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���	
�����ก0��"/���O��-'��2���.�� 
 "กQ�� #�������
�2��9"��� .�ST".��� ,���-�9��:� ��
����ก�� +��2:�A����
0�ก�%��
ก�� "กQ������� !��*��ก*���,��"�� ���#	
���9"����-�9��:� �+กก�+%�:����ก���#�
� Value 
Added �#	
�"���� !��0�ก�%��0�2��ก�����2ก�+%��P�*�����
�3�ก�+%� ��/����'*�A�������ก��
�,�)� 
�A%� "กQ�� ������� �� "-��.�%���)/�����#	
���9:����"/�*��9�-�*@����
ก��!��!�   ก��!�)/����*�	� 
"กQ�� ������� ��O� !�$(�� � "/�*��9�-�A����
��ก"+,��# (9����� "กQ�������"������ (�2���.��) 
�/�ก��, 2552) 
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����'� 
 9����� ��.(�.�-���
��:ก�9�� �/�ก��(�*�A�) ก%���)�,�)���	
� !����
 13 "��*� � #.�.2534    '�
K��2�-��2ก�9ก���+�"�*ก�������������"�����*����
�/�����$+�ก������ก������ ก������0�2
����/�*�%������������"�����*���#	
�"+,��# ��)�'��2���0�2�%���2���   ���'�����"�� �� 
9��� � :���ก(� 0�2�! ก�) �3����     9�����'*� !��"/� �@ก�9ก��#�\�����������0�2�#�
�
���������'*�%?,��9�����:���#�
� !��*��ก*���,��"�� �� 9������%�������0����
�2#�\��
���������0��-!��>+��9����2��'��-,������������	
�? ��ก,�)�  (�
��3�ก���#�
��-� %�,��
��������� (Value Added)  0�2����3�ก��,���K���-ก ��,��9�����'*� ��9 �+���
!>����ก,�)�
(9����� ��.(�.�-���
��:ก�9�� �/�ก��(�*�A�), 2552) 
 
%(���) ����� *�� 
 ����0�2����/�*�%��:��  9�����  ���#��������  ���������S-P� �/�ก��  .���/�ก����ก!��
�/�*�%��0(�P  9�!��A��  '���	���ก�� �  #.�. 2551: ��O�.(��  �!��� �3�"��"/� �@'�ก��
"����#������,���(���'��%��ก�� �3�"��������+�-���"�2 กP���(�����!��กก���ก����)!���ก%��
!��   P��ก��ก���ก��:� *�!'�0�2.,����+����'�*�����	�� "��"ก����ก���O���+%���
 !��"����>������+�-���"�2"-� P��ก���(�����!��ก���'�.�%'*�>-ก�/������ก���"��-!� 0�2��%�ก��
�"���"�����(�����!'*�% .�: H� �3�"��������+�-���"�2�� !��"����>'�ก��P��ก��ก��ก%���!
,���2��O�0�2ก���ก��:� *�!'� �"���"�����-�� +��ก��'*�0ก%�%��ก�� (9�����  ���#��������  ���
������S-P� �/�ก��, 2552) 
 
���#+,� 
 ����0�2����/�*�%��:��   9����� ����:�2:�2:�Q2 (�2���.��) �/�ก��  :��'���	��
���� �  #.�. 2551 � �	
���	
��#	
�"+,��#�9��S]� ���.����ก"-%���� �3�� �	
���	
��#	
�"+,��#A���
'*�% ��
.����9ก��#�\��,�)� �#	
�A%!�'�ก��9/��+�"���:���B#�2 
  +�"�9���,��� �	
���	
��#	
�"+,��#�9��S]�   	�  ก���!�"����*����
���2:�A���%�
�299�2"��0�2"���.!�'�,!�����! ��"%!��2ก�9,��:���ก�� 3 ����A�� 0�2: ��� (�
��3�
"����*����
���%�"���0�2A%!��"���"���� !���/���
�� ��ก��ก��)����+��.��!� !������9� 6 0�2    
9� 12 �	
��%�� ��!�"%!��"�,���)/���.�� "����>�	
�.���3��2�/� *�	��+ก ��)���
��ก��ก�����
����'A�
"�����ก   �*��2"/�*��9��ก����� ��ก��ก��0�2 ��/���� ��
����ก��"����*����A%!�9/��+�"��� 
(9����� ����:�2:�2:�Q2 (�2���.��) �/�ก��, 2552) 
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�����# 
 ����0�2����/�*�%��:��  9�����  :�">"��  �/�ก�� '���	��$��!� �  #.�. 2550   ���.��
��ก!���/�*�%��� �	
���	
��#	
�"+,��#���� �#	
������9.�ST".���,���-�9��:� ��
���
��0��. 
��
�� !����%���9'�A�!���2�/�!�� ��ก��)�����3�ก�������9������S��ก�A���������ก�0�2S-P�"� (�
�ก/����
�3�������
��0�� :��!��ก�+%��P�*����3�!���/����0�2ก�+%���ก��ก���3�*��ก ��)���) � �	
���	
�
�����3�� �	
���	
�:����A���*��
���
����'��2���@�
+C���%����ก ����/���!����0�2#�\����"-%
�����2���.�� :���/��,��:������ก�2���@�
+C������� 
  +�"�9���,��� �	
���	
��#	
�"+,��#����   	�  �3�� �	
���	
���
'*� +� %����"���A%!�'*�
"������:�%�  �2ก�9��!�"��"/� �@ 	� Minute Soy Peptide 5500 �ก. �%�,!� (100 ��.) 
����9��%�:����.�%�
/�ก!%� 4000 �ก.   ������ก>�
!�*�	�� ��"�� +���# �/����%��ก�29!�ก��.��
�3�:���� ��0�ก��ก>�
!�*�	�� (Isolated Soy Protein)   0�2�/����%����!����.(�� (�
��3�
�!��ก���,�)�"-���ก�2���@�
+C� �#	
�'*�:������:���ก+���Oก�� �%��ก������-�(��.���%��0�2
�!���O!     �%��ก����"�9:�� Dr. Eiko Hatakeyama 0*%�">�9��!����,���*�!������� Tohoku 
Fukushi �2���@�
+C� #9!%� *����	
� Soy Peptide 4000 �ก.  �2��9 !���,��,��,����ก(����'�
��	����
���)��"���"%!�*�������ก,�)� "%���'*��2"��$���#,��ก���/�ก��ก����ก�
�!ก�9ก��������-�
ก��������-���,�)�0�2���#9!%�"����>�� !��� ������
�ก����กก���/����.�� (9�����:�">"�� �/�ก��, 
2552) 
 

-�-�/��� '����0# 
 ����0�2����/�*�%��:��  9����� "*#�\�#�9-� �/�ก�� (�*�A�) '���	����>+����  #.�. 
2550   ����������"�����*��.�-�s��� �!��O� �3�� �	
���	
��"�)/���+%�0���"�: ���.(�� �!��O�
����� 29 �����ก��� : ���.(�� �!��O�*�	���
�-���กก����"�)�? !%�  �!��O� �3�"����*����
�%��ก��
����.��������$���A��� (�
��� !���/��3��%�ก���/����,���(����+ก"%!�'��%��ก�� 0�2�����"%!�
A%!�������+�-���"�2 *�ก�%��ก����.�%#� �(���,��ก������	)�0�2�!��!2�2��#���������� �"	
��
:��� �ก��ก����O9C!� 0�2"+,��#��!�2�"	
��:��� �ก����)!���.�� �#��2B2��)������-0�.�%'*�,�� 
0�%ก��0��!�%��ก���2���� �!��O�������	
����+ 20 H,�)�. � �	
���	
��"�)/���+%�0���"�: 
���.(�� �!��O�   ��� i-Healti Q10 ���"A������	
��%�� �����)���"A���'*�%��ก��'*���)����(9����� 
"*#�\�#�9-� �/�ก��(�*�A�), 2552ก) 
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/������ ���#'�� 
 ����0�2����/�*�%��:��  9����� "*#�\�#�9-� �/�ก�� (�*�A�)'���	��$��!� �  #.�. 
2551  s������ �9�� �� .���]���!,�)� ��)�0�ก'��2���.�� �9�� ��*�	�0#�� "����� ����
.����ก "�����0�2"��"ก����ก�)/����#	A ��
����-%'�,��!:#� ,��!"��� ,��!.��� 0�2#	A�	
�? ���
$���A���'��������Oก���� 0�2>-ก#9!%�A%!��� ���"������.��*�ก9��:� ��%���%���	
�� ก��
�"� "�����ก�9"��"ก����ก�)/����#	A ���ก���!�$���
��ก����"��$�9���,�� .�(�:� �9�� �� �/�
'*�.�� 0#�� "�������"�������
�/�.������'������������*��*��ก*���A���.����%��"�9-���
099 A%!���9��)�ก���-�(��: ��"������ 9��"%!���ก���������*��.�%'*��,��"-%ก�20"��	��0�2>-ก
,�����ก��ก�%��ก���%������299,�9>%�� ��ก��ก��) �#���� "����� ����ก#	A$���A��� (�
�ก��
9��:� ก���2.�%.��������#���� "����� ��
�#���#� ���2��9 ���"�������!�'���	��.��"-�
>�� 10% 0�2���2��9 ���"������A���0����0��*�	� ���"������A���.�%��.��"-�>�� 15%(
9����� "*#�\�#�9-� �/�ก��(�*�A�), 2552,) 
 
3. �234�%��%#�'���'�$$��#������	�� 

'��� �����������	�� 
  �������0�2�����"���� (Kotler & Armstrong, 2002) .��'*� !��*���.!�!%� ��������� 
*���>��"�
���
�/��"��0ก%���� �#	
�'*��ก�� !��"�'�  !������ก���3�����,�� ก��'A�*�	�ก��
9��:� (�
�"����>��9"��� !������ก��,���-�9��:� '*�.����9 !��#��#�'�(�
� ���������
����2�2ก�9��!� "�
���
���-�%��"����>��9����.�� *�	� 9��ก�� ">����
 9+  � �� �ก��
0�! !�� �� 
 $�A�� "����!��� (2537) .��'*� !��*���,�����������.!�!%� +���ก��2,����������� 
��กก�������2������ก099���������'*��� +���ก��2��
��#���� 0�2�*�	�ก!%� -%0,%�,�� 0�2�3�
��
����ก��,���-�9��:� ��ก��
"+� 0�2.�%�3��@*�'�0�%,��ก��������ก��ก 

#�9-� ��2�� (2537) .��'*� !��*���,����������� *���>�� "�
�'� ? กO.��"����>
�/��"��,��'*�ก������ �#	
�'*��ก�� !��"�'� !������ก���3�����,�� ก���/�.'A�*�	��/�.
9��:�  (�
�����2�/�'*� !������ก��0�2 !���/��3� (,���-�(	)�) .����9ก����9"��� �/�'*�.����9
 !��#�'� 

�"�� !������� (2542) .��'*� !��*���,����������� *���>�� ก����"�� ����
��9"���
 !������ก��,���-ก ��ก�+%��P�*���.�� 
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 ��ก !��*���,����������� "�+.��!%� ��������� *���>�� "�
���
����!����
"����>
��9"��� !������ก��0�2 !��#��#�'�,���-�9��:�  :������2�3�"�
�,�� 9��ก��0�! �� 
�� �ก�� ��!9+  � ">����
 0�2����2�!�>���� ��2ก�9'���!�����������)� ? ��!� 
 

