเจน, รูปแบบ, ปริมาณ
ของคอลลาเจนเป็นหน่วยมิลลิกรัม, ขอ้มูลแสดงการสกดัคอลลาเจนวา่มาจากอะไร, ส่วนผสมอ่ืน ๆ 
, ข้อมูลแสดงปริมาณส่วนผสมเป็นหน่วยร้อยละ, ข้อค าแนะน าการบริโภค เม่ือร่างกายได้รับ
สารอาหารในปริมาณท่ีเหมาะสม จะเกิดประโยชน์อยา่งไรต่อร่างกาย และขอ้ค าเตือนการเก็บรักษา 
และสารอาหารเพิ่มเติมท่ีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน น าเข้ามาผสมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม
คุณประโยชน์ดา้นอ่ืน ๆ  แก่ร่างกายของผูบ้ริโภค เช่น วติามินซี หรือ วติามินอ่ืน ๆ  ท่ีช่วยซ่อมแซม
โครงสร้างผิวหนงั เพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวหนงั, โคเอนไซม์คิวเทน ป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจาก
รังสียวู ีและชะลอการเกิดร้ิวรอยของผิวหนงั, แอลกลูตา้ไธโอน เพิ่มความขาวกระจ่างใสใหผ้วิหนงั, 
แคลเซียม ช่วยเพิ่มความแขง็แรงใหโ้ครงสร้างของกระดูก ขอ้ต่อต่าง ๆ  เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 1.2 
 

 
ภาพท่ี 1.2 ฉลากผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน 

ท่ีมา : http://www.beautyboostershop.com 
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ช่องทางการจดัจ าหน่าย ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน จากการส ารวจจพบวา่มีช่องทาง
การจดัจ าหน่ายแบ่งเป็น 2 ช่องทางหลกั ๆ  ไดแ้ก่ ช่องทางแรก การจดัจ าหน่ายผา่นทางโลกไซเบอร์ 
ดว้ยปัจจุบนัโลกมีการพฒันาของเทคโนโลยีทางดา้นการส่ือสารผ่านโลกไซเบอร์ จึงเกิดช่องทาง
ใหม่ในการจ าหน่ายสินค้าต่าง ๆ  ท าให้เข้าถึงกลุ่มผู ้บริโภคได้ง่ายข้ึน มีการโฆษณาแสดง
คุณประโยชน์ต่าง ๆ  ขอ้มูลสารอาหารชนิดอ่ืน ๆ ท่ีเพิ่มเติม รวมถึงโปรโมชัน่ต่าง ๆ  เม่ือผูบ้ริโภค
เกิดความพึงพอใจ จึงเกิดกระบวนการซ้ือขาย และท าการจดัส่งสินคา้ผ่านทางบริษทัขนส่งต่าง ๆ  
ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาในการขนส่งสินคา้ ดงัภาพท่ี 1.3 
 
 

 
ภาพท่ี 1.3 ช่องทางการซ้ือออนไลน์ 
ท่ีมา : https://www.watsons.co.th 

 
ช่องทางท่ีสอง การจดัจ าหน่ายภายในหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าต่าง ๆ  หรือร้านสะดวกซ้ือ 

เป็นช่องทางท่ีผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงสินคา้ไดง่้ายเช่นกนั เห็นสินคา้จริงก่อนตดัสินใจเลือกซ้ือ บาง
แห่งมีการเปิดบูธแสดงสินคา้เพื่อใหข้อ้มูลต่าง ๆ แก่ผูบ้ริโภค มีการจดัโปรโมชัน่พิเศษเพื่อดึงดูด
ผูบ้ริโถค หากผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ สามารถเลือกซ้ือและไดรั้บสินคา้ทนัที ดงัภาพท่ี 1.4 
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ภาพท่ี 1.4 หา้งสรรพสินคา้ชั้นน าและร้านสะดวกซ้ือ 

ท่ีมา : http://imglogy.com 
  

การวิจัยคร้ังน้ีจึงมุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมผู ้บริโภค และวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะของ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
คอลลาเจน คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนท่ีผูบ้ริโภคให้ความพึงพอใจ หรือ
อรรถประโยชน์ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีท าให้ทราบถึงคุณลกัษณะท่ีเป็นคุณลกัษณะ
ของผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคให้ความพึงพอใจ โดยผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผูป้ระกอบการ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน และเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาคุณลกัษณะของ
ผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 
1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนของผูบ้ริโภค 
 
2.  เพื่อวเิคราะห์คุณลกัษณะต่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลา

เจนของผูบ้ริโภค 
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ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

1.  การศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน 
ครอบคลุมกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูท่ี้พกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน เน่ืองจากผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนมีความแพร่หลายสูง มี
หลากหลายราคา ผูบ้ริโภคมีก าลงัในการซ้ือ ท าให้ผูว้ิจยัสามารถเก็บขอ้มูลไดค้รบถว้น โดยท าการ
วเิคราะห์ใหท้ราบถึงกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน 
และใหท้ราบถึงคุณลกัษณะท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าการจ ากดัขอบเขต
ของการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีเคยบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน โดยจะท าการศึกษา
ขอ้มูลตั้งแต่ขอ้มูลพื้นฐานต่าง ๆ จนไปถึงกระบวนการตดัสินใจ 

 
2.  กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีจะท าการส ารวจ ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีเคยบริโภคผลิตภณัฑ์อาหาร

เส ริมคอลลาเจนท่ี มีอายุตั้ งแ ต่  20  ปี ข้ึนไป ทั้ ง เพศชายและเพศหญิง  ท่ีอาศัยอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากแรกเร่ิมผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนเหมาะส าหรับวยัผูใ้หญ่ไป
จนถึงวผูสู้งอาย ุและส่วนใหญ่มีราคาสูงจ านวน ผูว้จิยัจึงท าการก าหนดขอบเขตดงักล่าว จ านวน 400 
ราย ใชร้ะยะเวลาการเก็บขอ้มูล 2 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 โดย
ท าการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งทางออนไลน์ 

 
 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1. ท ำให้ทรำบถึงคุณลกัษณะและกระบวนกำรตสันใจของผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำ
เจนท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 

  
2. ผลกำรศึกษำสำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงแก่ผูป้ระกอบกำรทั้งรำยเก่ำและรำยใหม่เพื่อ

ใช้เป็นขอ้มูลประกอบกำรวำงแผนด้ำนกำรตลำดให้เหมำะสมและสำมำรถตอบสนองต่อควำม
ตอ้งกำรของผูบ้ริโภคไดดี้ท่ีสุด 
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นิยำมศัพท์ 
 ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน หมายถึง คอลลาเจนท่ีผา่นวทิยาการต่าง ๆ  ผา่นเคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัรต่าง ๆ เพื่อสกดัสารคอลลาเจนออกมา ท าใหค้นเราสามารถหารับประทานไดง่้าย สะดวก 
และไดรั้บสารคอลลาเจนเพื่อน าไปใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
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บทที ่2 
 

กำรตรวจเอกสำร 
 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี จะท าการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนในเขตกรุงเทพมหานครโดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) และได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อให้ได้กรอบ
แนวคิด และกระบวนการท าวจิยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

 
1. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบักำรตัดสินใจ 
 
การตดัสินใจเลือกซ้ือ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคไดต้ดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ หรือบริการอยา่ง

ใดอย่างหน่ึงจากสินค้าหรือบริการท่ีมีให้เลือกหลากหลาย โดยผ่านกระบวนการคิด ผ่านการ
วิเคราะห์หลายๆองคป์ระกอบ เพื่อให้ไดข้อ้สรุปในการตดัสินใจเลือกซ้ือ จากการศึกษาขอ้มูลและ
คน้ควา้เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค พบวา่มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้นิยาม ความหมาย 
หรือ ค าจ  ากดัความของการตดัสินใจซ้ือดงัน้ี 

 
ควำมหมำยของกำรตัดสินใจซ้ือ 
 
Dalton (1970 : p. 251) ได้ให้ความหมายของการตดัสินใจไวว้่า การตดัสินใจ คือ การ

กระท าใดก็ตามท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่บุคคลนั้นเลือกส่ิงหน่ึง โดยจะตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
 
ดารา ทีปะปาล (2542 : 10-12) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจไวว้่า การตดัสินใจ คือ 

กระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยใชเ้หตุผลหลาย ๆ เหตุผล มาเป็นองคป์ระกอบในการตดัสินใจเลือก 
เพียงทางเลือกเดียวจากหลาย ๆ ทางเลือก โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดถ่ีถว้น 
เพื่อใหไ้ดท้างเลือกท่ีดีท่ีสุด และตอบสนองความตอ้งการมากท่ีสุด 
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กล่าวโดยสรุป การตดัสินใจ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคทราบถึงความตอ้งการของตนเอง และ
ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ของตนเอง โดยใช้เหตุผลหรือปัจจยัต่าง ๆ มาเขา้สู่กระบวนการคิด
วิเคราะห์ เพื่อให้ไดท้างเลือกหรือตวัเลือกท่ีดีท่ีสุด และตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดอ้ยา่ง
มากท่ีสุด ตามความเหมาะสม  

 
กระบวนกำรและขั้นตอนในกำรตัดสินใจซ้ือ 
 

Simon (1960 : p. 226) ไดใ้หนิ้ยามไวว้า่ ขั้นตอนของการตดัสินใจประกอบไปดว้ยขั้นตอน
หลกั 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

 
1. การใช้กระบวนการคิดประกอบกับการน าเหตุผลเข้ามาประกอบ (Intelligence) คือ 

ขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภครับรู้ถึงโอกาสหรือปัญหา จากนั้นจะเร่ิมเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากโอกาสหรือ
ปัญหานั้น ๆ  

 
2. การออกแบบ (Design) คือ ขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคน าเหตุผลต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการ

วิเคราะห์เพื่อหาหนทางความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา และเพื่อน าไปใช้ในการประกอบการ
ตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

 
3. การเลือก (Choice) คือ ขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคจะท าการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดกบัโอกาสหรือปัญหา 
  
อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543 : 58) ได้ให้นิยามไวว้า่ ขั้นตอนในการตดัสินใจประกอบไปดว้ย 5 

ขั้นตอน ดงัน้ี 
 
1. ผูบ้ริโภครับรู้ไดถึ้งโอกาสหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 
2. ผูบ้ริโภคจะท าการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัโอกาสหรือปัญหา จากนั้นท าการศึกษา

และวเิคราะห์โอกาสหรือปัญหา และก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ 
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3. ผูบ้ริโภคจะท าการตดัสินใจเลือกทางเลือกจากขั้นตอนท่ี 2 ทางเลือกท่ีคิดอย่างละเอียด
แลว้วา่เหมาะสมกบัลกัษณะของโอกาสหรือปัญหาและสถานการณ์มากท่ีสุด 

 
4. ผูบ้ริโภคจะน าทางเลือกท่ีตดัสินใจเลือกไปปฏิบติั 
 
5. ภายหลงัการน าทางเลือกท่ีตดัสินใจเลือกไปปฏิบติั จะตอ้งติดตามผลของการปฏิบติั เพื่อ

ตรวจสอบว่าการปฏิบติันั้น มีประสิทธิภาพมากเพียงใด และยงัตอ้งปรับปรุงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัโอกาสหรือปัญหาและสถานการณ์ 

 
ในขณะท่ี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552 : 219) ได้กล่าวไวว้่า ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ 

(Buying Decision Process) ประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 
1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) 

การท่ีผูบ้ริโภครับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหาของตนเอง ซ่ึงอาจเกิดข้ึนทั้งจากภายในและภายนอก 
เช่นความหิว ความเจ็บปวด ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงความตอ้งการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) 
ความตอ้งการทางดา้นจิตวทิยา (Psychological Needs)  

 
2. การสืบคน้ขอ้มูล (Information Search)  ถ้าความตอ้งการถูกกระตุน้ และส่ิงท่ีสามารถ

ตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้กับผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะท าการสืบค้นข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง โดย
แหล่งขอ้มูลมีดงัน้ี 

    2.1 แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น ครอบครัว ญาติ เพื่อน 
 
    2.2 แหล่งการคา้ (Commercial Sources) เช่น พนกังานขาย  
 
    2.3 แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เช่น การใชสิ้นคา้ 
 
    2.4 แหล่งชุมชน (Public sources) เช่น องคก์ารคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 
    2.5 แหล่งทดลอง (Experimental Sources) เช่น หน่วยงานท่ีส ารวจผลิตภณัฑ ์
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3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เ ม่ือผู ้บริโภคได้รับข้อมูลแล้ว 
ผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจ และท าการวเิคราะห์หาทางเลือกต่าง ๆ กระบวนการประเมินพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคมีดงัน้ี 