��'����ก�����������	��  
  �������0�2�����"���� (Kotler & Armstrong, 2002) .��ก�%�!>���� ��2ก�9,��
��������� (Product Component) !%��2ก�9��!� 
 1. ���������*��ก *�	�*�!'���������� (Core Product) *���>���2:�A�� *�	�9��ก�� 
��
�-�9��:� �2.����9:�������ก�����������)� ? (�
�"����> ��9"��� !������ก����
0������ 
*�	�"���� !��#�'�'*�0ก%�-�9��:� .��:����� �A%� ����������"�����*����
*�� ��!���.��� �� 
�2:�A��*��ก 	� �3������������
�#�
�"����*�� 'A���9�2���:�������ก�*�	���ก��*�� 
*��ก �)/���
�	
��#	
�0ก%ก�2*�� ��*����
��9�2�����	
�*�! � �	
���+%�*%���
'*� !���9�+%�0ก% 
�%��ก�� �3���� 
 2. ��!��,����������� (Actual Product) *���>�� "%!�*��
�,����������� ��
"����> 
"����".�� ��!��2"��"����" .��0ก% 
  2.1  +���# (Quality) *���>��  +���ก��2 *�	� +�"�9�����
�3�,����*�	� 
��ก��ก���,�����������A�)���)�? 
  2.2 ���"�� �� (Brand) *���>�� A	
�  /� � �	
��*��� "�@��ก�����
0"��'*����9 
!%��3������������)� ? �A%� Amway ��!���.��� �3���� 
  2.3 9���+����� (Package) *���>�� !�"�+ *�9*%� ��
'A������9*�	�'"%��������� 
��)� ? 
  2.4 �-099 (Style) *���>�� ��ก��2��
�B#�2���2��,�������������
�� !��:�� 
��%�*�	��3���ก��ก����B#�2��! (�
�0�ก�%��.��ก����������	
�? ��
��-%'��2�������!ก�� 
 3. "%!��#�
�,����������� (Augmented Product) *���>�� �2:�A��*�	�9��ก����
 
�-�,�� �"��*�	���9�#�
�'*�0ก%�-ก �� ��ก�*�	�.��ก��
�-�(	)�.����9��ก��!��������� (�
�.��0ก% 
  3.1 ก�������)� (In Stallion) *���>�� "%!��#�
���
��ก�9����������#	
��#�
� +� %�0�2 
9��ก�� �A%� ��	
�(	)�� �	
����9��ก�� ��
��ก��9��ก�������)�'*�S�� � �	
��'A��S������������
0�กA�)�"%!�
กO��ก���2ก�9'*�S�� �3���� 
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  3.2 ก���/�"%� (Delivery) �3�ก��"%���9"�� �� ��������� 9��ก��'*�>����
 �A%� ก�� 
"%�S]((%�'*�>��9��� �����9��ก�� Delivery ��*�����"�
���
9��ก��"%�>����
 0�2ก��9��ก��"%�
� �	
��'A�.SSP�*���ก��(	)�'*�>��9��� �3���� 
  3.3 ก��'*�"���A	
� (Credit) �3�ก��'*�9��ก���-ก ����
�� !������ก���%��A/��2  %� 
"�� �� ��
������.�%�#���#�*�	�.�%�����2A/��2����ก���'*@%'� ��!����! �A%� ก���%��A/��2 
�>���� �������.(�� � �	
��'A�.SSP� �2�*O�.��!%����+9����$+�ก����
'*�9��ก�����������)���2��ก 
�A%� ����� Quick Cash ~�~ 
  3.4 ก����9�2ก�� (Warranty) *���>��ก����
�-�,����ก*���"	���9����2ก�� 
 +���#,��"�� �� :����ก��(%��0�2���
���2.*�%'*�'�ก�����
"�� ���ก���"��*�� *�	�A/��+�'� 
�2*!%����
"�� ����)���-%'�A%!���
9�����*�	��-�,����9�2ก����-% *�	� �����������
�ก�� !��9ก#�%��
��	
����กก������ �A%� ก����9�2ก������������"�����*����9�2ก�� !��#��#�'� ����� 	����� 
  3.5 ก��'*�9��ก��*���ก��,�� (After-Sale Service) *���>��ก��'*�9��ก��
*�����ก��
�-ก ��.��(	)�"�� ��.0��! �A%� ก��9��ก����!��AO �)/����� �	
���>����'*�S��.�2�2 
1 H ��ก�-����>���� ��
�-ก ��(	)� *�	�ก��9��ก��(%��� �	
��>%����ก"��'*�S�� ก��'*�9��ก��*��� 
ก��,��>	��3�,���ก���2*!%���-�(	)�0�2�-�,������2���2�2�!���3���!ก/�*��!%����'� 1 
��	�� 6 ��	�� *�	� 1 H 0��!0�%��)� 1 �C���2�ก��ก��.!� 
 

ก��56�%#ก������������	�� 
  �������0�2�����"���� (Kotler & Armstrong, 2002).��ก�%�!>��ก���/�0�ก���������
:��#���������*��กก������ "����>���09%�ก!���? .�� 2 �2��� ��!��ก���ก��'A����,��
�-�9��:�  	� ����������+:� 9��:�  0�2����������+�"�*ก��� 
 1. ����������+:� 9��:�  (Consumer Product)  	������������
�-�(	)��3��-�9��:�  
,�)�"+����� :���/�0�ก!�$����ก��(	)�,���-�9��:�  ��!��*�+��)����������+:� 9��:�  ��� 
09%��3� 
  1.1 ���������"2�!ก(	)� *���>��"�� ��*�	�9��ก����
�-�9��:� (	)�9%�� ��)� (	)� 
ก�2���*��0�2'A� !��#�����'�ก����	�ก(	)����� ����ก��2"/� �@ 	� �-�9��:� �� !���-�'� 
��!����������3���%���� �3�"�� ����
'A���0��ก��.�� *�(	)�.��:��"2�!ก ���� ��
/� �A%�"9-% 
��"�S�� ��(�กS�ก �)/��� �)/���� �3���� 
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 ก��+�$�ก������"/�*��9���������"2�!ก(	)�����ก��2 �����) 
  (1) ��������� (Product) :����
!.�-������2�"�����������*��������
*��*���
,��� *����-099 ~�~ 
  (2) �� � (Price) ก����)��� ��2 %��,����
/� �#	
�ก�2�+��'*�(	)��3��/��!���ก0�2
"����>,��.��'��������
��ก�#��2�-ก ��ก�+%��P�*����� !��.!�%��� �"-� 
  (3) A%�����ก������/�*�%�� (Channel of Distribution) "%!�A%�����ก�����
�/�*�%�� :��'A� �ก���'�*����2��9 �#	
�'*�"�� ��ก�2���.����-�9��:� ��%����
!>�� 0�2���� ��
��ก�3��/��!���ก 
  (4) ก��"%��"���ก������ (Promotion) 'A�ก��:F��� �3���%����ก �#	
�"����
 !���-�"�ก0�2 +��� � '���!"�� ��'*�0ก%�-�9��:�  0�2��ก��"%��"���ก��,���3���!ก�2�+��'*��ก�� 
ก�����"��'�(	)���O!,�)� �A%� ��ก������ � 0�ก,��0>� A��:A  0�2���'A�#��ก���,�� � �+� 
,��"�� �� �#	
�����-� !��"�'�,���-ก ����ก��!� 
  1.2  �����������	�ก(	)� (Shopping Product) *���>�� "�� �� *�	�9��ก����
 
�-�9��:� ��ก������9����9ก%��ก�����"��'�(	)� '���	
��,��,�� +�"�9��������%�� ? ,��"�� �� 
.��0ก%  +���# �� � "� �-099 ~�~ ��ก�-�,��*��� ? ��� ก%���2�/�ก�����"��'�(	)� 
��!��%��"�� ���2�����)  	� �"	)���� ������� ����ก� � �	
��'A�.SSP� � �	
���2��9 �>���� 
� �	
�� ��#�!����� �	�>	� �3���� 
 ก��+�$�ก������"/�*��9�����������	�ก(	)� ����ก��2 �����) 
  (1) ���������(Product) ��ก����ก099���������'*�0�ก�%��ก��������� 
 +���ก��2 �-099  +���# �� � �#	
�'*��-ก ����ก������9����9ก%��ก�����"��'�(	)�.�����
����ก�� 
  (2) �� � (Price) ��ก������ �"�� ��'*�0�ก�%��ก�������ก��2"�� ����
0�ก�%��ก�� 
0�2�3���
�����9,���-ก �� 
  (3) A%�����ก������/�*�%�� (Channel of Distribution) ��ก��'A�A%����� %��,���"-� 
 	�ก���-������/�*�%��:����� �#	
� !9 +��:�9��ก������0�2��ก����#��ก���,��"�� �� *�	� 
ก��,������ ����ก��
��A	
��"��� (�
���-%'��/�����
�*��2"� *�	���-%'��C������!ก�� �#��2 
�-�9��:� �� !������ก��ก���%����"�� ��0�2�� !��#�����"-�'�ก����
�2(	)�"�� ����-%0��! 
  (4) ก��"%��"���ก������ (Promotion) ก��:F����2���� !���3���ก��ก��� '�
���"�� �� ���'A�"	
��2�������"����
"�� ����ก�9�-ก ��ก�+%��P�*��� ก��"%��"���ก��,���2���� 
ก�����0"��"�� �� � �+�,�� ก��'*�,��0>���กก!%�ก������ � ก��,��:��'A�#��ก���,�� 
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�� !���-�'���!"�� ���3���%���� �#	
��-�'��-ก �� '�ก�����"��'�(	)� ��
�����2'�ก��,�� 
  1.3  ������������2��(	)� (Specialty Product) *���>�� "�� ��*�	�9��ก����
�� 
��ก��2��
:����%��3���ก��ก����B#�2 �3���!,����!��� ��
0�ก�%����ก"�� ���	
� *�	��3���� 
"�� ����
��A	
��"��� (�
��3��*�+'*��-�(	)����"��'���
�2'A� !��#�����'�ก��(	)������������)� �A%� 
�>�9O�(� �> BMW ����ก�:���Oก(� � �	
��'A�.SSP� � �	
���2��9�#A� ก�2���*�+�"!� ��� 
�)/�*�� �!�>������������"�����*�� �3���� 
 ก��+�$�ก������������������2��(	)� ����ก��2�����) 
  (1) ��������� (Product) �3������������
����ก��ก����B#�2��!:����%� 0�ก�%��
.��ก����������	
� ��ก��#�\��0�2��ก��"�� ��'*��� +���#����%� 0�ก'*�%0�2�3���
�����9 
��-%�"�� 
  (2) �� � (Price) ��ก����)��� �"-�ก!%�ก�� �#	
�0"����#��ก�����
����ก"��$��
�B#�2��!��-%0��! 
  (3) A%�����ก������/�*�%�� (Channel of Distribution) ��ก��'A�A%����� %��,���
"�)�*�	��-������/�*�%��:������#	
� !9 +��:�9��ก������ 0�2��ก����#��ก���,��"�� �� 
�-���������2,���%������ ����ก*��
����*�	�������� '�����>�
�*��
� �#	
�'*�"��$�'�ก�� 
�/�*�%�����'��A	
��-������#��2�-�9��:� �� !������ก��ก���%����"�� �� 0�2'A� !��#�����"-� 
'�ก��(	)�"�� ����-%0��! 
  (4) ก��"%��"���ก������ (Promotion) ก��:F����2���� !���3���ก��ก��� '�
���"�� �� ���'A�"	
��2�������"����
"�� ����ก�9�-ก ��ก�+%��P�*��� ก��"%��"���ก��,���2���� 
ก�����0"��"�� �� � �+�,�� ก��'*�,��0>���กก!%�ก������ � ก��,��:��'A�#��ก���,�� 
�� !���-�'���!"�� ���3���%���� �#	
��-�'��-ก �� '�ก�����"��'�(	)� ��
�����2'�ก��,�� 
  1.4  ���������.�%0"!�(	)� (Unsought Product) *���>�� "�� ��*�	�9��ก����

�-�9��:� .�%�-���ก*�	��-���ก0�%.�% ���2(	)� *�	�.�%�� !���/��3���
�2(	)� (�
�����2�3����������'*�%
��
�-�9��:� .�%�-���ก *�	�"�� ����
�-�9��:� �-���ก0��! 0�%�� !���/��3� �A%� �2ก��A�!�� ���.�: ��!S 
�3���� 
 ก��+�$�ก������"/�*��9���������.�%0"!�(	)� ����ก��2�����) 
  (1) ��������� (Product) ������ก��#�\�����������'*�"����>��9"��� !�� 
����ก��,���-�9��:� '*�.�� 
  (2) �� � (Price) ��ก��9!กก/�.��%�*�%!�"-� ��	
����ก�3�"�� ��,����ก ���,��
�
/�����+��%�*�%!�"-� ก��*�+��!���"�� ���
/� 
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  (3) A%�����ก������/�*�%�� (Channel of Distribution) A%�����ก������/�*�%��
"�� ��"�)� ��ก'A�ก��,�����'*�ก�9�-�9��:�  �#��2�3�"�� ����
���������#��ก���,��'�ก���-�'�
0�2ก�2�+���-�9��:� '*��ก�� !������ก��'�ก��(	)�"�� �� 
  (4) ก��"%��"���ก������ (Promotion) ��ก��,��:��'A�#��ก���,�� 0�2ก��
:F���"�� ���#	
��-�9��:� �-���ก"�� �� 
  
 2. ����������+�"�*ก��� (Industrial Product) *���>�� "�� ��*�	�9��ก����
9+  � 
*�	��� �ก��(	)� �#	
��/�.'A�'�ก�29!�ก������"�� ��*�	��#	
�'A�'�ก���2ก�9ก�� 
�/��������,���� �ก�� (�
�����������+�"�*ก�����ก������2����3� !��>+��9 !�"�+ 0�2 
A�)�"%!��2ก�9 "�
������)��+ก����2ก�9 !�"�+"�)���	�� 0�29��ก�� 
  �������0�2�����"���� (Kotler & Armstrong, 2002) '�ก��!��0��"%!��2"����
ก���������
������!�ก��ก/�*����������� :��>	�!%��-ก ���2#������"�
���
�/��"�� 3 �2ก��  	� 
 1. �-��ก��20�2 +�"�9���,����������� 
 2. "%!��2"�9��ก�� 0�2 +���#9��ก�� 
 3.  !���*��2"�,���� �:��#��������ก�ก��� +� %�,�������������)� 
  
 ก����
�2#�\����������� *�	�9��ก���#	
�'*����ก�9 !������ก��,�������P�*��� 
��)� �2������	�ก���������0�2"����������� �������-�%�� �����
*�� *�9*%� 0�2"�
�9���+'*� 
������ !������ก��,�������P�*��� ��)���)�#	
�'*�ก��#�\��"%!��2"����ก�������/�����
..��"2�!ก0�2�%��,�)� 0��!%�����������2�3��#�����������!,��"%!��2"����ก������กO��� 
0�%�3���!"/� �@��
��กก�������2����*��9�ก,�)���#�������3������90�ก�#��2�2�3���!��
�-ก ��
'*� !��"�'���กก!%�"%!��"�ก��������!�	
�? ��ก,���-���
.����ก�������������������)�*����) 
����������"�����*������3�����������2������2��(	)�  	�����ก��2:����%��3������
��A	
��"��� 
��!��*�+��)��� �-�!�������"�'���
�2��ก���� ��2ก�9���������,������������"�����*��'�����
�%��? �����)  +�"�9���,����������� .��0ก%  +���#  +� %�,��"����*�� �-��ก������������ 
A	
��"������"�� �� 9���+����� ��
�����%�#&��ก���ก�����"��'�(	)� 

�������
���� /����>��'�ก��ก/�*��ก��+�$�������������� (����!��� �"������� 0�2        
$�A��  "����!���, 2546) �������) 

1.  !��0�ก�%��,����������� (Product Differentiation) 0�2 (*�	�)  !��0�ก�%��
���ก��0,%�,�� (Competitive Differentiation) 
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2. �� ��2ก�9 ( +�"�9���) ,����������� (Product Component) �A%� �2:�A��#	)�K�� 
�-��ก���  +���# ก��9���+����� ���"�� �� 

3. ก��ก/�*���/�0*�%���������� (Product Positioning) �3�ก����ก099���������,�� 
9������#	
�0"���/�0*�%���
0�ก�%��0�2�� +� %�'����'�,���-ก ���P�*��� 

4. ก��#�\����������� (Product Development) �#	
�'*��������������ก��2'*�%0�2
��9�+�'*���,�)� (New and Improved) (�
����� /����>�� !��"����>'�ก����9"��� !��
����ก��,���-ก ��.������
�,�)� 

5. ก��+�$��ก�
�!ก�9"%!��2"���������� (Product Mix) 0�2"����������� (Product Line) 
 
�2��9��������� 5 �2��9 (Five Product Levels) (����!��� �"�������0�2 �2, 2550) �3�

 +�"�9���,����������� 5 �2��9 '�0�%�2�2��9�2"���� +� %�"/�*��9�-ก �� ����ก!%� �3��/���9
,�)����,�� +� %�"/�*��9�-ก �� (Customer Value Hierarchy) 
 
��#��
 2.1 : :������ ��2ก�9��������� 5 �2��9 (Five Product Levels) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��
�� :  ����!���  �"������� 0�2 �2. (2550). #&��ก����-�9��:�  ก�+���#�*�� �: $���"��. 
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 1. �2:�A��*��ก (Core Benefit) *���>�� �2:�A��#	)�K��,�������������
�-�9��:� 
.����9��กก��(	)�"�� ��:����� �A%� 92*��
ก�
�"/���O��-���%� ���2:�A��#	)�K�� 	��3���*��
"/�*��9ก��9��:� ��
���"A�����%��>-ก'� 

2. �-��ก������������ (Tangible Product) *�	���������� (Basic Product) *���>�� 
��ก��2���ก����#��
�-�9��:� "����>"����"*�	���9�-�.�� (�
��3�"%!���
�"������������'*��/�
*�����
"�9-�����ก,�)�*�	��A�@A!�'*�'A���
�,�)� ��!��%�� �-��ก���������������%� �������) 

2.1   +���# (Quality) ��ก���%��ก���!�$�ก��������
#�>�#�>�� >-ก*��ก������ 
�!���)��#�
� +� %����:�A��ก��:��'A��ก�	��"���.�:���� �#�
�0�%$��+�*�Oก0�2!�������� 

2.2  �-�%����ก��2 (Feature) ����)�A���(�� >�!� 0�2A�� 
2.3  �-099 (Style) ���"��� �%���%�ก��9��:�  0�2"2�!ก'�ก��#ก#� 
2.4  ก��9���+����� (Packing) �กO9��-%'���A�2��
���A��������0�2�กO9.!�.�� 

����!���)�"2�!ก'�ก���/���9��:� �#��2�)/�*��ก�9� 9�������ก��#�\��ก��9���+����������)  
(1) ��ก�����
��0��9���+�����'*����"��� "������#��ก���0�2"����> 

��9"��� !������ก��,���-ก ��.������
�,�)� �A%� �#�
�ก��9���+099>�!�0�2099A��:����"���
'"%.!�����'��#	
�"2�!ก'�ก����9�2��� 

(2) ��ก�����
��0��9���+�����'*�"����>�/�.'A��2:�A�������	
�.����ก 
2.5  ���"�� �� (Brand) ���"�� �����%� �3������
�-�9��:� �-���ก��0�2�3�A	
���
��� 

�ก�-ก �� 
2.6  ��ก��2���ก����#�	
� ? (Others Physical Product) ��*����"A���'*���	�ก  

�A%��"���,�)���0*�� �",��!(�� �"�3�#2:�� �"����/�ก+���)/�,�� ~�~ 
3. �����������
 ��*!�� (Expected Product) *���>�� ก�+%�,�� +�"�9���0�2��	
��.,��
�-�(	)� 

 ��*!���2.����90�2'A��3�,���ก����กก��(	)�"�� �� ก���"�������������
 ��*!���2 /����>��
 !��#�'�,���-ก ���3�*��ก (Customer�s Satisfaction) �A%� ���%� "�
���
�-�9��:�  ��*!��!%��2
.����9 	� !��"2�!ก �!���O! ��
���%�� 0�2�2*��� %�'A��%�� ��ก��ก��)��������ก��A��:A ��

'*�ก�9�-�9��:� ��!� 
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4. ��������� !9 (Augmented Product) *���>�� ���2:�A���#�
����� *�	�9��ก����
�-�(	)� 
�2.����9 !9 -%ก�9ก��(	)�"�� ���2ก�9��!� 9��ก��ก%��0�2*���ก��,�� "%!�'*@%9������2��� 
��������� !9:����9'*� �ก���'��-099�%�� ? �����) 1. ก�������)� (Installation) 2. ก��,�"%� 
(Transportation) 3. ก����9�2ก�� (Insurance) 4. ก��'*�"���A	
� (Credit) 5. ก��'*�9��ก���	
� ? 
(Services) �A%� ก�����0"��"�� ��'*�ก�9 �ก��� 0�2��9��ก��,�"%����������:���>,�����
9����� 

5. ��ก���#�ก�
�!ก�9��������� (Potential Product) *���>��  +�"�9���,�����������'*�%��

��ก�����
��0��*�	�#�\��.�#	
�"��� !������ก��,���-ก ��'���� � ��!��%�� ���%���ก��
#�\���299ก������,��� �	
���+���ก0�ก(�������ก���3� Twin Pack #�������
��0���299
ก��!��� �	
���+���9�ก���92*��
 :��'A�� �	
��P�����:����� �/�'*��-�9��:� *�(��� �	
���+�.��
�%��,�)����������"A���'*�% ? �#�
�,�)������!����ก0�! ���ก�
�!ก�9��������� '�����,��
 +�"�9���,����������� 5 �2��9��'A�'����!����.��0ก% �2:�A��*��ก  +���# ���"�� �� 0�2
�����������
 ��*!�� (�
��-�!����.���/����2�+ก��'A�ก�9���!������) :���/���'A�ก�9ก����ก099 /�>��
'�099"�9>����
'A�'�ก��"�9>���-�9��:� '�ก�+%���!��%����
��	�ก.!� �#	
�!��!%��-�9��:� ��
���� ����%��.�'�������������� (�
�"����>�/�����
.��.'A�'�ก����9�+�����������#	
�"����
 !��.������9�%� -%0,%��%�. 

 
4. �234�%��%#�'�$�ก���ก��82��ก����9����:�' 

9�9��,���-�9��:� �� !��"/� �@'����+9�� ��กก!%���
� ��3�����)�0�%ก%�� ��)���)
��	
����ก������*���"%!���
�%��ก���/��!���ก,�)��+ก�� ก���������
���� 0�2�9����
�-�9��:� 
�299ก��������)��299�2"��&�$��������P�*���.�� >��"����>�/�'*�"�� ����ก�9 !��
 ��*��� :��ก�����"����"�� ��*�	�9��ก��'*������� !������ก��,���-�9��:�    
 .������ก!�A�ก��ก�%�!>�� 0�! ���&�1��ก�
�!ก�9#&��ก���ก��9��:�  .!������) 

1.  !��*���,��#&��ก����-�9��:�  
 �"�� !������� (2542) ก�%�!!%� �-�9��:�  (Customer)  	� �-���
�� !������ก��(	)� (Need) 
0�2���/����(	)� (Purchasing Power) �/�'*��ก��#&��ก���ก��(	)� (Purchasing Behavior) 0�2
#&��ก���ก��'A� (Using Behavior)   
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 �+�ก� �"������� (2544) ก�%�!!%� #&��ก����-�9��:�  *���>��#&��ก���,��9+  ���

�ก�
�!,���ก�9ก��(	)� 0�2ก��'A�9��ก�� (���������) :���%��ก�29!�ก��0�ก���
����
9+  ���
����
���"��'�(	)�ก%�� 0�2*���ก��ก�2�/����ก�%�! :��9+  ���
>	�!%��3��-�9��:�  '���
��) 	� 9+  �(�
���
"��$��'�ก��.���� 0�2'A�.(�
�"�� �� 0�29��ก����
.���/�ก���"��,��:��">�9�����ก������  
 ��+��� ���+�� ก+� 0�2���� ���+�� ก+� (2546) '*� !��*��� #&��ก����-�9��:�  
*���>�� "�
���
�ก�
�!,���ก�9ก����
�-�9��:� �/�ก��(	)�"�� ��"/�*��9ก��9��:� "%!���! *�	�'�
 ��!��	�� *�	�ก��ก����%��? ��
9+  �ก�2�/���	
�.����99��:�  "�� ��*�	�9��ก���!�.>��ก��,���
"�� �� *�	�9��ก��*���ก��9��:� ��!� 
 ��ก !��*���,��#&��ก�����
ก�%�!��,������#��2"�+.��!%� #&��ก����-�9��:� 
*���>�� #&��ก���ก�����"��'�0�2ก��(	)� (�
��ก�
�!,���:�����ก�9ก��.����9ก��'A�"�� ��0�2
9��ก�� �3���� 
   ��กก�������/��3�������ก��0�2!�� ��2*�#&��ก����-�9��:� ��!��*�+��*����2ก�� 
ก�%�! 	� 