 
    3.1 คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์
 
    3.2 ผูบ้ริโภคจะใหเ้ลือกความส าคญักบัคุณสมบติัผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนัไป  
 
    3.3 ผูบ้ริโภคจะเร่ิมใหค้วามเช่ือถือเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 
 
    3.4 ผูบ้ริโภคจะมีความคิดในการเลือกตราสินคา้ โดยจะก าหนดคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์

ท่ีตอ้งการและเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑต์ราตอ่ืน ๆ 
 
4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision)  ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์พึงพอใจมาก

ท่ีสุดจากปัจจยัต่าง ๆ และ ในการตดัสินใจซ้ือแต่ละคร้ัง ผูบ้ริโภคจะค านึงถึง ดงัน้ี 
 
    4.1  ซ้ือหรือไม่  
 
    4.2  ซ้ือยีห่อ้ใด 
 
    4.3  ซ้ือท่ีใด 
 
    4.4  ซ้ือจ านวนเท่าใด 
 
    4.5  ซ้ืออยา่งไร 
 
 5. พฤติกรรมภายหลงัจากการซ้ือ (Post Purchase Behavior) พฤติกรรมบางอย่าง

หลงัการซ้ือผลิตภณัฑ์สินคา้หรือบริการแลว้จะตามมา เช่น อาจจะซ้ือเพิ่ม หรืออาจจะไม่พึงพอใจ 
เน่ืองจากผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือไปนั้นไมส่ามารถแกปั้ญหาตามท่ีเขาตอ้งการ 
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 กล่าวโดยสรุป กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ ประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 
การรับรู้ถึงความต้องการของตนเอง การเสาะแสวงหาสืบค้นข้อมูล การประเมินทางเลือกท่ี
เหมาะสม การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือไปแลว้ ซ่ึงจะเห็นไดว้่า กว่าท่ีบุคคลจะ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ หรือบริการอยา่งหน่ึง จะตอ้งผา่นกระบวนการทั้งหมด 5 ขั้นตอน เพื่อเล่ียง
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการซ้ือ ดงันั้นนักการตลาดจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจ
เก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เพื่อท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือไดง่้าย
ข้ึน 

 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อกำรตัดสินใจซ้ือ 
 
 จากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ว่า การตดัสินใจซ้ือของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกนั 

โดยจากการศึกษาขอ้มูลพบวา่ การท่ีบุคคลไดต้ดัสินใจซ้ือผลิภณัฑห์รือบริการอยา่งหน่ึงแตกต่างกนั
นั้นข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั โดยมีนกัวชิาการไดส้รุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวด้งัน้ี 

  
ทิวา พงษธ์นไพบูลย ์(2544:34) ไดก้ล่าวไวว้า่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

สามารถแบ่งเป็นหัวขอ้ ๆ ได้โดยพิจารณาจากส่ิงแวดล้อมภายนอกและภายในของผูบ้ริโภค ซ่ึง
สามารถสรุปไดเ้ป็น 6 ปัจจยัดงัน้ี 

 
 1. อาย ุจะเป็นตวัก าหนดความตอ้งการในสินคา้นั้น ๆ  
 
 2.วฏัจกัรของผูบ้ริโภค โดยวฏัจกัรแต่ละช่วงชีวิตจะหมุนเวียนเปล่ียนไปตามอายุ

และบทบาท 
 
 3. อาชีพของผูบ้ริโภค  
 
 4. สภาวะการเงิน  
 
 5. รูปแบบการด าเนินชีวติ 
  
 6. บุคลิกภาพ  
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 กล่าวโดยสรุป คือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค จะประกอบไป
ดว้ยหลายปัจจยัท่ีส าคญั ๆ เช่น การรับรู้ การศึกษา การด าเนินชีวิต อายุ อาชีพ บุคลิกภาพ ฯลฯ ซ่ึง
ผูป้ระกอบการหรือเจ้าของบริการ จะต้องท าความเข้าใจว่า ในการท่ีผูบ้ริโภคจะตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้น ปัจจยัใดบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เพื่อน าไป
ปรับปรุงสินคา้หรือบริการของตนเองใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ท่ีสุด 
 

 จากขอ้มูลแนวคิด และกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมด 
ผูว้ิจยัจึงไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาเป็นขอ้มูล สร้างกรอบแนวความคิดและเป็นแนวทางในการวิจยั
คร้ังน้ีเพื่อใหท้ราบวา่ผูบ้ริโภคตดัสินใจอยา่งไรในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน 

  
2. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 
ควำมหมำยพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumers’s Behavior) 

 
ธงชยั สันติวงษ ์(2546 : 27 – 28) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การเลือกซ้ือสินคา้

หรือบริการต่าง ๆ  โดยการแลกเปล่ียนดว้ยเงินตรา เป็นผลมาจากกระบวนการหน่ึง คือ กระบวนการ
การตดัสินใจ แต่ส าหรับ ศุภกร เสรีรัตน์ (2544 : 7 – 9) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 
ลกัษณะของแต่ละบุคคล ทั้งทางด้านกระบวนการคิด การตดัสินใจ และการเลือกใช้สินคา้  โดย
สามารถศึกษาไดจ้ากลกัษณะทางพฤติกรรม และการเลือกใชสิ้นคา้  

 
กล่าวโดยสรุปคือ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง ลกัษณะของแต่ละบุคคล ทางดา้นความคิด 

การตดัสินใจ และลกัษณะการเลือกใช้สินคา้หรือบริการต่าง ๆ  ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในแต่ละ
บุคคล 

จากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีกล่าวมาน้ี เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อตลาดสินคา้หรือบริการ มีผล
ต่อการด าเนินธุรกิจ การวางแผน การลงทุน และการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดว้ย
เหตุน้ีจึงตอ้งท าการศึกษาเก่ียวกบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อให้ธุรกิจสามารถขบัเคล่ือนไปได ้และ
เพื่อตอบสนองตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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กำรวเิครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 
 

วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือและการใช้ของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงช่วยใหน้กัการตลาดสามารถวางแผนทางการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสอดคลอ้งกบัลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
คือ 6W และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย  

 
1. WHO ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย ส่ิงท่ีตอ้งการทราบ คือ ตลาดเป้าหมาย หรือลกัษณะของ

กลุ่มเป้าหมาย โดยวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในหลาย ๆ ดา้น อาทิเช่น ประชากรศาสตร์, ภูมิศาสตร์, 
จิตวิทยา, พฤติกรรมศาสตร์กลยุทธ์การตลาด (4P) ท่ีเหมาะสมและตอบสนองต่อความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมายได ้ 

 
2. WHAT ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ส่ิงท่ีตอ้งการทราบ คือ เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ อาทิเช่น 

คุณสมบติัของผลิตภณัฑ,์ ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ,์ และความแตกต่างท่ีคู่แข่งไม่มี เป็นตน้  
 
3. WHY ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ ส่ิงท่ีตอ้งการทราบ คือ จุดประสงคใ์นการซ้ือ อาทิเช่น การ

ซ้ือเพื่อใช้เอง หรือการซ้ือเพื่อให้บุคคลอ่ืน โดยตอ้งศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ปัจจยั
ทางดา้นกายภาพ, ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา, ปัจจยัทางดา้นสังคมและวฒันธรรม เพราะผูบ้ริโภคเลือก
ซ้ือสินคา้เพื่อสนองความตอ้งการของตนเอง หรือ บุคคลอ่ืน 

 
4. WHO ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ส่ิงท่ีตอ้งการทราบ คือบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ  

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคโดยมีองคป์ระกอบในการตดัสินใจซ้ือคือ ผูริ้เร่ิม, ผูมี้อิทธิผล
, ผูต้ดัสินใจซ้ือ, และผูใ้ช ้           

 
5. WHEN ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ส่ิงท่ีตอ้งการทราบ คือ โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้หรือ

บริการ อาทิเช่น ช่วงเทศกาล, ช่วงฤดูกาลท่ีเปล่ียนไป, ช่วงโอกาสพิเศษ หรือวนัส าคญัต่าง ๆ  เป็น
ตน้  
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6. WHERE ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน ส่ิงท่ีตอ้งการทราบ คือช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีผูบ้ริโภค
สามารถท าการซ้ือสินคา้หรือบริการกบัผูข้ายได ้อาทิเช่น ห้างสรรพสินคา้, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ร้าน
สะดวกซ้ือ, และโลกไซเบอร์ เป็นตน้  

 
7. HOW ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร ส่ิงท่ีต้องการทราบ คือ ขั้นตอนและกระบวนการในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค โดยมีองค์ประกอบ คือ การรับทราบขอ้มูลหรือปัญหา, การคน้หา
ขอ้มูล, การประเมินผลทางเลือกอ่ืน ๆ , การตดัสินใจเลือกซ้ือ, ความรู้สึกภายหลงัจากการเลือกซ้ือ
และบริโภค  
 
ปัจจัยทีม่ีผลตำมหลกักำรตลำด 4P 
 

1.  Product คือสินค้าหรือบริการท่ีเสนอให้กับผู ้บริโภค และเหมาะสม ซ่ึงต้องดูว่า
กลุ่มเป้าหมายตอ้งการอะไร เราก็ตอ้งท าตามเพื่อตอบสนองความตอ้งการนั้น แต่โดยทัว่ไปแนวทาง
ท่ีจะท าสินคา้ใหข้ายไดมี้อยูส่องอยา่งคือ  

 
  1.1 สินคา้ท่ีมีความแตกต่าง โดยการสร้างความแตกต่าง จะตอ้งท าให้ผูบ้ริโภคสามารถ

รับรู้ไดว้่าแตกต่างกนัจริง อาทิเช่น คุณสมบติัท่ีพิเศษ รูปแบบของบรรจุภณัฑ์ ความปลอดภยั โดย
กลุ่มเป้าหมายท่ีเราตอ้งการ จะอยูใ่นตลาดท่ีไม่มีการแข่งขนัมาก  

 
  1.2 สินคา้ท่ีมีราคาต ่า คือ การยอมลดคุณภาพบางส่วนท่ีไม่ส าคญั อาทิเช่น การลดคุณภาพ

ดา้นความคงทนใหน้อ้ยลง, การปรับเปล่ียนบรรจุภณัฑท่ี์มีตน้ทุนต ่าลง เป็นตน้ 
  
 2. Price ราคาเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการตลาด ซ่ึงการก าหนดราคาให้เหมาะสมกบัสินคา้หรือ

บริการ ตอ้งมีการค านวณตน้ทุนการผลิตมาเป็นล าดบัแรก จากนั้นตอ้งมีการศึกษาราคาจากคู่แข่งใน
ตลาด และการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้านอ่ืน ๆ มาวิเคราะห์ประกอบ อาทิเช่น กระแสนิยม, สภาพ
เศรษฐกิจ, วฒันธรรม เป็นตน้ เพราะผูบ้ริโภคจะเป็นผูว้ิเคราะห์ถึงความคุม้ค่าระหว่างสินคา้และ
ราคา   

 
3. Place สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ วธีิการท่ีสินคา้จะไปถึงมือของผูบ้ริโภค 

จ าเป็นตอ้งมีการศึกษาวา่สินคา้ชนิดใด กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร แลว้จึงตดัสินใจเลือกช่องทางการจดั
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จ าหน่าย อาทิเช่น การจดัจ าหน่ายไข่คาเวยีร์ ใหก้ลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผูท่ี้มีรายไดสู้งและนิยมบริโภค 
ภายในหา้งสรรพสินคา้ชั้นน า Luxury ไม่เพียงเป็นการตดัสินใจเลือกสถานท่ีไดเ้หมาะสม แต่ยงัเป็น
การสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัสินคา้อีกทางหน่ึง  
 

4. Promotion คือ การจดัรายการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะ และ
คุณประโยชน์ของสินคา้ อาทิเช่น การจดัรายการเปิดตวัสินคา้, การจดัรายการลดราคาประจ าปี, การ
เปิดบูธจดัรายการลดราคาตามช่วงฤดูกาล เป็นตน้  
 
การวเิคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) 