1. #&��ก���,���-�9��:� �����%�ก��+�$�ก������,��$+�ก�� 0�2�����/�'*�$+�ก���2"9
 !��"/���O� >��ก��+�$����ก��������
"����>��9"��� !��#��#�'�,���-�9��:� .�� 

2. �#	
�'*�"�� ����ก�90�! �����ก������ (Marketing Concept) ��
!%�ก���/�'*��-ก ��#��
#�'���!� 

3. �*�+��)���������ก��#&��ก���,���-�9��:�  �#	
����"�
�ก�2�+��*�	�ก��+�$�ก�������#	
�
��9"��� !��#��#�'�,���-�9��:� .�� 

 
ก�����'��� �82��ก����9����:�' 

ก��!�� ��2*�#&��ก����-�9��:�  �3�ก�� ��*�*�	�!�����ก�
�!ก�9#&��ก���ก��(	)�0�2ก��
'A�,���-�9��:�  �#	
����9>����ก��2 !������ก��0�2#&��ก���ก��(	)�0�2ก��'A�,���-�9��:�  
 /�>����
'A� ��*���ก��2#&��ก����-�9��:�   	� 6Ws 0�2 1H �#	
� ��*� /���9 7 �2ก�� *�	�  
7 Os :��������2����������) (����!��� �"�������0�2$�A��  "����!���, 2546) 
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�������
 2.1 : 0"��ก��!�� ��2*�#&��ก����-�9��:�  
 
 /�>�� (6WS 0�2 1H)  /���9��
����ก�� (7Os) 

1. Who constitutes the market? 
         ' ���-%'������P�*��� 

Occupants ��ก��2,���-�9��:� ������� 
    1.�2A�ก���"���            2. �-����"��� 
    3.���!����                          4. #&��ก��� 

2. What does the market buy? 
         �-�9��:� ����ก��(	)��2.� 

Objects "�
���
�-�9��:� ����ก��(	)� 
1.  +�"�9���,����������� 
2. �� ��2ก�9,����������� 

3. Why does the market buy ? 
            �/�.��-�9��:� ���(	)�  

Objective �#	
�"��� !������ก��,�� 
�-�9��:� .�%!%������%��ก��*�	����'� 

4. Who participates in the buying ? 
        ' � 	��-���"%!��%!�'�ก�����"��'�(	)� 

Organizations 9�9��,��ก�+%���
�����$�#� 
   1.   �-������
�                     2.    �-������$�#� 
   3.   �-����"��'�(	)�           4.    �-�(	)� 
   5.    �-�'A� 

5. When does the market buy ? 
�-�9��:� (	)���	
�.*�% 

 

Occasion :�ก�"'�ก��(	)� �A%� A%!�'�,��
��	�� A%!�'�,��!��  :�ก�"#���� *�	� A%!�
���ก���%��? 

6. Where does the consumer buy? 
       �-�9��:� (	)���
.*�   

A%�����*�	�0*�%���
�-�9��:� .�/�ก��(	)� �A%� 
*���"��#"�� �� (-���������กO� ����,��,��A/� 
�3���� 

7. How does the market buy? 
       �-�9��:� (	)���%��.� 

Operations ,�)����'�ก�����"��'�(	)� 
1.   ก����9�-��@*�              2. ก�� ��*�,���-�
3.   ก���2���������	�ก    4. ก�����"��'�(	)�
5.    !���-�"�ก*���ก��(	)�  

 
��
�� :  ����!��� �"�������0�2$�A��  "����!���. (2546). ก��+�$�ก������0�2ก��9��*������  
           (#��#� ��)���
 3).  ก�+���#�*�� �: .���� ��� 9�"(���" �!����. 
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5. %��56����82��ก����9����:�' 
 099�/����#&��ก����-�9��:�  (Consumer Behavior Model) �3�ก����ก��>��

�-��*�+�-�'���
�/�'*��ก��ก�����"��'�(	)���������� :�����+����
������กก���ก��"�
�ก�2�+�� 
(Stimulus)��
�/�'*��ก�� !������ก�� "�
�ก�2�+���%���,����'� !���-�"�ก��ก ��,���-�(	)� (Buyer�s 
Black Box) (�
�����9�"�	��ก�%���/�(�
��-�����*�	��-�,��.�%"����> �� 2��.��  !���-�"�ก��ก ��
,���-�(	)��2.����9���$�#���ก��ก��2�%��? ,���-�(	)� 0�2�2��ก����9"���,���-�(	)� (Buyer�s 
Response) *�	�ก�����"��'�,���-�(	)� (Buyer�s Purchase Decision) �+����
����,��099�/������)��-%
��
��"�
�ก�2�+�� (Stimulus) '*��ก�� !������ก��ก%�� 0�2�/�'*��ก��ก����9"��� (Response) �����)�
099�/������)�������ก!%� �&�1���"-���� (S-R Theory) :��������2����������) ((����!��� �"�������
0�2$�A��  "����!���, 2546) 
 
��#��
 2.2  :  0"���-099#&��ก����-�(	)� (�-�9��:� ) [Model of Buyer (Consumer) Behavior] 
 
                 "�
�ก�2�+�������ก                                                                                            ก����9"��� 
 "�
�ก�2�+�����ก������    "�
�ก�2�+���	
�?                                                                   ก����	�ก��������� 
 ���������                          ����Kก��                            ก�%���/�*�	� !��                   ก����	�ก��� 
 �� �                                   �� :�:���                        �-�"�ก��ก ��,���-�(	)�                 ก����	�ก�-�,��    
 ก������/�*�%��                   ก����	��                                                                            �!��'�ก��(	)� 
 ก��"%��"���ก������         !�\�$���                                                                         �����'�ก��(	)� 

  
 
                            ��ก��2,���-�(	)�                                                                          ,�)����ก�����"��'�(	)� 
                            ��������!�\�$���                                                                     ก����9�-��@*� 
                            ��������"�� �                                                                            ก�� ��*�,���-�  
                            �����"%!�9+  �                                                                           ก���2���������#&��ก��� 
                            �����������!����                                                                         ก�����"��'�(	)� 
                                                                                                                                   !���-�"�ก*���ก��(	)� 

 
��
�� :  �������� ���	�
�� ���$�A�� "����!���. (2546).  ก�����ก���������ก����� �� ������     
           (!�"!#�
$%�	& 3). ก��%��!" ��#�: '�"(� (�� ���)���� �����. 
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1. ����ก���<�# (Stimulus) "�
�ก�2�+������ก��,�)������ก���'��%��ก�� (Inside Stimulus) 
0�2"�
�ก�2�+�������ก�%��ก�� (Outside Stimulus) ��กก�������2����"�'�,���"�
�ก�2�+��
�����ก �#	
�'*��-�9��:� �ก�� !������ก����������� "�
�ก�2�+��>	��3��*�+�-�'�'*��ก��ก��(	)�
"�� �� (Buying Motive) (�
����'A��*�+�-�'�(	)������*�+��*�	��*�+�-�'�(	)��������!���� :��"�
�
ก�2�+�������ก�2ก�9��!� 2 "%!�  	� 
 1.1 "�
�ก�2�+�����ก������ (Marketing Stimulus) �3�"�
�ก�2�+����
��กก������"����>
 !9 +�0�2�������'*���,�)� �3�"�
�ก�2�+����
�ก�
�!,���ก�9"%!��2"����ก������ (Marketing 
Mix) 
  1.1.1 "�
�ก�2�+��������������� (Product) �A%� ��ก099���������'*�"!����
ก�2�+�� !������ก�� 
  1.1.2  "�
�ก�2�+�������� � (Price) �A%� ก��ก/�*���� �"�� ��'*��*��2"�ก�9
��������� :��#�������-ก ���P�*��� 
  1.1.3 "�
�ก�2�+������A%�����ก������/�*�%�� (Distribution) *�	� (Place) �A%� ก��
����/�*�%�����������'*���
!>���#	
�'*�"2�!ก0ก%�-�9��:� >	�!%��3�ก��ก�2�+�� !������ก��(	)� 
  1.1.4 "�
�ก�2�+������ก��"%��"���ก������(Promotion) �A%�ก��:F���"�
/��"�� 
ก��'A� !��#�����,��#��ก���,�� ก���� 0�ก 0�ก 0>� ก��"���� !��"��#��$������ก�99+  �
ก�99+  ���
!.�*�%���) >	�!%��3�ก��ก�2�+�� !������ก��(	)� 
 1.2 "�
�ก�2�+���	
�? (Other Stimulus) �3�"�
�ก�2�+�� !������ก��,���-�9��:� ��
��-%
�����ก�� �ก��(�
��� �ก�� !9 +�.�%.�� "�
�ก�2�+���*�%���).��0ก% 
  1.2.1 "�
�ก�2�+���������Kก�� (Economic) �A%� ��!2����Kก�� ���.��,��
�-�9��:� �*�%���) �����$�#��%� !������ก��,��9+  � 
  1.2.2 "�
�ก�2�+�������� :�:��� (Technology) �A%� �� :�:���'*�% ������ก->�� 
���� ���:�����"����>ก�2�+�� !������ก��'A�9��ก��,��$�� ��.����ก,�)� 
  1.2.3 "�
�ก�2�+�����ก1*���0�2ก����	�� (Law and Political) �A%�ก1*����#�
�
*�	�������"�� ��'�"�� ��*��
� �2�����$�#��%�ก���#�
�*�	��� !������ก��,���-�(	)� 
  1.2.4 "�
�ก�2�+�����!�\�$��� (Cultural) �A%� ,�9$���������2�#��.�� '�
���ก���%��? �2����ก�2�+��'*��-�9��:� �ก�� !������ก��(	)�"�� ��'����ก����)�? 
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2. ก�!��$6� �F�'����9��Gก#Gก'�$����9�(FH� (BuyerMs Black Box)  !���-�"�ก��ก ��,���-�(	)�
����9�"�	��ก�%���/� (Black Box) (�
��-�����*�	��-�,��.�%"����>���9.�� �������#����� ��*�
 !���-�"�ก��ก ��,���-�(	)�  !���-�"�ก��ก ��,���-�(	)�.����9���$�#���ก��ก��2,���-�(	)�0�2
ก�29!�ก�����"��'�,���-�(	)� 
 2.1 ��ก��2,���-�(	)� (Buyer Characteristics) ��ก��2,���-�(	)������$�#���ก������%��? 
 	� ���������!�\�$��� ���������"�� � ���������"%!�9+  � 0�2������������!���� 
 2.2 ก�29!�ก�����"��'�(	)�,���-�(	)� (Buyer Decision Process) �2ก�9��!� ก����9�-� 
 !������ก�� (�@*�) ก�� ��*�,���-� ก���2���������	�ก ก�����"��'�(	)� 0�2#&��ก���*���
ก��(	)� 

3. ก������#������9�(FH� (BuyerMs Response) *�	�ก�����"��'�,���-�9��:� *�	��-�(	)� 
(Buyer�s Purchase Decision) �-�9��:� �2��ก�����"��'�'���	
��ก����	�ก��������� (Product 
Choice) ก����	�ก���"�� �� (Brand Choice) ก����	�ก�-�,�� (Dealer Choice) ก����	�ก�!��'�ก��
(	)� (Purchase Time) 0�2ก����	�ก�����ก��(	)� (Purchase Amount) 

 
�V55���������W�8��!�82��ก����9����:�' 
 ก����ก���������
�����$�#��%�#&��ก����-�9��:� �#	
����9>����ก��2 !������ก��,��
�-�9��:� �����%��? 0�2�#	
���
�2���"�
�ก�2�+�����ก������'*��*��2"� ��	
��-�(	)�.����9"�
�ก�2�+��
���ก������*�	�"�
�ก�2�+���	
�? �%���,����'� !���-�"�ก��ก ��,���-�(	)� (�
�����9�"�	��ก�%���/�
��
�-�,��.�%"����> �� 2��.�� ���,���-�,��0�2��กก������ 	�  ��*�!%���ก��2,���-�(	)� 0�2
 !���-�"�ก��ก ��.�����$�#�"�
�'�9��� ก����ก��>����ก��2,���-�(	)���
�3��P�*����2���2:�A��
"/�*��9��กก������ 	����9 !������ก��0�2��ก��2,���-ก �� �#	
���
�2���"%!��2"����
ก�������%��? '*�ก�2�+��0�2"����>"��� !������ก��,���-�(	)���
�3��P�*���.��>-ก���� 
 ��ก��2,���-�(	)�.����9���$�#���ก���������!�\�$��� ���������"�� � �����"%!�9+  � 
0�2���������������!���� ������2����������) 
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��#��
 2.3 :  �����"/� �@��
�����$�#��%�#&��ก����-�9��:�  
                                                 
���������!�\�$���     ���������"�� �                  �����"%!�9+  �             
!�\�$���#	)�K��                                             ���+                                 ������������!����      
                                     ก�+%��������                    ��A�#                               ���!����                     �-�(	)�   
!�\�$����%��                                                  �-099ก���/�����A�!��    ก���-�'� 
 A�)����"�� �                  ��9 ��!                            9+ ��ก  
 
��
�� : Kotler,P. & Armstrong,G. (2002). Marketing management (11th ed.). NJ :Perntice Hall. 
 