กำรวิเครำะห์คุณลักษณะต่ำง ๆ  และอรรถประโยชน์ของผลิตภณัฑ์เป็นเทคนิคหน่ึงท่ี
นกัวเิครำะห์หรือนกัวำงแผนกำรตลำด และนกัพฒันำหรือนกัออกแบบผลิตภณัฑ ์น ำมำใชเ้พื่อศึกษำ
เก่ียวกบั คุณลกัษณะท่ีส ำคญั คุณลกัษณะใด และระดบัใดของสินคำ้หรือบริกำร ท่ีเป็นปัจจยักระตุน้
ผูบ้ริโภค ท ำให้เกิดควำมต้องกำรในกำรซ้ือสินค้ำหรือบริกำร ซ่ึงจะท ำให้นักวิเครำะห์หรือนัก
วำงแผนกำรตลำด และนกัพฒันำหรือนกัออกแบบผลิตภณัฑ์ทรำบถึงขอ้มูลท่ีส ำคญัเพื่อน ำไปใช้
ประกอบกำรวำงแผนทำงกำรตลำด และปรับปรุงหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่ำงเหมำะสม 
ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคได ้(กุลฑลีร่ืนรมย,์ 2551) 

 
แนวคิดขั้นพื้นฐำนของกำรวิเครำะห์คุณลกัษณะและอรรถประโยชน์ มำจำกทฤษฎีของ 

Lancaster (1971) ไดก้ล่ำวเอำไวว้ำ่ อรรถประโยชน์หรือควำมพึงพอใจของผูบ้ริโภคสินคำ้ไม่ไดเ้กิด
จำกตวัสินคำ้โดยตรง แต่ได้มำจำกควำมพึงพอใจในคุณลกัษณะต่ำง ๆ ของตวัสินคำ้สินคำ้หรือ
บริกำรท่ีท ำใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือจะเกิดข้ึนมีอยูไ่ม่ก่ีปัจจยั เช่น รำคำ คุณภำพ กำรออกแบบสินคำ้ 
หรือบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ 
 

ในกำรท่ีจะให้ผูต้อบแบบสอบถำมตอบว่ำรูปแบบใดมีคุณค่ำมำกท่ีสุด จะใช้วิธีกำรให้
ผูต้อบแบบสอบถำมเรียงล ำดบั (Ranking) จำกท่ีพึงพอใจมำกท่ีสุดไปหำนอ้ยท่ีสุด โดยท่ีหมำยเลข 1 
คือพึงพอใจมำกท่ีสุด และหมำยเลข 8 คือพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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แบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ของกำรวิเครำะห์องคป์ระกอบร่วมสำมำรถเขียนเป็นสมกำรได้
ดงัต่อไปน้ี 

    U(X) = ∑ ∑ aij
k
j=1

m
i=1  Xij   (1) 

 
โดยท่ี U(X) คือ  อรรถประโยชน์หรือ Utility ของรูปแบบผลิตภณัฑ ์

aij  คือ  อรรถประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคใหก้บัระดบั j (j, j=1 , 2, 3, …, k) ของ
คุณลกัษณะ i (i,   i = 1, 2, …, m) 

K คือ  จ  ำนวนระดบัของคุณลกัษณะ i 
m  คือ  จ  ำนวนคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ 

             Xij  คือ  1 ถำ้เป็นระดบัท่ี j ของคุณลกัษณะท่ี i 0 ถำ้เป็นกรณีอ่ืนนอกเหนือจำก
นั้น 
 
 กำรวเิครำะห์องคป์ระกอบร่วมผูว้จิยัตอ้งก ำหนดแบบจ ำลองควำมพึงพอใจท่ีเหมำะสมใน
กำรศึกษำซ่ึงแบบจ ำลองแต่ละแบบจะแสดงควำมสัมพนัธ์ของกำรใหค้วำมส ำคญักบัคุณลกัษณะซ่ึง
นิยมใชก้นัมี3แบบจ ำลองดงัน้ี 

ควำมพึงพอใจแบบไม่ต่อเน่ือง  Sj = ∑ fp(xjp)
p
p=1    (2) 

 ควำมพึงพอใจแบบเส้นตรง  Sj = ∑ wpxjp)
p
p=1   (3) 

 ควำมพึงพอใจแบบจุดในอุดมคติ  dj
2 = ∑ wp(xjp − yp)2p

p=1  (4) 
 
โดยท่ี  Sj คือ  ควำมพึงพอใจรวมในชุดคุณลกัษณะท่ี ith 
 Dj

2 คือ Weighted Square Distanceและมีควำมส ำคญัตรงกนัขำ้มกบั 
Sjfp     คือ    ฟังกช์ัน่ของผลลพัธ์ของอรรถประโยชน์เฉพำะส่วน ส ำหรับแต่ละระดบั 

                                         กำรเปล่ียนแปลงของชุดคุณลกัษณะ j 

 xjp คือ ระดบัคุณลกัษณะท่ี pthส ำหรับชุดคุณลกัษณะท่ีith   

 wp คือ  ค่ำถ่วงน ้ำหนกัควำมส ำคญัในแต่ละคุณลกัษณะท่ี pth 

 yp คือ  จุดในอุดมคติของผูต้อบแต่ละคนท่ีใหก้บัคุณลกัษณะpth 

 
 กำรวเิครำะห์องคป์ระกอบร่วมตอ้งมีกำรเลือกใชว้ธีิกำรประมำณค่ำควำมพึงพอใจของ
คุณลกัษณะซ่ึงข้ึนอยูก่บัชนิดของขอ้มูลโดยชนิดของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรประมำณค่ำมีอยู2่แบบ
คือชนิดขอ้มูลแบบกำรใหค้ะแนนควำมพึงพอใจและแบบเรียงล ำดบัควำมส ำคญั 
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วธีิการศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ส ำหรับกำรศึกษำและกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี ไดอ้อกแบบสอบถำมฉบบัน ำร่อง 
จ ำนวน 30 ชุด ให้กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีบริโภคเป็นประจ ำตอบแบบสอบถำมเพื่อให้ทรำบถึงคุณลกัษณะ
ของผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจน และแบบสอบถำมฉบบัจริง จ ำนวน 400 ฉบบั เพื่อส ำรวจหำ
คุณลักษณะของผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนท่ีผูบ้ริโภคให้ควำมสนใจ โดยกำรวิเครำะห์
องคป์ระกอบร่วมของกำรวจิยัคร้ังน้ี ไดน้ ำหลกักำรและกำรประยกุตข์ั้นตอนกำรวเิครำะห์ของ Bajaj 
(2003) มำใชด้งัน้ี 

 
ขั้นตอนที ่1  การเลือกคุณลกัษณะและระดับของคุณลกัษณะทีใ่ช้ในการศึกษา 
ในกำรวิเครำะห์องคป์ระกอบร่วม ตอ้งมีกำรเลือกคุณลกัษณะและระดบัของคุณลกัษณะท่ี

จะใชใ้นกำรศึกษำ ซ่ึงจะตอ้งเลือกคุณลกัษณะและระดบัของคุณลกัษณะ ท่ีผูบ้ริโภคให้ควำมส ำคญั 
โดยเร่ิมจำกกำรส ำรวจคุณลกัษณะทั้งหมดของผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนท่ีวำงจ ำหน่ำยในทุก
ช่องทำง กำรตรวจเอกสำรงำนวิจยัท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ จำกนั้นน ำคุณลกัษณะท่ีได้จำก
กำรส ำรวจมำสร้ำงเป็นแบบสอบถำมน ำร่อง โดยแจกกลุ่มตวัอย่ำงน ำร่องท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อำหำรคอลลำเจน จ ำนวนหน่ึงกลุ่ม เน่ืองจำกกลุ่มตัวอย่ำงน ำร่องน้ี สำมำรถให้ข้อมูลได้ ถึง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนท่ีผู ้บริโภคให้ควำมส ำคัญมำกท่ีสุด ซ่ึง
แบบสอบถำมจะแสดงคุณลักษณะต่ำง ๆ ของผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจน จำกนั้นจะให้
ผูบ้ริโภคเรียงล ำดบัของคุณลกัษณะเหล่ำน้ี วำ่คุณลกัษณะใดท่ีผูบ้ริโภคให้ควำมส ำคญัมำกท่ีสุดโดย
กำรเรียงจำกคุณลกัษณะท่ีมีควำมส ำคญัมำกท่ีสุดไปหำคุณลกัษณะท่ีมีควำมส ำคญัน้อยท่ีสุดจนได้
คุณลกัษณะและระดบัคุณลกัษณะท่ีกลุ่มตวัอยำ่งน ำร่องใหค้วำมส ำคญั 

  
ขั้นตอนที ่2  การสร้างชุดคุณลกัษณะทีเ่ป็นไปได้  
น ำคุณลกัษณะและระดบัคุณลกัษณะท่ีไดจ้ำกขั้นตอนท่ี 1 มำสร้ำงเป็นชุดของคุณลกัษณะ

ด้วยวิธี Full Factorial Design จะได้ชุดของคุณลักษณะของผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนท่ี
เหมำะสม และเป็นไปได ้จำกนั้นน ำชุดของคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนมำ
สร้ำงเป็นแบบสอบถำมและใชก้ำรแสดงกำร์ดชุดของคุณลกัษณะ ท่ีเป็นภำพตวัอยำ่งของผลิตภณัฑ์
อำหำรเสริมคอลลำเจนจริง ๆ  เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถำมสำมำรถตอบแบบสอบถำมไดอ้ยำ่งชดัเจน
มำกข้ึน 
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ขั้นตอนที ่3  การออกแบบการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
กำรศึกษำคร้ังน้ี จะเลือกใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงท่ีไม่ใช่ควำมน่ำจะเป็น (Non-Probability 

Sampling) แบบเฉพำะเจำะจง โดยจะส ำรวจเจำะจงเฉพำะผูบ้ริโภคท่ีเคยบริโภคผลิตภณัฑ์อำหำร
เสริมคอลลำเจนในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 400 รำย เน่ืองจำกผูบ้ริโภคท่ีเคยบริโภคผลิตภณัฑ์
อำหำรเสริมคอลลำเจนสำมำรถให้ขอ้มูลคุณลกัษณะท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อำหำร
เสริมคอลลำเจน ท่ีเป็นประโยชน์และชดัเจนมำกกวำ่ผูท่ี้ไม่บริโภคผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจน 

 
ขั้นตอนที ่4  การเลือกใช้วธีิการวดัความพงึพอใจต่อชุดคุณลกัษณะทีน่ าเสนอ  
กำรวดัควำมพึงพอใจต่อชุดของคุณลกัษณะ จะใช้กำรวดัโดยกำรเรียงล ำดบัควำมส ำคญั 

โดยกำรน ำเสนอกำร์ดชุดของคุณลักษณะ ให้ผู ้ตอบแบบสอบถำมเข้ำใจ จำกนั้ นให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถำมเรียงล ำดบัจำกควำมพึงพอใจมำกท่ีสุดไปหำควำมพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 
ขั้นตอนที ่5  การเลือกแบบจ าลองความพงึพอใจ 
กำรวิเครำะห์องคป์ระกอบร่วม ตอ้งมีกำรก ำหนดแบบจ ำลองควำมพึงพอใจท่ีเหมำะสมใน

กำรศึกษำ ซ่ึงแบบจ ำลองแต่ละแบบจะแสดงควำมสัมพนัธ์ของกำรใหค้วำมส ำคญักบัคุณลกัษณะได ้
โดยก ำหนดแบบจ ำลองควำมพึงพอใจคุณลกัษณะ เช่น ด้ำนลกัษณะของผลิตภณัฑ์อำหำรเสริม
คอลลำเจน, ดำ้นบรรจุภณัฑ,์ ดำ้นปริมำณคอลลำเจนหน่วยเป็นมิลลกรัม เป็นตน้ 

  
ขั้นตอนที ่6  การเลือกใช้วธีิประมาณค่าความพงึพอใจของระดับคุณลกัษณะ  
เน่ืองจำกขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรท ำแบบสอบถำมของผูต้อบแบบสอบถำม จะเป็นขอ้มูลแบบ

กำรเรียงล ำดบัควำมส ำคญั วธีิกำรประมำณค่ำควำมพึงพอใจจึงเป็นแบบเรียงล ำดบัควำมส ำคญั 
 

วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 

1.  วิเครำะห์เชิงพรรณนำ (Descriptive Analysis) เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลทัว่ไป ทางด้าน
เศรษฐกิจ, ทางดา้นสังคม ของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนในเขตกรุงเทพมหานคร 
และเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการตดัสินใจในการเลือกซ้ือและการบริโภคของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมคอลลาเจนในเขตกรุงเทพมหานคร ตามล าดบั โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีจะ
แสดงค่าออกมาในรูปของค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
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2.  กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ (Quantitative Analysis) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นคุณลกัษณะ
ของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือและบริโภคของผูบ้ริโภค
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสร้างแบบจ าลอง Conjoint 
Analysis ซ่ึงเป็นการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อคุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย 
 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผลติภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน 
 
  คอลลำเจน คือโปรตีนชนิดหน่ึง มีลกัษณะโครงสร้ำงเป็นสำยยำวคลำ้ยคลึงกบัเอนไซม์ 
เส้นใยคอลลำเจนมีลกัษณะเป็นสำยเกลียวท่ีมีหน่วยโมเลกุลเก่ียวพนักนัมำกมำย ถึงคอลลำเจนจะ
เป็นโปรตีนชนิดหน่ึงแต่ก็ท  ำหน้ำท่ีแตกต่ำงจำกสำรโปรตีนโดยทัว่ไป คอลลำเจนคิดเป็นสัดส่วน
ประมำณ 1 ใน 3 ของร่ำงกำย ซ่ึงพบมำกท่ีสุด ร้อยละ 70 อยูใ่นผวิหนงั คอลลำเจนในผวิหนงั จะคอย
ช่วยใหผ้วินุ่มชุ่มช้ืน มีควำมเรียบเนียน ตึงกระชบั ซ่ึงดว้ยมำจำกลกัษณะโครงสร้ำง จึงท ำใหผ้ิวหนงั
มีแรงสปริงและยืดหยุ่นดีตำมไปดว้ย และยงัพบคอลลำเจนอีกส่วนหน่ึงในกระดูก ในส่วนของขอ้
ต่อต่ำง ๆ ท ำให้กระดูกและข้อต่อมีควำมแข็งแรง คอลลำเจนนั้นไม่ได้มีอยู่เพียงท่ีผิวหนังหรือ
กระดูกเท่ำนั้ น อวยัวะภำยในร่ำงกำย ก็ยงัมีคอลลำเจนเป็นส่วนประกอบอยู่มำก ได้แก่  เอ็น, 
กลำ้มเน้ือ คอลลำเจนท่ีเป็นส่วนประกอบหลกัของชั้นผิวมีช่ือเรียกอีกอย่ำงว่ำ เครำติน เครำตินมี
หนำ้ท่ีสร้ำงควำมแข็งแรงและควำมยืดหยุน่ เม่ือสำรเครำตินในชั้นผิวลดลง จึงเกิดร้ิวรอยบนชั้นผิว 
นอกจำกน้ี เครำตินมีหน้ำท่ีสร้ำงควำมยืดหยุ่นให้ผนังหลอดเลือด มีส่วนช่วยในกำรสร้ำงเน้ือเยื่อ
ใหม่ รวมทั้งยงัเป็นส่วนประกอบของเยือ่กระจกตำและเลนส์ตำดว้ย 
 

 
ภำพท่ี 2.1 ลกัษณะโครงสร้ำงของคอลลำเจน 

ท่ีมำ : https://junggachanom.com 
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โดยในทำงกำรแพทยพ์บวำ่ เม่ือคนเรำมีอำยท่ีุมำกข้ึน คอลลำเจนกลบัมีปริมำณลดนอ้ยลง
มำก ซ่ึงบทบำทท่ีส ำคญัของคอลลำเจน คือ ช่วยเพิ่มควำมแขง็แรงใหก้บัโครงสร้ำงกระดูกของ
ร่ำงกำย และช่วยปกป้องโครงสร้ำงผวิ จำกกำรถูกท ำร้ำยโดยแสงแดด มลพิษต่ำง ๆ จำกส่ิงแวดลอ้ม 
และสำรพิษอ่ืน ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดโรคทำงผวิของหนงั ดงันั้นคนเรำควรเลือกบริโภคอำหำรท่ีมีคอลลำ
เจนเป็นส่วนประกอบดว้ย เพื่อเสริมสร้ำงคอลลำเจนใหร่้ำงกำย  
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกซ้ือผลติภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน 
 
 จำกกำรศึกษำขอ้มูลจำกกำรส ำรวจ ไดอ้ธิบำยถึงคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์อำหำรเสริม
คอลลำเจน เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค ทั้งเร่ืองของ ชนิดของคอลลำเจน กำรมี
ส่วนผสมสำรชนิดอ่ืน 
 
         1. ชนิดของคอลลำเจนในทอ้งตลำดปัจจุบนั เป็นหน่ึงในปัจจยัส ำคญัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจ
เลือกซ้ือผลิภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจน เน่ืองจำกแต่ละชนิด ควำมสะดวกสบำยแตกต่ำงกนั 
ผูบ้ริโภคแต่ละบุคคลใหค้วำมพึงพอใจท่ีต่ำงกนัออกไปตำมควำมตอ้งกำรของตนเอง  
            1.1 แบบผง ส่วนใหญ่ตำมทอ้งตลำดผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนแบบผงจะเป็นสำร
คอลลำเจนบริสุทธ์ิ ไม่มีกำรผสมสำรใด ๆ เหมำะส ำหรับผูบ้ริโภคท่ีตอ้งกำรเฉพำะคอลลำเจน อำจ
เพื่อกำรรักษำทำงกำรแพทย ์หรือผูบ้ริโภคท่ีอยำกไดป้ระสิทธิภำพสูงสุดของคอลลำเจน  
  

 
ภาพที ่2.2 ผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจนชนิดผง 

ท่ีมำ : http://www.rosywisteria.com 
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1.2 แบบน ้ำ ผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนแบบน ้ำ ส่วนใหญ่จะเป็นสำรคอลลำเจนท่ีมี
กำรเพิ่มเติมสำรตวัอ่ืน ๆ เพื่อรสชำติท่ีดีข้ึน ง่ำยแก่กำรด่ืม เหมำะส ำหรับผูบ้ริโภคท่ีตอ้งกำรควำม
สะดวกสบำยในกำรบริโภค และตอ้งกำรสำรอ่ืน ๆ เพิ่มเติม  

  

  
ภำพท่ี 2.3 ผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจนชนิดน ้ำ 

ท่ีมำ : http://www.beautymoon.com 
 
            1.3 แบบเมด็ ผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจนแบบเมด็ ส่วนใหญ่จะเป็นสำรคอลลำเจนท่ีมี
กำรเพิ่มเติมสำรตวัอ่ืน ๆ ใส่ในแคปซูล เหมำะส ำหรับผูบ้ริโภคท่ีตอ้งกำรควำมสะดวกสบำยใน
พกพำ และกำรบริโภค อีกทั้งยงัตอ้งกำรสำรอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

 
ภาพที ่2.4 ผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจนชนิดเม็ด 

ท่ีมำ : http://www.kloshop.com 
 

         2. กำรมีส่วนผสมของสำรตวัอ่ืน ๆ เช่น วติำมินซี วติำมินรวม แคลเซียม โคเอนไซมคิ์วเทน  
เป็นตน้ ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจน แต่
อยำ่งไรก็ตำมควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคแต่ละบุคคลก็แตกต่ำงกนัออกไป  
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            2.1 แบบท่ีมีสำรอ่ืน ๆ ผสมอยู ่เพื่อเป็นทำงเลือกให้ผูบ้ริโภคบำงบุคคลท่ีอำจจะมีควำม
ตอ้งกำรสำรชนิดอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
 

 
ภาพที ่2.5 ผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจนแบบเพิ่มสำรอ่ืน 

ท่ีมำ : https://www.watsons.co.th  
            
 2.2 แบบท่ีไมมี่สำรอ่ืน ๆ ผสม ซ่ึงจะตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งกำรเฉพำะคอลลำ
เจนอยำ่งเดียว และไดรั้บคอลลำเจนอยำ่งเตม็ประสิทธิภำพ 
 

 
ภาพที ่2.6 ผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจนแบบไม่เพิ่มสำรอ่ืน 

ท่ีมำ : http://www.sharecute.net 
 
         3. กำรมีงำนวจิยัสนบัสนุนผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจน เพื่อใหผู้บ้ริโภคมัน่ใจในคุณภำพ 
อำจจะเป็นเพียงปัจจยัส่วนหน่ึงท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
 
            3.1 กำรมีงำนวจิยัสนบัสนุนเพื่อเพิ่มควำมมัน่ใจให้แก่ผูบ้ริโภค 
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ภาพที ่2.7 มีงำนวจิยัสนบัสนุน 
ท่ีมำ : https:// kingofsesamin.wordpress.com/home 

 
            3.1 กำรไม่มีงำนวจิยัสนบัสนุน 
 

 
  

ภำพท่ี 2.8 ไม่มีงำนวจิยัสนบัสนุน 
ท่ีมำ : http://www.du-d4u.com 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

ในกำรศึกษำ เร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกำรเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำ
เจนในเขตกรุงเทพมหำนคร จำกกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎี ผูว้ิจยัสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดม้ำสร้ำงเป็น
กรอบแนวคิดในกำรศึกษำไดด้งัน้ี    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่2.9 กรอบแนวคิดกำรศึกษำ 

 
 
 
 

 

ทรำบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกำรเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจน และ
สำมำรถน ำไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบกำรวำงแผนดำ้นกำรตลำดท่ีเหมำะสมของผูป้ระกอบกำร

ท่ีด ำเนินธุรกิจดำ้นผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจน 
 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
คอลลาเจนในเขตกรุงเทพมหานคร 

Conjoint Analysis 
 

วเิครำะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกำรเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจน 
1. ชนิดของคอลลำเจน 

2. มีกำรผสมสำรอ่ืนๆ 

3. มีงำนวจิยัสนบัสนุน 
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บทที ่3 
 

วธีิการศึกษา 
 

งำนวจิยัเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกำรเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจน
ในเขตกรุงเทพมหำนคร ไดใ้ชก้ำรวเิครำะห์องคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) ซ่ึงเป็นกำรวจิยั
เชิงปริมำณ (quantitative research) โดยใชก้ำรวจิยัเชิงส ำรวจ (survey research method) และวธีิกำร
เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถำม (questionnaire) และไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรวจิยัโดยแบ่งเน้ือหำ
ออกเป็น 2 หวัขอ้หลกั  คือ ขอ้มูลและกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล และกำรวเิครำะห์ขอ้มูล โดยมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

 
ข้อมูลและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
 เน้ือหำในส่วนของขอ้มูลและกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดอ้ธิบำยถึงวธีิกำรกำรก ำหนด
ประชำกร กำรสุ่มตวัอยำ่ง และกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

1. ประชำกร 
 

งำนวจิยัน้ีไดก้  ำหนดกลุ่มตวัอยำ่งประชำกร คือประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร 
เน่ืองจำกมีประชำกรอำศยัเป็นจ ำนวนมำก จำกขอ้มูลจ ำนวนประชำกรในเขต
กรุงเทพมหำนคร ส ำรวจล่ำสุดเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2560 มีจ ำนวนประชำกรทั้งส้ิน 
5,682,415 คน อำ้งอิงขอ้มูลตำมระบบสถิติทำงกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง 
กระทรวงมหำดไทย และอีกทั้งประชำกรกลุ่มน้ียงัมีก ำลงัมำกพอ ในกำรเลือกซ้ือและ
บริโภคผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมในรูปแบบต่ำง ๆ  

 
2. กลุ่มตวัอยำ่งและขนำดตวัอยำ่ง 

 
กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชว้ธีิกำรส ำรวจตลำด และก ำหนดกลุ่มตวัอยำ่งผูบ้ริโภคท่ี

บริโภคผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนเป็นประจ ำตอบแบบสอบถำม เพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึง
ขอ้มูลดำ้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อกำรเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจน 
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ทำงเลือกท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกและท ำกำรจดัล ำดบัควำมพึงพอใจจำกชุดคุณลกัษณะต่ำง ๆ ท่ี
ก ำหนดให ้โดยท ำกำรสุ่มตวัอยำ่งจำกกลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร เน่ืองจำกใน
เขตกรุงเทพมหำนครมีประชำกรอำศยัอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก และเป็นแหล่งรองรับผลิตภณัฑ์
ขนำดใหญ่  