1. �V55�$��#��X#W��� (Cultural) !�\�$���09%���ก�3�!�\�$���#	)�K�� !�\�$���
�%��0�2A�)�,��"�� �:��������2����������) 
 1.1 !�\�$���#	)�K�� (Cultural) �3������#	)�K��,�� !������ก��0�2#&��ก���,��
9+  � :���3���
�����9��ก ��+%�*��
�.>����ก�+%�*��
� 
 1.2 !�\�$����%�� (Subculture) �3�!�\�$���,��0�%�2ก�+%���
����ก��2�B#�2
!�\�$����%���2ก�9��!� 
  1.2.1 ก�+%��A	)�A��� (Nationality Groups) �A	)�A����%��? .��0ก% .�� ��� ���ก&� 
�����ก�� 0�%�2�A	)�A�����ก��9��:� "�� ����
0�ก�%��ก�� 
  1.2.2 ก�+%���"�� (Religious Groups) ก�+%���"���%��?.��0ก% A�!#+�$ A�! ��"�� 
A�!��"��� ~�~ 0�%�2ก�+%��2���2�#��,��*���0�ก�%��ก��. 
  1.2.3 ก�+%�"���! (Religious Groups) ก�+%�"���!�%��? �A%� ��!�/� ��!,�! ��!�*�	�� 0�%
�2ก�+%��2�� %������%��ก��. 
  1.2.4 #	)���
����-����"��� (Geographical Areas) �/�'*��ก�� !��0�ก�%��,��ก��
�/���A�# 0�2ก��9��:� ,�� �'�����>�
���)�?��!� 
  1.2.5 ก�+%���A�# (Occupational) �A%� ก�+%��ก���ก� ก�+%��-�'A�0����� ก�+%�
#��ก���,����Aก�� ก�+%���ก����� ��ก��ก�� 
  1.2.6 ก�+%��%������������+ (Age) �A%� ��Oก !���+%� !���/���� 0�2�-�"-����+ 
  1.2.7 ก�+%��%����������#� .��0ก% �#�*@�� 0�2 �#�A�� 
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 1.3 A�)�"�� � (Social Class) �3�ก��09%�"��A�ก,��"�� ���ก�3��2��9 K��2��
0�ก�%��
*�� ก��09%�A�A�)�,��"�� �:����
!.'A���A�# ���.��  !���
/��!� 0�2ก����ก�� A�)�"�� ��3�
��ก�����*��
���
�����$�#��%�ก�����"��'�(	)�,���-�9��:� 0�%�2A�)�"�� ��2����ก��2  %����� 0�2
#&��ก���ก��9��:� �B#�2��%�� 

2. �V55�������'� (Social Factors) �3��������
�����$�#��%�#&��ก���,���-�9��:�  �����) 
 2.1 ก�+%�������� (Reference Group) �3�9+  ���
�����$�#�������*�	���������%����� ��
0�2#&��ก���,��9+  � 
 2.2 ก�+%�K��-�� .��0ก%  ��9 ��! �#	
��"��� 0�2�#	
��9��� 
 2.3 ก�+%��+����-�� .��0ก% ก�+%�9+  �A�)��/�'�"�� � �#	
���%!���A�# 
 2.4 ก�+%���'� .��0ก% 9+  ���
�3���
����A�A�9,��9+  ��	
� :����.���%!��3�"��A�ก'�
ก�+%�"�� ���)� .��0ก% ������#�������
��A	
��"��� ��กก�����
�2"9 !��"/���O� 
 2.5 ก�+%���������2�����$�#��%�9+  ���
��-%'�ก�+%��������#&��ก���0�2ก���/�����A�!�� 
��	
����ก9+  �����ก��'*��3���
�����9,��ก�+%������9������ 
 2.6  ��9 ��! �3�ก�+%����"�� ���
�����$�#���ก��
"+��%�#&��ก���ก��(	)�,���-�9��:�  
�#��2�3�0*�%���
��ก*��'*�9+  ��-���ก +� %�,������ �-���ก!�$�ก��(	)� �-�!%� !�(	)��2.� ��%��.� 0�2��

.*� "�+0��! ��9��!�2�����$�#��%��-�9��:� �����) 
  2.6.1 �/�*�����
�3�ก�+%����������
"��A�ก'� ��9 ��!���ก�����%�� 
  2.6.2 "��A�ก'� ��9 ��! :���B#�29�������� �3��-�(	)����������"%!�'*@%'*�
"��A�ก'� ��9 ��! ��ก��ก9��������0��!"��A�ก��Oก?'� ��9 ��!กO�� !��"/� �@ �#��2�3�
0��ก�2�+��'*�9��������(	)���!� 
 2.7 9�9��0�2">����# (Roles and Statuses) 9+  ��2�ก�
�!,���ก�9*���ก�+%�9+  � �2
��9�9��0�2">��20�ก�%��ก��'�0�%�2ก�+%� �A%� A���-�*��
���-%'� ��9 ��!��
��">����#�3�
"��� '���
�/������">��2�3�*�!*��� 9�9��,��A���-���)'�K��2��
�3�"���ก�9K��2��
�3�*�!*���
�20�ก�%��ก�� :���2�����$�#��%�#&��ก���ก��(	)�,��"��A�ก'�ก�+%��%��ก�� ก�%�! 	� '�K��2
"����,��2�3��-�(	)����������0�2���"��'�(	)���� '�K��2*�!*����,��2�3��-����"��(	)� 0�%ก��
���(	)� ����3�*�����
,���C�����(	)��%��*�ก��ก. 

3. �V55��!�#�<''� (Personal Factors) 
 ��ก��2�����ก,��9+  ���
�����$�#��%�#&��ก���ก��(	)���
�*O�.��A����� .��0ก% ���+ 
0�2A�)�,��!�1��ก�A�!�� ��A�# ">��ก�����������Kก�� �-099ก���/���A�!�� 0�29+ ��ก��# 
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 3.1 ���+ (Age) 0�2,�)�,��!����ก�A�!�� (Life Cycle Stage) ���+��
0�ก�%��ก���� !��
����ก����
0�ก�%��ก�� !����ก�A�!�� ��9 ��! (Family Life Cycle) �3�,�)����ก���/�����A�!��,��
9+  �'���ก��2,��ก���� ��9 ��! �/�'*��ก�� !������ก��'�"�� ����
0�ก�%��ก�� 
 3.2 ��A�# (Occupation) ��A�#0�%�2��A�#�2�����$�#��%�ก��'A�"�� ��0�29��ก�� 
 3.3 ">��ก�����������Kก�� (Economic Circumstances) (�
��2����ก�2�9�%�ก����	�ก
"�� ��0�29��ก�� 
 3.4 �-099,��ก���/���A�!�� (Life Style) �3��-099ก���/���A�!��'�:�ก��
0"����ก��
'��-099,��ก��ก���  !��#�'�0�2 !�� ���*O�,��9+  � 
 3.5 9+ ��ก��# (Personality) 0�20�! ��,������� (Self-Concept) 9+ ��ก��#�3��-099
��ก��2,��9+  ���
�3���!ก/�*��#&��ก���ก����9"��� 0�! ��,��������3� !���-�"�ก��ก
 ����
9+  ����%������ *�	� !�� ����
9+  ��	
��� !�� ���*O��%�����%��.� 

4. �V55�$��#5������ (Psychological Factors)  
 ก����	�ก(	)�,��9+  �.����9���$�#���ก������������!����  !������ก�� (Need) �2
ก����3�0���-�'���	
�>-กก�2�+��'��2��9��
�#���#� 
 4.1 ก���-�'� (Motivation) �3� !������ก��ก�2�+��'*�9+  �1�9����#	
�9���+ !��#�'� 
 4.2 ก����9�-� (Perception) �3�ก�29!�ก��(�
�0�%�29+  �.����9��	�ก"������2�9��90�2
�� !��*���,���-��#	
���
�2"�����-��
�� !��*��� *�	����*���>��ก�29!�ก��,�� !���,��'�
,��9+  ���
���%�:�ก��
�,��������-% 
 4.3 ก��������-� (Learning) ก�����
��0��'�#&��ก���,��0�%�29+  ���
�ก����ก
�2"9ก������
�%����  !���A	
� (Belief) 0�2���� �� (Attitude)  !���A	
�>	��3� !�� ����
9+  �
���>	��ก�
�!ก�9"�
�'�"�
�*��
�(�
��3�������ก�2"9ก����'����� ���� ���3� !���-�"�ก��ก ��,��
9+  ���
���%�"�
�*��
�"�
�'� ���� ���3�"�
���
�����$�#��%� !���A	
�>	� '�,�2����!ก�� !���A	
�กO��
���$�#��%����� �� 
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6. ก����#ก����$��#"5(FH�����9����:�' 
 ก�29!�ก�����"��'�(	)�,���-�9��:�  (The Consumer Purchase Decision Process) �3�
��9,�)����'�ก�����"��'�(	)� (�
�,�)��*�%���)�2���2:�A��"/�*��9�-�!��0��ก��"%��"���ก������
:����
!.�2ก�9��!� 5 ,�)����  	� 
 
 
��#��
 2.4 : ก�29!�ก�����"��'�(	)�,���-�9��:�   
 
 

 
 
 
 
��
�� : Kotler,P. & Armstrong,G. (2002) . Marketing management (11th ed.). NJ :Perntice Hall. 
 

1. ก����9�-��@*� (Problem Recognition) *�	�ก����9�-�>�� !������ก�� (Need 
Recognition) �3�,�)����0�ก(�
��ก��,�)���	
���ก����9�-�>�� !��0�ก�%���2*!%��"��# !���3����� 
0�2 !������ก��,��9+  �  !������ก��>-กก�2�+�������ก0�2���'� 

ก��'�# �����9� 

ก��������#�������F�ก 

82��ก����� ��� 
ก��(FH� 

ก������9��V_ � 

ก����$��#(FH� 
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2. ก�� ��*�,���-� (Information Search) ��	
��-�9��:� ��9�-�>���@*���
�ก��,�)�'�,�)���
 1 
�-�9��:� �2 ��*�,���-���
�/��3��#	
�ก��0ก�.,�@*���)� (�
�,���-���
����ก�� ��*���)��2*�.����ก
0*�%�,���-����'�0�20*�%�,���-������ก 

3. ก���2�����������	�ก (Evaluation of Alternatives) ��กก�� ��*�,���-���ก0*�%�
�%��? '�,�)���
 2 ��
�ก�
�!,�����)� �2>-ก�/���#�����������	�ก��
����ก���# ��
��ก��
"+� *��ก�ก�����

'A�'�ก��#�����������	�ก ��ก����ก��#��������	
�� +���#  +��2:�A�� *�	����2:�A����

.����9�3�"/� �@ 

4. ก�����"��'�(	)� (Purchase Decision) *�����ก�2���������	�ก�%��?0��! '�,�)���)
�-�9��:� �2�/�ก��(	)� *�	��/�ก�����"��(	)� (�
��3�ก����9"����%�"�
�ก�2�+�� 

5. ก���2���������*���ก��(	)� (Post Purchase Evolution) ,9!�ก�����"��(	)�.�%.��
"�)�"+���	
��-�(	)�.���/�ก��(	)�"�� ��0�2'A�"�� ��0��! �-�(	)��2�/�ก���2������ก�����"��'�(	)�'�
 ��)�0�ก��)!%�'*�����*�	�.�% (�
�>��.������ก���� ก����	�ก(	)�()/�กO�2�ก��,�)� '�ก����	�ก(	)� ��)�
�%�. :��*��ก���
��,�)����ก�� ��*�,���-� �����/�'*�ก�29!�ก�����"��'�(	)���,�)����,��
ก�����"��'��� 
 