 
3. กำรสุ่มตวัอยำ่ง 

 
กำรสุ่มตวัอยำ่งในงำนวจิยัคร้ังน้ี ใชก้ำรสุ่มตวัอยำ่งท่ีไม่ใชค้วำมน่ำจะเป็น (Non-

Probability Sampling) แต่ไดใ้ชแ้บบเฉพำะเจำะจง (Purposive Sampling) (สุชำดำ บวรกิติวงค,์ 
2548) โดยส ำรวจเฉพำะผูท่ี้เคยบริโภคผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจน เน่ืองจำกผูท่ี้เคยบริโภค
ผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจนสำมำรถใหข้อ้มูลของคุณลกัษณะท่ีมีผลต่อกำรเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจนไดช้ดัเจนมำกกวำ่ผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยบริโภค 

 
4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั 

 
เคร่ืองมือท่ีน ามาใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามจ านวน 2 ชุด 

 
4.1 แบบสอบถำมฉบบัน ำร่อง ใชส้ ำรวจกลุ่มตวัอยำ่งน ำร่องท่ีเคยบริโภคผลิตภณัฑ์

อำหำรเสริมคอลลำเจน จ ำนวน 30 รำย เน่ืองจำกผูท่ี้เคยบริโภคผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจน 
สำมำรถบอกไดถึ้งขอ้มูลคุณลกัษณะของผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจนท่ีผูบ้ริโภคให้
ควำมส ำคญั ซ่ึงคุณลกัษณะต่ำง ๆ ของผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจนท่ีไดม้ำจำกกำรท ำ
แบบสอบถำมฉบบัน ำร่องนั้น จะน ำไปสร้ำงชุดของคุณลกัษณะและแบบสอบถำมฉบบัจริง
ต่อไป 

 
4.2 แบบสอบถามฉบบัจริง แบบสอบถามฉบบัน้ีจะใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยบริโภค

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน จ านวน 400 ราย โดยแจกแบบสอบถามทางออนไลน์ ซ่ึง
แบบสอบถามฉบบัน้ีจะมีทั้งหมด 3 ส่วน ดงัน้ี 

 
4.2.1 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูบ้ริโภค เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายได ้
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4.2.2 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือและบริโภค เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน 
 
4.2.3 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลชุดคุณลกัษณะของผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เพื่อวเิคราะห์หาคุณลกัษณะของผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน โดย
น าเทคนิคการวเิคราะห์องคป์ระกอบร่วม มีขั้นตอนดงัน้ี 

 
                        ก. การก าหนดคุณลกัษณะและระดับคุณลกัษณะทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
                            ผลกำรวิเครำะห์จำกกำรตอบแบบสอบถำมฉบบัน ำร่องของกลุ่มตวัอยำ่ง 30 รำย 
พบว่ำ คุณลกัษณะและระดบัของคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนท่ีผูบ้ริโภคให้
ควำมส ำคญั ได้แก่ ชนิดของคอลลำเจนมี 3 แบบ คือ 1. แบบผง (Powder) 2. แบบน ้ ำ (Liquid) 3. 
แบบเม็ด (Tablet)   ส่วนผสมมี 2 แบบคือ 1. ผสมสำรตวัอ่ืน (Mixed) 2. ไม่ผสมสำรตวัอ่ืน (Not 
Mixed) และกำรมีงำนวิจยัสนบัสนุนมี 2 แบบ คือ 1.มีงำนวิจยัสนบัสนุน (Research) 2.ไม่มีงำนวจิยั
สนบัสนุน(No Research) (ตำรำงท่ี 3.1 )   
 
ตาราง 3.1 คุณลกัษณะและระดบัคุณลกัษณะของผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจนท่ีใชใ้นกำรวจิยั 
 

คุณลกัษณะ ระดับคุณลกัษณะ 
ชนิดของคอลลำเจน 1. แบบผง (Powder) 

2.  แบบน ้ำ (Liquid) 
 
มีส่วนผสมสำรอ่ืน 

3. แบบเมด็ (Tablet) 
1.  ผสมสำรตวัอ่ืน (Mixed) 
2.  ไม่ผสมสำรตวัอ่ืน (Not Mixed) 

มีงำนวจิยัสนบัสนุน 1.  มีงำนวจิยัสนบัสนุน (Research) 
2.  ไม่มีงำนวจิยัสนบัสนุน(No Research) 

ท่ีมำ:  จำกกำรวิเครำะห์ 
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                        ข. การสร้างและก าหนดชุดคุณลกัษณะ 
 
                                ในขั้นตอนน้ีจะน ำคุณลกัษณะและระดบัคุณลกัษณะท่ีไดใ้นขั้นตอน ก. (ตำรำง
ท่ี 3.1) มำสร้ำงเป็นชุดคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนทั้งหมด 8 ชุด(3 × 2 × 2)  
(ดงัแสดงใหเ้ห็นในตำรำงท่ี 3.2)   
 
ตารางที ่3.2 ชุดคุณลกัษณะของผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจน  
 

ชุด

คุณลกัษณะ 

ชนิดของคอลลาเจน มีส่วนผสมสารอ่ืน มีงานวจัิยสนับสนุน 

 

1 แบบเมด็  ผสม มี 

2 แบบผง ผสม ไม่มี 

3 แบบน ้ำ  ผสม ไม่มี 

4 แบบผง  ผสม มี 

5 แบบเมด็  ไม่ผสม ไม่มี 

6 แบบผง  ไม่ผสม มี 

7 แบบผง ไม่ผสม ไม่มี 

8 แบบน ้ำ ไม่ผสม มี 

ท่ีมำ: จำกกำรวิเครำะห์ 

    

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
           วิธีกำรในกำรวดัควำมพึงพอใจต่อชุดคุณลกัษณะท่ีน ำเสนอ จะใชก้ำรวดัโดยกำรเรียงล ำดบั
ควำมส ำคญั โดยกำรน ำเสนอกำร์ดชุดคุณลกัษณะทั้ง 8 ใบ ให้แก่ผูต้อบแบบสอบถำมไดท้ ำควำม
เขำ้ใจ จำกนั้นจึงให้ผูต้อบแบบสอบถำมเรียงล ำดบัจำกควำมพึงพอใจมำกท่ีสุดไปหำควำมพึงพอใจ
นอ้ยท่ีสุด 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
            กำรวจิยัคร้ังน้ีใชก้ำรวเิครำะห์ขอ้มูลและท ำกำรประมวลผล โดยใชว้ธีิกำรดงัน้ี 
 
1. การวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือและการบริโภค 
 
            ในส่วนของกำรวิเครำะห์ขอ้มูลพฤติกรรมกำรซ้ือและกำรบริโภค ไดท้  ำกำรวิเครำะห์และ
ประมวลผลขอ้มูลดว้ยวธีิกำรดงัน้ี 
 

1.1 กำรวเิครำะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติเพื่อหำค่ำสถิติ ดงัน้ี 

 
                1.1.1 ควำมถ่ี  (Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage) 
 
                1.1.2 ค่ำเฉล่ีย (Mean) และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard deviation) 
 
              1.2 กำรวเิครำะห์ค่ำควำมพึงพอใจต่อชุดคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจน
ของกลุ่มตวัอยำ่งผูบ้ริโภค 
 
            กำรวจิยัน้ีไดน้ ำเทคนิคกำรวเิครำะห์องคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) โดยใชโ้ปรแกรม
ส ำเร็จรูปทำงสถิติในกำรวิเครำะห์องค์ประกอบร่วมเพื่อหำค่ำอรรถประโยชน์หรือควำมพึงพอใจ
โดยรวม ท่ีมีต่อชุดคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจน ซ่ึงสำมำรถแสดงสมกำรได้
ดงัน้ี  
 
            Uk = b0+b11X11+b12X12+b21X21+b21X21+b31X31+b41X41+b42X42 +ek 
 
ก ำหนดให ้      U              คือ ค่ำอรรถประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคกำร์ดชุดคุณลกัษณะท่ี k 
                        b0             คือ ค่ำคงท่ี 
                        bij             คือ ค่ำสัมประสิทธ์ิท่ีไดจ้ำกกำรประมำณค่ำอรรถประโยชน์เฉพำะส่วน 
                                         จำกคุณลกัษณะต่ำง ๆ ของผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจน 
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                       Xij             คือ ค่ำตวัแปรหุ่นแสดงคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจน
ท่ี i ณ ระดบัท่ี j 
                                         โดยให ้  

เป็น 1 ถำ้เป็นคุณลกัษณะของผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจนท่ี 
i ในระดบัท่ี j 

                                                      เป็น 0 ถำ้เป็นผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนในคุณลกัษณะอ่ืน 
ๆ          
                       ek             คือ ค่ำควำมคลำดเคล่ือน 
 
            ส ำหรับตวัแปรหุ่นของคุณลกัษณะต่ำง ๆ ของผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจนมีดงัน้ี 
 
                      X11            คือ คุณลกัษณะดำ้นชนิดของคอลลำเจน แบบผง  
                      X12            คือ คุณลกัษณะดำ้นชนิดของคอลลำเจน แบบน ้ำ 
                      X13            คือ คุณลกัษณะดำ้นชนิดของคอลลำเจน แบบเมด็  
                      X21            คือ คุณลกัษณะดำ้นผสมสำรอ่ืน 
                      X22            คือ คุณลกัษณะดำ้นไม่ผสมสำรอ่ืน 
                      X31            คือ คุณลกัษณะดำ้นมีงำนวจิยัสนบัสนุน 
                      X32            คือ คุณลกัษณะดำ้นไม่มีงำนวจิยัสนบัสนุน 
 
            กำรวิเครำะห์องค์ประกอบร่วมน้ี ต้องก ำหนดแบบจ ำลองควำมพึงพอใจท่ีเหมำะสมใน
กำรศึกษำ โดยแบบจ ำลองแต่ละแบบจะแสดงควำมสัมพนัธ์ของกำรให้ควำมส ำคญักบัคุณลกัษณะ 
ซ่ึงไดก้ ำหนดแบบจ ำลองควำมพึงพอใจของคุณลกัษณะชนิดของคอลลำเจนและกำรมีส่วนผสมสำร
อ่ืน เป็นแบบไม่ต่อเน่ือง เน่ืองจำกเม่ือชนิดของคอลลำเจนมีกำรเปล่ียนรูปแบบ และกำรมีส่วนผสม
สำรอ่ืนหรือไม่มี ไม่สำมำรถบอกไดว้ำ่ควำมพึงพอใจของผูบ้ริโภคจะเปล่ียนไปในทิศทำงใด ส่วน
กำรมีงำนวจิยัสนบัสนุน เป็นแบบเส้นตรง เน่ืองจำกกำรมีงำนวจิยัสนบัสนุนยอ่มดีกวำ่ไม่มี 
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บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 จำกกำรวิจยัเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกำรเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำ
เจนในเขตกรุงเทพมหำนคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำกำรตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำ
เจน และจำกกำรวิเครำะห์หำคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนท่ีมีผลต่อกำร
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค โดยท ำกำรวิจยัจำกกลุ่มตวัอยำ่งผูบ้ริโภคท่ีเคยบริโภคผลิตภณัฑ์อำหำรเสริม
คอลลำเจนในเขตกรุงเทพมหำนครจ ำนวน 400 รำย โดยใช้แบบสอบถำม จำกกำรเก็บรวบรวม
ขอ้มูล  400 รำย ทำงออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของตวัอยำ่งทั้งหมด ซ่ึงสำมำรถแบ่งผลกำรวิจยั
ไดเ้ป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกำรเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจน 
 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมกำรใชบ้ริกำรเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจน 
 
ส่วนท่ี 3 ชุดคุณลกัษณะของผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจนท่ีผูบ้ริโภคพึงพอใจ 

 
ข้อมูลทัว่ไปของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน 

 
           จำกกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกำรเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อำหำรเสริม
คอลลำเจนในเขตกรุงเทพมหำนครจ ำนวน 400 รำย ทำงดำ้น เพศ อำย ุสถำนภำพ ระดบักำรศึกษำ 
อำชีพ รำยได ้โดยวเิครำะห์ขอ้มูลทำงสถิติแบบค่ำเฉล่ียและร้อยละ ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค พบวำ่ 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคมีอำยอุยูใ่นช่วง 21 – 30 ปี มีกำรศึกษำอยูท่ี่
ระดบัปริญญำตรี เป็นพนกังำนเอกชน และรำยไดอ้ยูร่ะหวำ่ง 40,001 – 60,000 บำท (ตำรำงท่ี 4.1)  
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ตารางที ่4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจน 