82��ก�������9����:�'"#ก����$��#"5(FH� 
 ก�����"��'�(	)�9��ก��'�? �2��"��*�+*�	������"/� �@'�ก�����"��'�(	)� 2 �2ก��     
(����!��� �"�������0�2 �2, 2541) .��0ก% 
 1. ก��(	)���!��*�+�� ก��(	)���!��*�+���3�ก��(	)�9��ก��:��ก��*�,���-�������9����9
ก%����
�2���"��'��3��-ก ��$+�ก��'*�9��ก��*��
� 0��!�/�,���-���!�� ��2*�!%�ก��'A�9��ก�� 
��)��� !�� +�� %�*�	�.�% ก�����"��'�099��)��ก#9'��#�A����กก!%��#�*@�� "��*�+�2ก��*��
�
�������ก�#�A������!2�����������
 %��,��� ���
0�2��
� �ก!%��#�*@�� ��กก����������
ก�2�+���-ก ��ก�+%���
(	)���!��*�+����)'*��*O� +�� %���%��0������ ��!�ก��'*�,���-���%���*��2"�0�2
A����� (�
��3�"�
���
 !�ก�2�/���%����
�'��+ ��) ��	
����ก�-ก ����ก����ก����ก,�)� ก��'*�,���-��3�
ก��ก�2�+����!2ก�����"��'�:�������,���-���
���*�+�� 
 2. ก��(	)���!������� ก��(	)���!���������ก�ก��ก�9�#�*@����กก!%��#�A�� ก�����"��'�
099��)�2�3�ก�����"��'�'A�9��ก����%���!���O!��	
�.����9,���-�9����%����
��ก�2�+���%�� !��
����ก�� ก������ ��3�ก��ก�2�+���%��'*��ก��#&��ก�������� ��กก����������ก�2�+���-ก ��'*�
��ก,�)� ��	
����ก�2�3�ก�+%���
����%��������ก"/�*��9ก��9��ก��'� ��)�*��
�? �#	
�0�กก�9 !��
"2�!ก !��"9��  !��"!���� 0�2 !��*�-*�� 
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 "�+:���!� #&��ก����-�9��:� ��ก.����9���$�#���ก����� 4 ����  	� ������������ 
!�\�$��� (!�\�$��� !�\�$����%��0�2A�A�)����"�� �) ��������"�� �(ก�+%�������� ��9 ��!
9�9�� 0�2">����#) �����"%!�9+  � (���+,�)����'�!����ก�A�!�� ��9 ��! ��A�#ก����� 
">��2�������Kก�� �-099ก���/�����A�!�� 9+ ��ก��#0�20�! ��,�������) 0�2��������
���!����(0���-�'� ก����9�-� ก��������-�  !���A	
�0�2���� ��) (�
�ก��!����'�������%��? �*�%���)
"����>'*�0�!���'�ก��*�!�$��,��>��0�2��9"����%��-�9��:� '*����2"��$���#��
�,�)� 
 
7. ����#��5�����ก������� 
 �����  9+@A%!��ก	)�, ������  �������#�, !������  ]�2����, ��#�ก�  ��'���O�0�2!���+  
:������	��.� (2543) .����ก���������
�����$�#��%�ก�����"��'���	�ก(	)�����������"�����*�� (�
�
.����ก����ก�2A�A���
!.��
�����+��)�0�%  20  H,�)�.   '�#	)���
�,���	��,���2���.�� �/��!� 
1,792 ��� #9!%��*�+����
�2A�A���	�ก(	)�����������"�����*����ก��
"+�    	�   9/��+��%��ก��   
(�
��%��2�3�������กก��:F���"�� ��,���-�����   "%!��������
�����$�#��%�ก�����"��'���	�ก(	)�
����������"�����*��,���2A�A�  	� ������������!����   
 
 �-���!����ก"�ก�.�� (2543)  9� !����	
�� D��*���"���"+,��#H 44E ���+9�� �-�9��:� ���
�
�	
���!*����'*� !��"�'�ก�9 +��2:�A��0�2 !��������,����*����ก,�)��2�*O�.����กก��
�#�
� !��#�>�#�>��'�ก����	�ก(	)���*����9��:�  �����	
������กก����9�-�>��#�����,��"��� ��
0�2"��#���ก ���'���*�� �!���)�����!2��ก"��#0!����� ���.�%�%�0�ก!%�������*���"���
"+,��#�3�"�� ����ก�2���*��
���
.�%.����9��ก�2�9��ก��!2����Kก����ก��ก �#��2�-�9��:� 
���'*� !��"/� �@'���	
��"+,��#�3������9��� ?  ��!%��-� %������!�,�������������*���"���
"+,��#'��2���.��.�%�
/�ก!%� 1,000 ����9�� �����ก�����9:�,�����������2 30 (�
�>��
#��������ก#&��ก���0��!��:�ก�"!%�ก�����9:�,��������)�2�3�099ก��!ก�2:�� :��'��-� %�
�����!���)0�ก�3��-� %��/�*�%���%��� ���������2��������2 30 ,���-� %������!���)�*�� 
���+9����9�������
�/�����$+�ก���ก�
�!ก�9��*���"���"+,��#.�%�
/�ก!%� 100 9����� �����������*��
�"���"+,��#��
�/�*�%����-%'�����,�2��)�����2 70 �3�"�� ����
�/��,����ก�2���"*��K�����ก� 
��"������� 0�2�+:� "%!���ก�����230 �3������������
����,�)�'��2���.��  
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 �����A  ]�#�#�\��� � (2543)  .����ก��#&��ก���ก��(	)���*���"���"+,��#,��
�-�9��:� '��,����9��� ��A���'*�% #9!%��-�9��:� ����(	)�(+.ก%"ก����ก��
"+� ������� 	�
� �	
���	
�����ก"/���O��- "�+�.#�"ก��0�2!�������"�������/���9 "%!�'*@%(	)��#	
���9�2������ 
:���2��9�2�����	
�C!�*�	��!���/����*��ก �����*��ก "/�*��9�2�2�!��ก����9�2���"%!�
'*@%�3��-����
���9�2���.�%>�� 1 H 0�2 ��!%��2��9�2����%�.'���� � ���ก!%� 5 H 
"/�*��9#&��ก���ก��(	)� "%!�'*@%(	)��3��2�/�'������ 1- 5 ,!� *�	� (���%� ��)� 0�2(	)�
9���+�����,�������! ��	
����ก�*��2"�ก�9ก��9��:� 0�%�2 ��)� ��ก��ก��)�-�9��:� "%!�'*@%
����.(	)�����������"���"+,��#��ก">����
�/�*�%��'ก����
#�ก�����*�	���
�/����:��(	)�����ก!%�
��	���2 ��)� 0�2�-�9��:� "%!�'*@%���"��'�(	)������������!������ "/�*��9�����"%!��2"�
���ก��������
�����%�ก�����"��'�(	)���*���"����#	
�"+,��#��)� �-�9��:� "%!�'*@%'*�
 !��"/� �@ก�9�������������������3������90�ก :��'*� !��"/� �@ก�9 !��"2��� ������
0�2.��"����	�� ��ก��ก��)����!���� ��)���)�����ก���@*���
�-�9��:� #9��กก��(	)����������
�"����#	
�"+,��# #9!%��@*����������������
#9��ก  	�����2�����,���9���+����� +���#.�%
"�
/��"�� ���������*�����+ ��A�29���+�"��*��0�2.�%�*��2"�ก�9ก��'A����  
 
 ���#�  #�������!���� (2544)  �������
�����%�#&��ก���ก��9��:� ����������"�����*��
�#	
�"+,��#,�� �'��,�ก�+���#�*�� � :���/�ก����ก����กก�+%���!��%�� 200  � "%!�'*@%
�3��#�*@�� :��ก�+%���
�����+ 31 � 45 H ��"��"%!������2 44.5 ">����#�ก�� ��
�*��
�"��"0��! 
�����2 79.5 �9ก����ก��'��2��9��@@���������.���B��
� 10,001 � 20,000 9�� �����2 35 0�2
�����2 40.5 �2ก�9��A�##��ก�����K!�"�*ก�� (:��"%!�'*@%�����2 92) �-0�"+,��#,������� 
��!�!�$�ก����9�2�����*����
���2:�A�� �9 5 *�-% �����2 66 0�2�ก	�9 ��
�*��
� (�����2 43.5)  
9��:� ����������"�����*���#	
�"+,��# �2���,������������"�����*���#	
�"+,��#��
����
9��:�  	� 9/��+�"+,��# �������
"/� �@'�ก��9��:� ����������"�����*���#	
�"+,��# 	�
�2"��$���#,����������� "%!��-���
.�%9��:� ����������"�����*���#	
�"+,��# "��*�+ 	�.�%��
 !���/��3���
�2����9��:�  �2��9 !���-�  !���,��'��ก�
�!ก�9����������"�����*���#	
�"+,��#
,��ก�+%���!��%����-%'��2��9��ก��� ��กก!%� ��
����2��9,������ ����
���%�ก��9��:� ���������
�"�����*���#	
�"+,��# 0�2#&��ก���ก��9��:� ,�)���-%ก�9�#� (�
��#�*@����0�!:���'�ก��
9��:�  "%!�'��������+ ���.�� ��A�# 0�2">����#.�%�����%�ก�����"��'�9��:�  
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 �����!����  �������� (2545) ��	
�� �������
"��#��$�ก�9#&��ก���ก��9��:� ���������
�"�����*��,���-�"-����+'�A����-�"-����+���*!���A���'*�%#9!%��������
��	)�ก����9�-��� �,��
���������"%����%�#&��ก���ก��9��:� ����������"�����*��:��"��*�+��
.�%��9�2���
��	
����ก�� �0#��ก��. 
 
 �+��#�  �!�#���A�� (2547) ��������ก��������
�����$�#��%�#&��ก���ก��(	)����������
�"�����*��,���-���กก/����ก��'�">����
��กก/����ก��'��,�ก�+���#�*�� � :��"/��!���ก
">����
��กก/����ก��#9!%�"%!�'*@%�-���9099"�9>���3��#�*@�� ���+ 21 � 30 H ">����#
:"� �2��9ก����ก����@@���� ��A�##��ก���9�������กA�0�2���.���%���	����กก!%� 30,000 
9�� ������������ก������ .��0ก% �������������'*� !��"/� �@:���!���-%'��2��9��ก :��'*�
 !��"/� �@��ก��
"+� 	� +���#,����������� ������� 	�A	
��"��������������� ���������
��9�2����%�� "����>#ก#�"2�!ก A	
��"���,���-�����/�*�%����ก��������ก�%���2��� �"A���
,������������� !��*��ก*���*�	���*���,���'*���	�ก 0�29���+������� !��"!����
����/���9  "/�*��9#&��ก���ก��(	)�����������"�����*����)�#9!%��-���9099"�9>��"%!�'*@%
(	)�����������"�����*���2���9/��+�"+,��#��ก��
"+� ���"��'�(	)�����������"�����*��  	�
��!��� ��ก��*�,���-�ก%��ก��(	)� 0*�%�ก����9�-�,%�!"����
�ก�
�!ก�9����������"�����*��  	� ��9�-�
��ก9+  ��	
� (	)�����������"�����*����ก����,����:��(	)��#	
���9�2������  
 