 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (ราย) ร้อยละ 

  400 100 
เพศ    

 ชำย 185 46.30 

 หญิง 215 53.80 
ช่วงอำย ุ    

 20 ปี 166 41.50 

 21-30 ปี 233 58.30 

 31-40 ปี 1 0.30 
    

สถำนภำพ โสด 267 66.80 

 สมรส 133 33.30 
ระดบักำรศึกษำ    

 ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี 3 0.80 

 ปริญญำตรี 267 66.80 

 สูงกวำ่ปริญญำตรี 130 32.50 
อำชีพ    

 ขำ้รำชกำร 49 12.30 

 รัฐวสิำหกิจ 35 8.80 

 พนกังำนเอกชน 247 61.80 

 เจำ้ของกิจกำร/อำชีพอิสระ  36 9.00 

 อ่ืนๆ 33 8.30 
รำยไดต่้อเดือน  

  
 ต ่ำกวำ่ 20,000 18 4.50 

 20,001 – 40,000 บำท 166 41.50 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 

 

 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (ราย) ร้อยละ 

  40,001 – 60,000 บำท 216 54.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณ 

 

พฤติกรรมการการเลือกซ้ือผลติภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน 
 
           ส ำหรับพฤติกรรมกำรเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนนั้น จะประกอบไปดว้ยกำร
วิเครำะห์เหตุผลต่ำง ๆ ในกำรเลือกซ้ือ รูปแบบชนิดของคอลลำเจน สถำนท่ีสะดวกต่อกำรเลือกซ้ือ 
จ ำนวนควำมถ่ีในกำรบริโภคต่อ 1 สัปดำห์ ปริมำณของคอลลำเจนท่ีต้องกำร กำรเลือกซ้ือและ
บริโภคคอลลำเจนบริสุทธ์ิหรือไม่ หรือมีสำรอ่ืน ๆ ชนิดใดท่ีต้องกำรเพิ่มเติมลงในผลิตภัณฑ์ 
โปรโมชัน่แบบใดท่ีผูบ้ริโภคให้ควำมสนใจ และส่ือทำงใดท่ีท ำให้ผูบ้ริโภคจดจ ำช่ือยี่ห้อหรือตรำ
ผลิตภณัฑไ์ด ้โดยผลกำรวเิครำะห์พบวำ่  
 
           เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนมำกท่ีสุด คือ คุณประโยชน์มำ
เป็นอนัดับท่ี 1 รองลงมำเป็น กระแสนิยม ควำมสนใจอยำกทดลอง คนรู้จกัแนะน ำ มีงำนวิจยั
สนบัสนุน มีอย.รับรอง ไดรั้บค ำแนะน ำจำกแพทย ์ไดรั้บรำงวลักำรันตี พนกังำนขำยแนะน ำ และ 
บรรจุภณัฑส์วยงำม (ตำรำงท่ี 4.2 )   
 

ตารางที ่4.2  เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคเลือกบริโภคผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจน 

เหตุผล จ านวน (ราย) ร้อยละ 
คุณประโยชน์ 336 84.00 
กระแสนิยม 164 41.00 
ควำมสนใจอยำกทดลอง 156 39.00 
คนรู้จกัแนะน ำ 92 23.00 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 

เหตุผล จ านวน (ราย) ร้อยละ 
มีงำนวจิยัสนบัสนุน 89 22.30 
มีอย.รับรอง 76 19.00 
ไดรั้บค ำแนะน ำจำกแพทย ์ 67 16.80 
ไดรั้บรำงวลักำรันตี 28 7.00 
พนกังำนขำยแนะน ำ 2 0.50 
บรรจุภณัฑส์วยงำม 2 0.50 

หมำยเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถำมสำมำรถตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้ 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณ 

 
           เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนมำกท่ีสุด รำคำท่ีเหมำะสมมีส่วน
ส ำคญัมำเป็นอนัดบัท่ี 1 อนัดบัรองลงมำ คือ ผลิตภณัฑผ์สมสำรชนิดอ่ืน ๆ เพิ่ม มีโปรโมชัน่ จ  ำนวน
ปริมำณคอลลำเจนในผลิตภณัฑ ์และสุดทำ้ยเป็นกำรเปิดตวัใหม่ของผลิตภณัฑ ์(ตำรำงท่ี 4.3 )   
 

ตารางที ่4.3  เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจน 

เหตุผล จ านวน (ราย) ร้อยละ 
รำคำเหมำะสม 336 84.00 
มีสำรชนิดอ่ืน ๆ ผสม 184 46.00 
มีโปรโมชัน่ 184 46.00 
ปริมำณคอลลำเจนมำก 161 40.30 
ผลิตภณัฑเ์ปิดตวัใหม่ 11 2.80 

หมำยเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถำมสำมำรถตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้ 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณ 
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           กำรเลือกซ้ือและบริโภคผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจน ปัจจยัหน่ึงท่ีสำมำรถเห็นไดต้ำม

ทอ้งตลำด คือ รูปแบบชนิดของคอลลำเจนท่ีมีทั้งหมด 3 แบบ โดยแบบท่ีมำเป็นอนัดบั 1 ผูบ้ริโภค

พึงพอใจมำกท่ีสุด คือ แบบผง รองลงมำเป็นแบบเมด็ และแบบน ้ำ (ตำรำงท่ี 4.4 ) 

   

ตารางที ่4.4 รูปแบบชนิดของคอลลำเจนท่ีผูบ้ริโภคเลือกบริโภค 

ชนิด จ านวน (ราย) ร้อยละ 
แบบผง 181 45.30 
แบบเมด็ 144 36.00 
แบบน ้ำ 75 18.80 

รวม 400 100 
ท่ีมำ : จำกกำรค ำนวณ 

 

สถำนท่ีท่ีผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะซ้ือ ซ่ึงปัจจุบนัมีแหล่งใหผู้บ้ริโภคเลือกซ้ือหลำกหลำย

ทำงเลือก ตำมแต่สะดวกต่อกำรเลือกซ้ือของแต่ละบุคคล สถำนท่ีท่ีมำเป็นอนัดบั 1 คือ 

หำ้งสรรพสินคำ้ชั้นน ำ รองลงมำเป็น ร้ำนสะดวกซ้ือ ร้ำนคำ้ปลีก ซุปเปอร์มำร์เก็ต  อินเตอร์เน็ต 

และ ร้ำนขำยยำ (ตำรำงท่ี 4.5) 

 

ตารางที ่4.5 สถำนท่ีท่ีผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจน  

สถานที่ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
หำ้งสรรพสินคำ้ชั้นน ำ 332 83.00 
ร้ำนสะดวกซ้ือ 209 52.30 
ร้ำนคำ้ปลีก 195 48.80 
ซุปเปอร์มำร์เก็ต   190 47.50 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
 

สถานที่ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
อินเตอร์เน็ต 138 34.50 
ร้ำนขำยยำ 28 7.00 

หมำยเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถำมสำมำรถตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้ 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณ 

 

เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนในสถำนท่ีต่ำง ๆ ซ่ึง

เหตุผลท่ีมำอบัดบั 1 คือ ควำมสะดวกสบำย รองลงมำเป็นกำรหำซ้ือไดง่้ำย กำรมีบริกำรจดัส่ง 

(ตำรำงท่ี 4.6) 

 

ตารางที ่4.6 เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนในสถำนท่ีต่ำง ๆ  

เหตุผล จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ควำมสะดวกสบำย 338 84.50 
กำรหำซ้ือไดง่้ำย 200 50.00 
กำรมีบริกำรจดัส่ง 138 34.50 

หมำยเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถำมสำมำรถตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้ 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณ 

 

ตารางที ่4.7 ควำมถ่ีในกำรบริโภคผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจน 

ความถี่ 
จ านวน 
(ราย) ร้อยละ 

5 – 7 วนั ต่อ สัปดำห์ 302 75.50 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 

ความถี่ 
จ านวน 
(ราย) ร้อยละ 

นอ้ยกวำ่ 3 วนั ต่อ สัปดำห์ 79 19.80 
3 – 5 วนั ต่อ สัปดำห์ 19 4.80 

รวม 400 100 
ท่ีมำ : จำกกำรค ำนวณ 

 

ตารางที ่4.8 ปริมำณคอลลำเจนท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือ (มิลลิกรัม) 

ปริมาณ (มิลลกิรัม) / 1 หน่วยบริโภค 
จ านวน 
(ราย) ร้อยละ 

3,001 ข้ึนไป 158 39.50 
2,001 – 3,000 105 26.30 
1,001 – 2,000 66 16.50 
501 – 1,000 59 14.80 
นอ้ยกวำ่ 500 12 3.00 

รวม 400 100 
ท่ีมำ : จำกกำรค ำนวณ 
 

สำรชนิดอ่ืน ๆ เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์อำหำร

เสริมคอลลำเจน เน่ืองจำกปัจจุบนัผูบ้ริโภคท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงควำมต้องกำร และมีควำม

แตกต่ำงกนัออกไป  (ตำรำงท่ี 4.9)   
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ตารางที ่4.9  รูปแบบผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจนท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือก 

ส่วนผสม 
จ านวน 
(ราย) ร้อยละ 

แบบไม่ผสม 221 55.30 
แบบผสม  179 44.80 

รวม 400 100 
ท่ีมำ : จำกกำรค ำนวณ 

 

ตารางที ่4.10 สำรชนิดใดท่ีผูบ้ริโภคตอ้งกำรใหผ้สมลงไปในผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจน 

สาร 
จ านวน 
(ราย) ร้อยละ 

ไม่ผสม 287 71.80 
โคเอนไซมคิ์วเทน 225 56.30 
วติำมินซี 206 51.50 
วติำมินรวม 138 34.50 
แคลเซียม 36 9.00 
หมำยเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถำมสำมำรถตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้ 

ท่ีมำ : จำกกำรค ำนวณ 

 

โปรโมชัน่ เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงโปรโมชัน่ท่ีมำเป็นอนัดบั 1 คือ 

กำรแถมของสมมนำคุณ รองลงมำเป็นกำรลดรำคำ และกำรซ้ือ 2 แถม 1 (ตำรำงท่ี 4.11)  
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ตารางที ่4.11 โปรโมชัน่ท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจน 

โปรโมช่ัน 
จ านวน 
(ราย) ร้อยละ 

กำรแถมของสมมนำคุณ 258 64.50 
กำรลดรำคำ 188 47.00 
กำรซ้ือ 2 แถม 1 129 32.30 
หมำยเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถำมสำมำรถตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้ 

ท่ีมำ : จำกกำรค ำนวณ 
 

           ช่องทำงกำรโฆษณำ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือ ช่องกำรทำงโฆษณำท่ีมำเป็น

อนัดบัแรกคือ Facebook รองลงมำเป็น Youtube โทรทศัน์ กำรออกบูธ ป้ำยบิลบอร์ด เวบ็ไซต ์และ

วทิย ุ(ตำรำงท่ี 4.12) 

ตารางที ่4.12 ช่องทำงกำรโฆษณำสินคำ้ท่ีท ำใหผู้บ้ริโภคจดจ ำไดง่้ำย 

ช่องทาง 
จ านวน 
(ราย) ร้อยละ 

Facebook 331 82.80 
Youtube 284 71.00 
โทรทศัน์ 197 49.30 
กำรออกบูธ 176 44.00 
ป้ำยบิลบอร์ด 60 15.00 
เวบ็ไซต ์ 21 5.30 
วทิย ุ 10 2.50 
หมำยเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถำมสำมำรถตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้ 

ท่ีมำ : จำกกำรค ำนวณ 
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ชุดคุณลกัษณะผลติภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

 

           กำรวิจยัส่วนน้ีจะเป็นกำรวิเครำะห์หำค่ำควำมพึงพอใจต่อชุดคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์อำหำร

เสริมคอลลำเจน โดยในส่วนท่ีหน่ึงจะเป็นกำรวิเครำะห์หำค่ำควำมพึงพอใจต่อคุณลกัษณะจำกกลุ่ม

ตวัอยำ่งผูบ้ริโภคท่ีเคยบริโภค จ ำนวน 400 รำย โดยจะใชแ้บบจ ำลองกำรวิเครำะห์องคป์ระกอบร่วม 

(Conjoint Analysis) ซ่ึงคุณลกัษณะท่ีน ำมำใช้วิเครำะห์ได้มำจำกกำร ตรวจสอบเอกสำรงำนวิจยั  

แนวคิดและทฤษฎีต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จำกนั้นน ำคุณลกัษณะท่ีไดจ้ำกกำรส ำรวจกลุ่มตวัอยำ่งน ำร่อง 

ซ่ึงกลุ่มตวัอยำ่งน ำร่องไดท้  ำกำรล ำดบัควำมส ำคญัคุณลกัษณะผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจน จน

ไดคุ้ณลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคให้ควำมส ำคญั 3 คุณลกัษณะ คือ ชนิดของผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำ

เจน ส่วนผสมของผลิตภณัฑ ์และกำรมีงำนวจิยัสนบัสนุน ดงัท่ีไดก้ล่ำวในบทท่ี 3 (ตำรำงท่ี 4.13 )  

  

           จำกกำรวิเครำะห์แบบจ ำลองกำรวิเครำะห์องคป์ระกอบร่วม ไดค้่ำ Pearson’s r เท่ำกบั 0.352 

และค่ำ Kendall’s tau เท่ำกบั 0.286 ซ่ึงมีค่ำค่อนขำ้งสูง แสดงใหท้รำบวำ่ค่ำสหสัมพนัธ์ระหวำ่งค่ำท่ี

ไดจ้ำกผูบ้ริโภค กบัค่ำประมำณท่ีไดจ้ำกแบบจ ำลอง ดงันั้นแบบจ ำลองน้ีสำมำรถพยำกรณ์ค่ำควำม

พึงพอใจของผูบ้ริโภคไดร้้อยละ 28.60 

 

           เม่ือพิจำรณำแต่ละคุณลกัษณะ พบว่ำ คุณลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคให้ควำมส ำคญัมำกท่ีสุด คือ 

ชนิดของผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจน คิดเป็นร้อยละ 56.278 รองลงมำคือ กำรมีส่วนผสมสำร

อ่ืน ๆ และกำรมีงำนวิจยัสนบัสนุน คิดเป็นร้อยละ 23.104 และ 20.618 ตำมล ำดบั (ภำพท่ี 4.2 และ 

ตำรำงท่ี 4.13) 
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ชนิด               มีส่วนผสม          มีงำนวจิยัสนบัสนุน 
ภาพที ่4.1 ค่ำควำมส ำคญัของคุณลกัษณะต่ำง ๆ  

 

ตารางที ่4.13   ค่ำอรรถประโยชน์และค่ำน ้ำหนกัควำมส ำคญัของคุณลกัษณะ 

คุณลกัษณะ ระดับคุณลกัษณะ ค่าอรรถประโยชน์ ค่าน า้หนัก

ความส าคัญ 

(ร้อยละ) 

ชนิด แบบผง  -0.070 56.278 

 แบบน ้ำ 0.260 

 แบบเมด็  -0.190 

กำรมีส่วนผสม  มี  -0.065 23.104 

 ไม่มี 0.065 

มีงำนวจิยัสนบัสนุน มี 0.319 20.618 

 ไม่มี 0.637 

ค่ำคงท่ี 4.039  

ค่ำสถิติ Pearson’s r         = 0.352                        significance = 0.196 

ค่ำสถิติ Kendall’s tau      = 0.286                        significance = 0.161 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณ 
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           จำกตำรำงท่ี 4.13 คุณลกัษณะดำ้นชนิดของผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจน เป็นคุณลกัษณะ

ท่ีผู ้บริโภคให้ควำมส ำคัญเป็นอันดับแรก เม่ือพิจำรณำค่ำอรรถประโยชน์แต่ละระดับของ

คุณลกัษณะดำ้นชนิดของผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจน แบบน ้ ำ จะให้ค่ำอรรถประโยชน์เท่ำกบั 

0.260 ซ่ึงมำกกว่ำแบบผง และแบบเม็ด ซ่ึงให้ค่ำอรรถประโยชน์เท่ำกับ -0.070 และ -0.190 

ตำมล ำดบั แสดงวำ่ ผูบ้ริโภคมีควำมพึงพอใจในแบบน ้ำ มำกกวำ่แบบผง และแบบเมด็ (ภำพท่ี 4.2) 

 

 
    แบบผง          แบบน ้ ำ   แบบเมด็ 

ภาพที ่4.2  ค่ำอรรถประโยชน์ของระดบัคุณลกัษณะชนิดของผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจน 

 

           ส ำหรับคุณลักษณะด้ำนกำรมีส่วนผสมของสำรอ่ืน ๆ เป็นคุณลักษณะท่ีผู ้บริโภคให้

ควำมส ำคญัเป็นอนัดบัท่ี 2 เม่ือพิจำรณำจำกค่ำอรรถประโยชน์แต่ละระดบัของคุณลกัษณะดำ้นกำร

มีส่วนผสมของสำรอ่ืน ๆ พบว่ำกำรไม่มีส่วนผสมของสำรอ่ืน ๆ จะมีค่ำอรรถประโยชน์เท่ำกับ 

0.065 ซ่ึงมำกกวำ่แบบกำรมีส่วนผสมของสำรอ่ืน ๆ ซ่ึงให้ค่ำอรรถประโยชน์เท่ำกบั -0.065 แสดง

ให้ทรำบว่ำ ผูบ้ริโภคมีควำมพึงพอใจในดำ้นกำรไม่มีส่วนผสมของสำรอ่ืน ๆ มำกกว่ำแบบกำรมี

ส่วนผสมของสำรอ่ืน ๆ (ภำพท่ี 4.3) 
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                                             แบบผสม   แบบไม่ผสม 

ภาพที ่4.3  ค่ำอรรถประโยชน์ของระดบัคุณลกัษณะดำ้นกำรมีส่วนผสมของสำรอ่ืน ๆ 

 

           ส ำหรับคุณลกัษณะดำ้นกำรมีงำนวิจยัสนบัสนุน เป็นคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคให้ควำมส ำคญั

เป็นอนัดบัสุดทำ้ย เม่ือพิจำรณำค่ำอรรถประโยชน์แต่ละระดบัของคุณลกัษณะดำ้นกำรมีงำนวิจยั

สนบัสนุน พบวำ่ กำรไมมี่งำนวจิยัสนบัสนุนใหค้่ำอรรถประโยชน์เท่ำกบั 0.637 ซ่ึงมำกกวำ่ดำ้นกำร

มีงำนวิจยัสนับสนุนท่ีให้ค่ำอรรถประโยชน์เท่ำกับ 0.319 แสดงให้ทรำบว่ำ ผูบ้ริโภคไม่ได้ให้

ควำมส ำคญัดำ้นกำรมีงำนวจิยัสนบัสนุนมำกนกั (ภำพท่ี 4.4) 

 
         มีงำนวจิยัสนบัสนุน         ไม่มีงำนวจิยัสนบัสนุน 

ภาพที ่4.4  ค่ำอรรถประโยชน์ของระดบัคุณลกัษณะดำ้นกำรมีงำนวจิยัสนบัสนุน 

           ส ำหรับในกำรพิจำรณำค่ำอรรถประโยชน์โดยรวมของแต่ละชุดคุณลกัษณะนั้น ซ่ึงมีจ ำนวน

ทั้ งหมด 8 ชุดคุณลักษณะ สำมำรถค ำนวณได้โดยกำรน ำค่ำอรรถประโยชน์ของแต่ละระดับ
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คุณลกัษณะท่ีปรำกฏ ในแต่ละชุดคุณลกัษณะมำรวมกนั ดงัตวัอยำ่งชุดคุณลกัษณะท่ี 1 เป็นแบบเมด็ 

มีส่วนผสมสำรอ่ืน และมีงำนวิจยัสนับสนุน จะไดอ้รรถประโยชน์รวมเท่ำกบั 4.039(ค่ำคงท่ี)+(-

0.19)+(-0.065)+(0.319) = 4.103 ซ่ึงผลกำรค ำนวณค่ำอรรถประโยชน์รวมของแต่ละชุดคุณลกัษณะ

ไดแ้สดงในตำรำงท่ี 4.14 โดยจำกผลกำรค ำนวณ พบวำ่ชุดคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคมีใหค้วำมพึงพอใจ

มำกท่ีสุด คือ ชุดคุณลกัษณะท่ี 3 ซ่ึงใหค้่ำอรรถประโยชน์รวมเท่ำกบั 4.871ซ่ึงเป็นแบบน ้ำ มีสำรอ่ืน

ผสม และไม่มีงำนวิจยัสนบัสนุน รองลงมำคือ ชุดคุณลกัษณะท่ี 8 และ 7  ซ่ึงให้ค่ำอรรถประโยชน์

รวมเท่ำกบั 4.683 และ 4.671 ตำมล ำดบั ส ำหรับชุดคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคให้ควำมพึงพอใจน้อย

ท่ีสุด คือ ชุดคุณลกัษณะท่ี 1 ซ่ึงใหค้่ำอรรถประโยชน์รวมเท่ำกบั 4.103 รองลงมำคือ ชุดคุณลกัษณะ

ท่ี 4 และ 6  ซ่ึงใหค้่ำอรรถประโยชน์รวมเท่ำกบั 4.213 และ 4.353 ตำมล ำดบั 

 

ตารางที ่4.14 ค่ำอรรถประโยชน์รวมของแต่ละชุดคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจน 

ชุด 

คุณลกัษณะ 

ระดบัคุณลกัษณะ ค่า 

อรรถประโยชน์ 

รวม 

ชนิด   มส่ีวนผสมสารอ่ืน มงีานวจิยั

สนับสนุน 

1 แบบเมด็ ผสม มี 4.103 

2 แบบผง ผสม ไม่มี 4.541 

3 แบบน ้า ผสม ไม่มี 4.871 

4 แบบผง ผสม มี 4.213 

5 แบบเมด็ ไม่ผสม ไม่มี 4.551 

6 แบบผง ไม่ผสม มี 4.353 

7 แบบผง ไม่ผสม ไม่มี 4.671 

8 แบบน ้า ไม่ผสม มี 4.683 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณ 



บทที ่6 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 กำรวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำให้ทรำบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกำรเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจนในเขตกรุงเทพมหำนคร เพื่อสำมำรถน ำผลกำรวจิยัท่ีได ้ไปใชเ้ป็น
ขอ้มูลประกอบกำรวำงแผนดำ้นกำรตลำดท่ีเหมำะสม และตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค
เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บประโยชน์สูงสุด และยงัเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบกำรธุรกิจอำหำรเสริม
คอลลำเจน โดยกำรวิจยัคร้ังน้ีไดท้  ำกำรรวบรวมขอ้มูลโดยกำรใช้แบบสอบถำมจ ำนวน 400 ชุดให้
ผูบ้ริโภคท่ีเคยบริโภคผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 400 รำย 
ตอบแบบสอบถำม ซ่ึงมีขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 
การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคทีม่ีต่อการเลือกซ้ือผลติภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน 
 
 กำรศึกษำพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกำรเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนใน
เขตกรุงเทพมหำนคร จำกกำรศึกษำพบวำ่ กลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยอุยูใ่นช่วง 21 – 
30 ปี มีกำรศึกษำอยูท่ี่ระดบัปริญญำตรี เป็นพนกังำนเอกชน และรำยไดอ้ยูร่ะหวำ่ง 40,001 – 60,000 
บำท โดยเหตุผลท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนมำกท่ีสุด คือ 
คุณประโยชน์มำเป็นแรก เน่ืองจำกกำรบริโภคผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจน เป็นกำรเพิ่มสำร
คอลลำเจนให้ร่ำงกำยโดยตรงแลว้ร่ำงกำยยงัน ำไปใชไ้ดอ้ยำ่งเต็มประสิทธิภำพ ช่วยฟ้ืนฟู ซ่อมแซม
ส่วนท่ีสึกหลอ ในจุดต่ำง ๆ ของร่ำงกำย นอกจำกนั้นเร่ืองรำคำท่ีเหมำะสม รูปแบบของผลิตภณัฑ์ 
แหล่งท่ีผูบ้ริโภคสำมำรถเลือกซ้ือไดง่้ำยไดรั้บสินคำ้ทนัที เช่น หำ้งสรรพสินคำ้ชั้นน ำ ควำมถ่ีในกำร
รับประทำนผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนอยู่ท่ี 5 – 7 วนั ต่อสัปดำห์ ปริมำณคอลลำเจนท่ี
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่พึงพอใจอยู่ท่ี 3,001 มิลลิกรัมข้ึนไป ไม่มีส่วนผสมของสำรอ่ืน ๆ มีโปรโมชัน่
กำรแถมของสมนำคุณควบคู่รวมไปถึงโฆษณำสินคำ้ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคสำมำรถ
จดจ ำไดง่้ำย เช่น Facebook หรือทำง Youtube เป็นตน้  
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การศึกษาคุณลกัษณะของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน 