 ��!��� #�9-���#�\�� (2547) ������������������0�2ก��"	
�"�����ก��������
�����$�#��%�
ก��(	)���*���"���"+,��#��
*�� D09����E ,���-�9��:� '��,�ก�+���#�*�� � ��ก��!����#9!%� 
�-�9��:� ��
(	)���*���"���"+,��# ��
*�� D09����E �3��#�*@����กก!%��#�A�� :��"%!�'*@%�����+ 
21-30 H �9ก����ก���2��9��@@���� "%!�'*@%�2ก�9��A�##��ก���9�������กA� �����.��
�B��
��%���	����กก!%� 25,000 9��,�)�. ,���-�������������� ��
�����%�#&��ก���ก��(	)���*��
�"���"+,��# ��
*�� D09����E  !�� ���*O�'��2��9��  	�  !����A	
��"���,�� D09����E ��	
�����9
ก�9 -%0,%�,�� �������  	� ก��0"��!����	�� H ��
���� 0�2*�����+ ก���%��ก����9�����ก
"/���ก��� �2ก���ก����*��0�2��(��.) �"A���,������ก0�� ��
*�� D09����E  !��"2�!ก'�
ก��9��:�  !��>+��9��ก$���A���'�ก������ B��ก0"��,���-� 0�2 +��2:�A��,��"�� �� 
 +��2:�A���%��%��ก��,��(+.ก%"ก����
*�� D09����E �-0999���+����� 0�2 !��*��ก*���
,���������������/���9  !�� ���*O�'��2��9��ก���  	� ก��A%!��299,�9>%��,��!����#�+�
"ก�� ,������������'*���	�ก(	)�":�0ก�,��09���� D�#	
��0�� ,��A�!��E 0�2��,���� ����%�
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"+,��#,��(+.ก%"ก�� A�����O�����/���9 "%!����������ก��"	
�"��ก������ ��
�����%�#&��ก���
ก��(	)�'��2��9��ก  	� ก��:F���������������:������� ก��"	
�"��ก����������ก��"%��"���
ก��,�� ��
�����%�ก��(	)�'��2��9��ก  	� ก�����ก�2�A���#	
��3�,����ก *�	����
���-�C!� ������� 
 	� ก��0�ก���������'*������9��:�  ก����
#��ก���,��0�2�/����������0ก%�-�(	)� 0�2ก��0�ก
,��0>�#����ก�9ก��(	)���������� 
 
 "����  �+,��!� (2548)  ��������"%!��"�ก��������
�����%�ก�����"��'�(	)����������
�"�����*�����)/�*��ก,���-�9��:� '��,�ก�+���#�*�� � ��กก����ก��#9!%� ���������
"%!��"�ก������ (�
��2ก�9��!� 4 P�s  	� ��������� �� � A%�����ก������/�*�%�� ก��"%��"���
ก������ ก�+%���!��%��'*� !��"/� �@ก�9���������"�� ����ก�3������90�ก :��'*� !��"/� �@ก�9
"�� ���� +���# .������K�� �A	
�>	�..�� �A%� ��ก����9�����ก��. 0�2"�� ����"%!��"�,��"��
"ก����ก$���A����3������9���? 0�2���'*� !��"/� �@ก�9#��ก���,�������
 !��� !���-��ก�
�!ก�9
ก�9�����������
��0�2'*� !��"�'�����"	
�0�%�#�9 :9�A�!�� 
  
 ������ ��� 2��  (2549)  #&��ก���ก��9��:� � �	
���	
��#	
�"+,��# (Functional Drink)
,���-�9��:� "���'�ก�+���#�*�� � ��กก����ก��#9!%� 9���+�������
�-���9099"�9>����	�ก
(	)���ก��
"+�  	� 9���+�������
�� !��"2�!ก'�ก���	
� 0�2"����>#ก#�.���%�� ���)/�*��ก�9�     
�/�'*��-�9��:� ������กก!%� ����3��2:�A���%��-����� '�ก��#�\��0�2��9�+�9���+�����'*�
"�� ����ก�9 !������ก��,���-�9��:�  
 
 



����� 3 

����ก
��
����ก
������ 

 

����ก���	�
���ก��������ก����ก��
�����������ก��	
������
�	������������������	��
��	�ก���ก��	������� !��
�	�����"������#��"� $��%&��� 
���ก����ก������
����	��������
���
��� ����!"##��#$����ก��
ก�#��#���%!��&'  �������'(
����%������ก���	�
���ก������
����)  
 
����������
������  


���ก������
����	���� (Survey Research)  ��ก���	����*+,�ก���ก��,������
'��ก-�)�
.'�,/012
���������
*����3%/�*  �	���#"�'4�%!��&'��'ก�0(����) 

• ������������� (Primary Data) 
���%!��&'5��6�!��กก��
ก�#%!��&'"##�	����(Survey  
Research) "'(��!"##��#$��
���
�����������ก���	����*+,�ก���ก��,������
'��ก-�)�
.'�,/012
���������
*����3%/�* ��'ก�0(��!.&!,�#"##��#$��
���.&!,�#"##��#$��
�� 

• ��������������� (Secondary Data) 
���%!��&'5��6�!��กก����ก���!���!���ก
�ก���,4�� 7  
6�!"ก4 5+�8�5��
ก����%!��ก#*+,�ก���ก��,������
'��ก-�)� ����#5����,4�� 7 �������5��
ก����%!��
5����!��( ���2��ก���	�����(ก�#ก����ก�� 

 
ก�� ����!
ก�"��ก�� ������ 
� 

 ��(��ก�5����!�����������)���) �����(��ก�5��������&4��ก�3�
5*������ ���	����
��(��ก� 5,710,883 �D��"�E�F����GH�ก�I�$��#
�กJ�	��IG"K����LM�� (ก��ก��
�ก���N, 2551)  
 

��
�ก�� ������ 
� 

ก
%��	������NI�$�H��ก������� � � ก
%���I�$��K��GI���#��"����"� $��%&����"&	
ก�%N"I��#��� ก���������&��&�Nก
%��	������N   I�!N�!ก
%��	������NI�$�P������"
 �ก�G��P��"&	
ก�%N"I��#���  �P�������QNกF�#�&��	������N D���H�	���N�F�"�R��P�&�NYamane(1967)D��V��
กF�#��������"H $���$I�$����
G 90 W
G��������
��"�
 $�V��"ก�����
G10  ��N�!&��&�Nก
%��
	������N�GV��"I��ก�K 100 � W
G"� $�����"#��G��&�Nก��IF�������QNW�กWKK��KX��I�!N#�� 
200 H%� 
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����ก�	
���������� 

ก��"
 �กก
%��	������N��ก��GH�ก�I�$	��Nก��YQกL� D��"�Eก
%����GH�ก�I�$���F����ก��
	������"
 �ก� !��
�	�����"������#��"� $��%&���  D������ก��WKKK�N"��Z	��D��	�I�$	��Nก��"
 �ก
"&	I�$�GF���YQกL��F�� 4 "&	 
 

"&	 �X�I�$ �F��WKK��KX�� 
1. �
�N"	� �#���I��
��ก�%N"I� 50 H%� 
2. K�N"& �#���I��
��"กL	�Y��	�� 50 H%� 
3. #���&��N K��L�I �#��]��KP
 �F�ก�� (�#�H) 50 H%� 
4. ��I� ������PD�K� �F�ก�� (�#�H) 50 H%� 

  
�#�$����$����%!�%�ก
������ 

1. ก
�(��
��#�$����$�ก
������ 


���������5����!��ก��
ก�#��#�����)���) ��� "##��#$�� (Questionnaire) 5��.&!����6�!��!��
%�)�
���
�����������ก��
ก�#��#���%!��&'  ��.&!����6�!�	�
���ก��,��%)�,�� ��,4�6���) 

1. ก����!��"##��#$��
ก����ก#������I�Nก��	
������
�	������������������	��
��	�ก���ก��	������� !��
�	�����"������#��"� $��%&���  ��ก����ก�� �!���!���ก������ 
,	��� 
*���
���"��5����ก����!��"##��#$��  
              2. �	�"##��#$��5����!��
����"'!���!������25�����ก��,�����#����$&ก,!��%��
��)��� 
����$&ก,!�� "'(����
���(��%��/���5����!"'!��	�����#��3�"ก!6% 
*�����!6�!"##��#$��5��
��������#&�02 $&ก,!�� "'(����'!��ก#�,$3��(���2%�����������ก5���3� 
 3. 
����6�!�4�
���������5����!��ก��
ก�#��#���%!��&'5�����4�����
�������"'!� ����	�
"##��#$��5��6�!�#ก��,�����#"'("ก!6%$&ก,!����#&�02 "'(�	�6�
ก�#%!��&'����ก#ก'34�
,���4�� 200 ��,4�6� 
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2. ( �����ก������#�$����$�  

 
�กL�GWKK��KX��"�EI�!NWKK�_� D��กF�#�
�กL�G�F�X���#�����
��Nก�K
��	X%��G�N��  �Q$NWKK��KX��V��WK�N��ก"�E 4 ��� � � 

( ����� 1  
����	�$��
ก����ก#%!��&'5��6�%��.&!,�#"##��#$���	���� 6 %!� 6�!"ก4 
*� 
���3 ���6�!,4�
���� �(�#ก����ก�� ����* "'(�$��/�* D������	����WKK��	����K�ZZ�	� 
(Nominal Scale) W
G��	�����K (Ordinal Scale)  


������ 2  "�EWKK��KX��"ก�$��ก�K������I�Nก��	
������
�	�����"������#��"� $�
�%&���  "�E
�กL�G�F�X��I�$�P�	�K���
F���KI�$ (Ranking Questions) �F�X����G"�I�!�G���F�	�K
�#�"
 �ก#
��e �F�	�K �P�	�K�G	��N"����K"I��KW
G�#�#���"
&W��N
F���K	�������F���Z �Q$N
"���N����K ��ก����K 1 XQN ����K 3 ����,����# (Ordinal Scale)  
 
������ 3  "�EWKK��KX��"ก�$��ก�K&���P
��	�ก���ก��	������� !��
�	�����"����
��#��"� $��%&�����
�กL�G�F�X��WKK�
���_� �F��  3  &�� V��Wก� 	�������I�$� !�, "#	%�
I�$
"
 �ก� !�, W
G������ก��"
 �ก� !��W	�
G���!N   D��WK�N"�E�G��Kก�����&���P
��N�! 

Nominal Scale V��Wก� 	�������I�$� !�, "#	%�
I�$"
 �ก� !�  
Ordinal Scale V��Wก� ������ก��K��D��	�����!N 

 
������ 4  "�EWKK��KX��"ก�$��ก�K&���P
����G��K�����F���Z&�N������I�Nก��	
�����
�
�	�����"������#��"� $��%&��� D���� 20 &�� V��Wก� ������I�Nก��	
������
�	����� "�E�G��K
ก�����&���P
��	�����H�! (Interval Scale) WKK�H��"ก
����G��K�����F���ZWKK��G������ 
(Rating Scale) 5 �G��K  

 1 = �G��K�����F���Z���I�$�%�  
 2 =  �G��K�����F���Z��� 
 3 =  �G��K�����F���Z��ก
�N 
 4 =  �G��K�����F���Z�F���Z��ก  
 5  =  �G��K�����F���Z�F���Z��กI�$�%�  

 

ก
���(���#�$����$� 

 ��ก��������)���)
*�����!"##��#$��������$&ก,!��"�4��	� .&!�������5	�ก�����30/�*%��

��������� ����%)�,���	�
���ก������) 
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ก
���(��#�
���������� (Validity) 
���ก��5���#����
5����,��%��
��)��� (Content 
Validity)  ���	�"##��#$��5��.&!������!��%�)� "'(.4��ก��"ก!6%��ก������25�����ก��
*���
,�����#���!���������#�'3�
��)��� ��������'!��ก#�,$3��(���2"'(����$&ก,!��%��
/��� ��ก�)�.&!����6�!�	�"##��#$������#��3�"ก!6%��ก��)�  
 

����ก�	#ก$%&'�() 

 ก��"กRK��K���&���P
I�$�H��ก��YQกL����!N�! �P������V��IF�ก��W�กWKK��KX���F�� 
200 H%� W
GIF�ก��"กRK��K���&���P
��กWKK��KX��W
��F�V���G"���
����	"�N   
�G�G"�
�ก��"กRK��K���&���P
�H��N"� ��ก���� �.Y. 2553 

 

ก�	���*+���#,	�-./&'�() 
             ก����"���G#�&���P
 � � F�&���P
K�N�������G��
�
D���H�D��Wก��������"	����F�"�R��P�   
IF�	���N��"���G#�I�N�X�	� "� $�W�
����#���&�N&���P
W
G���IF����N��
ก��YQกL�	��V� 
 

0������12'1�ก�	��#,	�-./&'�() 