 

 ในกำรศึกษำคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคนั้น จำกกำรรวบรวมขอ้มูลของชุดแบบสอบถำมฉบบัน ำร่อง ท่ีส ำรวจกลุ่มตวัอยำ่งน ำร่อง

ท่ีเคยบริโภคผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนนั้น จ ำนวนทั้งหมด 30 รำย ท ำให้ได้ปัจจยัของ

ผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนจ ำนวน 3 ปัจจยัไดแ้ก่ ชนิดของผลิตภณัฑ์ (แบบผง แบบน ้ ำ และ

แบบเมด็) กำรมีส่วนผสมสำรอ่ืน (ผสม และไม่ผสม) และ กำรมีงำนวจิยัสนบัสนุน (มี และไม่มี) 

 

 จำกผลกำรศึกษำสรุปได้ว่ำ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมของกำรเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด คือ 

ผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนแบบน ้ ำ มีส่วนผสมสำรอ่ืน ๆ และไม่มีงำนวิจยัสนบัสนุน โดย

คุณลักษณะผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนท่ีผูบ้ริโภคให้ควำมส ำคญัมำกท่ีสุด คือ ชนิดของ

ผลิตภณัฑ ์(แบบผง แบบน ้ำ และแบบเมด็) 

 

ข้อเสนอแนะ  

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษา 

 

 จำกกำรศึกษำเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกำรเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อำหำรเสริม

คอลลำเจนในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยกำรใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint 

Analysis) ท ำให้ไดแ้นวทำงดำ้นกำรตลำด กำรพฒันำปรับปรุงผลิตภณัฑ์ เพื่อตอบสนองกบัควำม

ตอ้งกำรของผูบ้ริโภค ใหไ้ดรั้บควำมพึงพอใจและประโยชน์สูงสุด ดงัน้ี 

 

 1. ผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบกำรควรเลือกผลิตและขยำยตลำดผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจน

แบบน ้ำ เน่ืองจำกผลกำรวจิยัท ำใหท้รำบวำ่ ผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจนแบบน ้ำ เป็นท่ีตอ้งกำร
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ของผูบ้ริโภคมำกเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงบริโภคไดง่้ำย หำซ้ือไดง่้ำยตำมร้ำนสะดวกซ้ือ อีกทั้งรำคำไม่

แพง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  

2. ผูบ้ริโภคให้ควำมส ำคญัเร่ืองส่วนผสมในผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนรองลงมำ 

เน่ืองจำกปัจจุบนัผูบ้ริโภคไม่ไดต้อ้งกำรเพียงคอลลำเจน แต่ยงัตอ้งกำรสำรอ่ืน ๆ เขำ้มำเสริมสร้ำง

สุขภำพร่ำงกำย และควำมสวยควำมงำม  

 

3. ผูป้ระกอบกำรควรใหค้วำมค ำนึงถึงกำรมีงำนวิจยัเขำ้มำเก่ียวขอ้ง เน่ืองจำกกำรมีงำนวิจยั

สนบัสนุนเป็นกำรเพิ่มควำมเช่ือมัน่ให้ผูบ้ริโภค โดยควรมีกำรโฆษณำในหลำยๆช่องทำงโดยเฉพำะ

ช่องทำงออนไลน์ ซ่ีงผูบ้ริโภคเขำ้ถึงง่ำย และใหข้อ้มูลท่ีชดัเจนในเร่ืองของคุณประโยชน์ ท่ีพึงไดรั้บ

จำกกำรบริโภคผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจน 

 

 5. ควรมีกำรโปรโมชัน่ หรือแคมเปญต่ำง ๆ ใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ซ่ึงผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคญั และให้ควำมพึงพอใจมำก ในเร่ืองของกำรแถมของสมมนำคุณ กำรลด

รำคำ หรือกำรซ้ือ 2 แถม 1 เป็นตน้ 
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แบบสอบถามการศึกษา 

เร่ือง พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการเลือกซ้ือผลติภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ค าช้ีแจง  ในกำรตอบแบบสอบถำม แบบสอบถำมชุดน้ีจดัท ำเพื่อศึกษำคุณลกัษณะท่ีเหมำะสมของ

ผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจน ส ำหรับผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร เพื่อใชป้ระกอบ

กำรศึกษำตำมหลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำธุรกิจกำรเกษตร คณะเศรษฐศำสตร์ 

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ โดยแบ่งแบบสอบถำมออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถำม 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในกำรเลือกซ้ือและบริโภคผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำ

เจน 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีเหมำะสมของผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจนส ำหรับ

ผูบ้ริโภค 

 *หมำยเหตุ สอบถำมเฉพำะผูท่ี้เคยบริโภคผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจน 

ส่วนที ่1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถำม 

ค าช้ีแจง โปรดเติมขอ้มูลและท ำเคร่ืองหมำย √ ลงในช่อง □ หนำ้ขอ้ควำมท่ีท่ำนตอ้งกำรเลือก 

1.เพศ  □ชำย  □ หญิง 

2.อำย ุ  □ 21-30 ปี □ 31-40 ปี □ 41-50 ปี □ 51-60 ปี  

□ 61 ปีข้ึนไป 

3.สถำนภำพ   □ โสด  □ สมรส   

4.ระดบักำรศึกษำ □ ต  ่ำกวำ่ปริญญำตรี □ ปริญญำตรี □ สูงกวำ่ปริญญำตรี 
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5.อำชีพ   □ ขำ้รำชกำร  □ รัฐวสิำหกิจ  □ พนกังำนเอกชน 

  □ ธุรกิจส่วนตวั / อำชีพอิสระ □ อ่ืน ๆ  

6.รำยไดเ้ฉล่ีย/เดือน □ ต  ่ำกวำ่ 20,000 บำท □ 20,001-40,000 บำท  

□ 40,001-60,000 บำท □ 60,001 บำทข้ึนไป 

 

ส่วนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในกำรเลือกซ้ือและบริโภคผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำ

เจน 

ค าช้ีแจง โปรดเติมขอ้มูลและท ำเคร่ืองหมำย √ ลงในช่อง □ หนำ้ขอ้ควำมท่ีท่ำนตอ้งกำรเลือก 

1.เพรำะเหตุใดท่ำนจึงเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจน 

 □ คุณประโยชน์  □ กระแสนิยม  □ คนรู้จกัแนะน ำ 

 □ พนกังำนขำยแนะน ำ □ ค  ำแนะน ำจำกแพทย ์ □ อยำกทดลอง 

 □ บรรจุภณัฑส์วยงำม □ มีอย.รับรอง  □ มีงำนวจิยัสนบัสนุน 

□ ไดรั้บรำงวลักำรันตี 

2.เพรำะเหตุใดท่ำนจึงเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจน 

 □ รำคำเหมำะสม □ ปริมำณคอลลำเจนมำก □ มีสำรอำหำรชนิดอ่ืนผสม 

 □ มีโปรโมชัน่  □ ผลิตภณัฑเ์ปิดตวัใหม่  

3.ปกติท่ำนซ้ือและบริโภคผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจนในรูปแบบใด 

 □ แบบผง  □ แบบน ้ำ  □ แบบเม็ด 
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4.ส่วนใหญ่ท่ำนเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจนจำกแหล่งใด 

 □ หำ้งสรรพสินคำ้ชั้นน ำ  □ ร้ำนสะดวกซ้ือ  □ ซุปเปอร์มำร์เก็ต 

□ ร้ำนคำ้ปลีก   □ อินเตอร์เน็ต / ออนไลน์  

5.จำกขอ้ 4. เพรำะเหตุใดท่ำนจึงเลือกซ้ือจำกแหล่งดงักล่ำว 

 □ สะดวกในกำรซ้ือ  □ หำไดง่้ำย  □ มีบริกำรส่งถึงท่ี 

 □ ช่ือเสียงของแหล่งขำย  □ มีหลำยประเภทให้เลือก 

6.ควำมถ่ีต่อสัปดำห์ในกำรบริโภคผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจน 

 □ นอ้ยกวำ่ 3 วนั   □ 3-5 วนั  □ 5-7 วนั 

7.โดยปกติท่ำนซ้ือผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนท่ีมีปริมำณคอลลำเจนก่ีมิลลิกรัมต่อ 1 หน่วย

บริโภค 

 □ ต  ่ำกวำ่ 500 มิลลิกรัม  □ 501 - 1,000 มิลลิกรัม □ 1,001 - 2,000 มิลลิกรัม 

 □ 2,001 - 3,000 มิลลิกรัม □ 3,001 มิลลิกรัมข้ึนไป  

8.โดยปกติท่ำนรับประทำนผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจนแบบบริสุทธ์ิหรือผสมสำรอำหำรชนิด

อ่ืน ๆ 

 □ แบบไม่ผสม   □ แบบผสม 

9.ท่ำนมีควำมตอ้งกำรใหเ้พิ่มสำรอำหำรชนิดใดลงในผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจน 

 □ ไม่ตอ้งกำร  □ วติำมินซี  □ วติำมินรวม 

 □ โคเอนไซมคิ์วเทน □ แคลเซียม   
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10.ท่ำนตอ้งกำรใหมี้โปรโมชัน่ส่งเสริมกำรขำยแบบใด 

 □ ลดรำคำ  □ แจกของสมนำคุณ □ กำรซ้ือ2แถม1 

 □ กำรออกบูธแจกผลิตภณัฑท์ดลองฟรี 

11.ท่ำนสำมำรถจดจ ำช่ือยีห่อ้ของผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมคอลลำเจนจำกทำงใด 

 □ โฆษณำทำงทีวี  □ กำรออกบูธแสดงสินคำ้ □ ป้ำยโฆษณำ 

□ วทิย ุ    □ หนงัสือพิมพ ์   □ นิตยสาร  

□ Youtube   □  Facebook   □ เวบ็ไซต ์
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ส่วนที ่3 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีเหมำะสมของผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจนส ำหรับ
ผูบ้ริโภค 
กรุณำเรียงล ำดบัชุดของผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจน ท่ีแสดงในกำร์ดตำมควำมพึงพอใจของ
ท่ำนท่ีมีต่อผลิตภณัฑใ์นกำร์ดต่ำง ๆ ตำมวธีิกำรดงัน้ี 
1.พิจำรณำชุดผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมคอลลำเจนทั้ง 8 ชุด และเรียงล ำดบัตำมควำมพึงพอใจของท่ำน 
โดยเรียงจำกควำมพึงพอใจมำกไปหำควำมพึงพอใจนอ้ย 
2.ใส่หมำยเลข 1 ถึง 8 หนำ้ชุดผลิตภณัฑท่ี์ท่ำนเลือก   
 

เรียงล าดับ 

ความ
พอใจ 

ชุด
คุณลกัษณะ 

ชนิดของคอลลา

เจน 

มีส่วนผสมสารอ่ืน มีงานวจัิย

สนับสนุน 

 

 1 แบบเมด็ ผสม มี 

 2 แบบผง ผสม ไม่มี 

 3 แบบน ้ำ ผสม ไม่มี 

 4 แบบผง ผสม มี 

 5 แบบเมด็ ไม่ผสม ไม่มี 

 6 แบบผง ไม่ผสม มี 

 7 แบบผง ไม่ผสม ไม่มี 

 8 แบบน ้ำ ไม่ผสม มี 

 

ลงช่ือผูต้อบแบบสอบถำม.............................................. 

ขอขอบพระคุณท่ำนเป็นอยำ่งยิง่ท่ีไดส้ละเวลำในกำรตอบ

แบบสอบถำม 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย  
 

ช่ือ – นามสกุล    นำยกิตติพิชญ ์เพช็รปำน 
วนั เดือน ปี ทีเ่กดิ   วนัท่ี 23 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2531 
สถานทีเ่กดิ    จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
ประวตัิการศึกษา    บญัชีบณัฑิต (บญัชี) 
                                                     มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
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