�X�	�"H�N����� (Descriptive Statistics) "�E#
�กก��I�$�H��ก��"กRK��K���&���P
   
F�"��&���P
W
G�F�������X�	�"K !�N	�   �Q$N"�Eก�����K��#� �K�����
�กL�G&�N&���P
I�$"กRK
��K��� "�Eก����%�
�กL�G�F���Z&�N&���P
&�Nก
%��I�$YQกL�"I���! (ก�
�� ���H��K�ZH�, 2548)   
�X�	�"H�N�����I�$F����H���"���G#�&���P
�ก����������!N�!��Gก�K���� ����
GW
G���"k
�$�  

 

����ก�	���
0��� 

 1. �X�	�"H�N����� (Descriptive Statistics)V��Wก� ����X�$ W��N	���NWKK����
G W
G
���"k
�$� �"� $�N
�กL�GI�N��GH�ก�Y��	�� ������I�Nก��	
������
�	�����"������#��"� $�
�%&��� ��	�ก���ก��	������� !��
�	�����"������#��"� $��%&��� �G��K�����F���Z&�N������
I�Nก��	
������
�	�����"������#��"� $��%&��� 
 2. �X�	�"H�N�%�� (Inferential Statistics) D��ก�����������!N�!�G�H��X�	��ก��I���K 
� ���� T-Test W
G��� Chi-Square "� $�#�������������G#���N������I�Nก��	
������
�	�����ก�K
��	�ก���ก��	������� !� กF�#����������F���ZI�N�X�	�I�$�G��K .05 D��I���K���	�J�
������I�Nก��	
������
�	������������������	����	�ก���ก��	������� !��
�	�����"����
��#��"� $��%&��� 



บทที่ 4 
ผลการวจิยั 

 
ในบทน้ีเป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑมี์

มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือสุขภาพ  ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มลู
ตวัอยา่งท่ีเก็บรวบรวมขอ้มลูไดจ้  านวน 200 ชุด ท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้มาท าการวิเคราะห์
ดว้ยวิธีทางสถิติตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัโดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ไว ้5 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค 
ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพ 
ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพฤติกรรมตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือสุขภาพ 

 ส่วนท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูวดัระดบัความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ 
 ส่วนท่ี 5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
 ส าหรับสญัลกัษณ์ในการน าเสนอวิเคราะห์ ในบทน้ีมีความหมายดงัต่อไปน้ี 
   n   แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 

         S.D.         แทน    ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

  X   แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง (Mean) 
   2    แทน ค่าเพียร์สนั-ไคสแควร์ 
    Sig.   แทน ความน่าจะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 
       *         แทน    มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ส่วนที่ 1  ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การน าเสนอลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัเพศ อาย ุ         
รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษาและอาชีพ และสถานภาพสรุปผลไดต้ารางท่ี 4.1 – 4.6 
 

ตารางท่ี 4.1 : จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 58 29.0 
หญิง 142 71.0 

รวม 200 100.0 
  

จากตารางท่ี 4.1 ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีเป็นเพศชายมีจ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 
เป็นเพศหญิงมีจ  านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 71.0 

 
ตารางท่ี 4.2 : จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกว่า 20 ปี 25 12.5 
21-25 ปี 42 21.0 
26-30 ปี 60 30.0 
31-35 ปี 29 14.5 
36-40 ปี 19 9.5 
41-45 ปี 8 4.0 
46-50 ปี 9 4.5 
51-55 ปี 6 3.0 
56-60 ปี 2 1.0 

รวม 200 100.0 
  

จากตารางท่ี 4.2 ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ท่ีมีอายรุะหว่าง 26-30 ปี มีจ  านวน 60 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.0  รองลงมาไดแ้ก่ มีอายรุะหว่าง 21-25 ปี มีจ  านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0   มี
อายรุะหว่าง 31-35 ปี มีจ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5  มีอายนุอ้ยกว่า 20 ปี มีจ  านวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.5 มีอาย ุ36-40 ปี มีจ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 มีอายรุะหว่าง 46–50  ปี มี
จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 มีอายรุะหว่าง 41–45  ปี มีจ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0   มีอายุ
ระหว่าง 51-55 ปี มีจ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0   มีอายรุะหว่าง  56–60  ปี มีจ  านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.3  : จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

รายได ้ จ  านวน ร้อยละ 
นอ้ยกว่า 10,000 บาท 42 21.0 
10,000-20,000 บาท 90 45.0 
20,001-30,000 บาท 34 17.0 
30,001-40,000 บาท 20 10.0 
40,001-50,000 บาท 6 3.0 
50,001-60,000 บาท 4 2.0 
60,001-70,000 บาท 2 1.0 
มากกว่า 70,000 บาท ข้ึนไป 2 1.0 

รวม 200 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.3 ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 10, 000-20,000 บาท มี
จ  านวน 90 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมาไดแ้ก่ มีรายได ้นอ้ยกว่า 10,000 บาท จ านวน 42 คน  
คิดเป็นร้อยละ 21.0  ระหว่าง 20,001-30,000 บาท มีจ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0  มีรายได ้ 
30,001 - 40,000 บาท  มีจ  านวน 20  คน คิดเป็นร้อยละ 10.0   มีรายได ้ 40,001 - 50,000 บาท มี
จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 มีรายไดร้ะหว่าง 50,001 - 60,000 บาท  มีจ  านวน 4  คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.0   มีรายไดร้ะหว่าง 60,001 - 70,000 บาท มีจ  านวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และมีรายได ้
มากกว่า 70,000 บาทข้ึนไป มีจ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0  ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.4  :  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 33 16.5 
ปริญญาตรี 140 70.0 
ปริญญาโท 27 13.5 

รวม 200 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.4  ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีจ  านวน 
140  คนเป็นร้อยละ70.0 รองลงมาไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีจ  านวน 33  คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.5 ระดบัการศึกษาปริญญาโท มีจ  านวน  27  คน คิดเป็นร้อยละ 13.5  ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.5 : จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 45 22.5 
นกัธุรกิจ 1 0.5 
พนกังานบริษทัเอกชน 128 64.0 
ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ 11 5.5 
รัฐวิสาหกิจ 5 2.5 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 4 2.0 
รับจา้งทัว่ไป(พิธีกร,พรีเซ็นเตอร์) 6 3.0 

รวม 200 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.5  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมีจ  านวน 
128 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0  รองลงมาไดแ้ก่ อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีจ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.5 ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ มีจ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5   รับจา้งทัว่ไป     (พิธีกร, 
พรีเซ็นเตอร์) มีจ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0  อาชีพรัฐวิสาหกิจ มีจ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.5 อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย  มีจ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0   และนกัธุรกิจ มีจ  านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ0.5 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.6 :  จ านวนและร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 152 76.0 
สมรส 40 20.0 
หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 8 4.0 

รวม 200 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.6  ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่สถานภาพโสด มีจ  านวน 152 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.0 รองลงมา สถานภาพสมรส จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และ สถานภาพ หยา่
ร้าง/แยกกนัอยู ่มีจ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัทางการตลาดด้านผลติภัณฑ์เสริมอาหารเพือ่สุขภาพ 
ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพเก่ียวกบั

สารอาหาร ผลิตภณัฑท่ี์น ามาผสมกบัสารอาหาร  กล่ินและรสชาติท่ีช่ืนชอบ รูปแบบของผลิตภณัฑ ์
วสัดุของบรรจุภณัฑ ์รูปทรงบรรจุภณัฑ ์และลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์ในขอ้ยอ่ยแบบสอบถาม
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือสุขภาพ สรุปผลไดด้งัตาราง 4.7 - 4.13 

 

ตารางท่ี 4.7  :  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามสารอาหารท่ีนึกถึง จากอนัดบั  1 ถึง 
           อนัดบั 3 

 
 

จากตารางท่ี 4.7  ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่สารอาหารท่ีนึกถึงมากท่ีสุด คือ รังนก/ซุป
ไก่สกดัมีจ  านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ43.0 รองลงมา คือวิตามินเช่น เอ บี ซี วิตามินรวม มีจ  านวน
47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5   อนัดบั 3  คือ น ้ ามนัสกดั เช่น น ้ามนัปลา จ  านวน 43 คนคิดเป็นร้อยละ 
21.5  ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.8  :  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเคร่ืองด่ืมท่ีตอ้งการน ามาผสมกบั 
           สารอาหาร จากอนัดบั  1 ถึง อนัดบั 3 

 
  

จากตารางท่ี 4.8  ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการน ามาผสมกบั
สารอาหาร คือ น ้ า มีจ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0  รองลงมา คือน ้ าผลไม ้มีจ  านวน 44 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.0  และอนัดบั 3 คือ นม  มีจ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 ตามล าดบั 

 

อนัดบั สารอาหารท่ีนึกถึง จ  านวน  ร้อยละ 
1 รังนก/ซุปไก่สกดั 86 43.0 
2 วิตามิน เช่น เอ บี ซี วิตามินรวม 47 23.5 
3 น ้ามนัสกดั เช่น น ้ามนัปลา 43 21.5 

อนัดบั เคร่ืองด่ืมท่ีน ามาผสมกบัสารอาหาร จ  านวน  ร้อยละ 
1 น ้า 58 29.0 
2 น ้าผลไม ้ 44 22.0 
3 นม 38 19.0 
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ตารางท่ี 4.9  :  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามกล่ินและรสชาติผลิตภณัฑท่ี์เลือกซ้ือ 
           จากอนัดบั  1 ถึง อนัดบั 3 

 

จากตารางท่ี 4.9  ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่กล่ินและรสชาติของผลิตภณัฑท่ี์ตดัสินใจ
เลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ สม้ มีจ  านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0  รองลงมา คือสตรอเบอร่ี  มีจ  านวน 
43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5  ผลไมร้วม มีจ  านวน  38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0   ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.10 :  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์เลือกซ้ือจาก                  
            อนัดบั  1 ถึง อนัดบั 3 
 

 

 จากตารางท่ี 4.10  ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่รูปแบบของผลิตภณัฑท่ี์ตดัสินใจเลือกซ้ือ
มากท่ีสุด คือ แบบแคปซูล มีจ  านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมา คือ แบบเมด็    มีจ  านวน 
73  คน คิดเป็นร้อยละ 36.5  อนัดบั 3 แบบน ้ า มีจ  านวน  63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนัดบั กล่ินและรสชาติผลิตภณัฑท่ี์เลือกซ้ือ จ  านวน  ร้อยละ 
1 สม้ 68 34.0 
2 สตรอเบอร่ี 43 21.5 
3 ผลไมร้วม 38 19.0 

อนัดบั รูปแบบผลิตภณัฑท่ี์เลือกซ้ือ จ านวน  ร้อยละ 
1 แบบแคปซูล 87 43.5 
2 แบบเมด็ 73 36.5 
3 แบบน ้ า 63 31.5 
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ตารางท่ี 4.11  :  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามวสัดุบรรจุภณัฑท่ี์เลือกซ้ือ จาก   
             อนัดบั  1 ถึง อนัดบั 3  
 

 

 จากตารางท่ี 4.11  ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่วสัดุของบรรจุภณัฑท่ี์ตดัสินใจเลือกซ้ือ
มากท่ีสุด คือ แกว้  มีจ  านวน 120  คน คิดเป็นร้อยละ 60.0  รองลงมา คือ พลาสติก มีจ  านวน 92 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.0    อนัดบั 3 คือ กล่องกระดาษ/Tetra Pak มีจ  านวน  79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5   
ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.12 :  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามรูปทรงบรรจุภณัฑท่ี์เลือกซ้ือ  
 

รูปทรงบรรจุภณัฑ ์ จ านวน ร้อยละ 

ทรงขวด 88 44.0 

รูปแบบใดก็ได ้ 60 30.0 

ทรงกลม 25 12.5 

ทรงส่ีเหล่ียม 17 8.5 

ทรงปิรามิด 10 5.0 

รวม 200 100.0 
 

  

จากตารางท่ี 4.12  ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่รูปทรงบรรจุภณัฑท่ี์ตดัสินใจเลือกซ้ือ
มากท่ีสุด คือ ทรงขวด  มีจ  านวน 88  คน คิดเป็นร้อยละ 44.0  รองลงมา คือ รูปแบบใดก็ได ้มี
จ  านวน  60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0   ทรงกลม มีจ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ทรงส่ีเหล่ียม มี
จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5  ทรงปิรามิด มีจ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ ตามล าดบั 
 
 
 
 

อนัดบั รูปแบบผลิตภณัฑท่ี์เลือกซ้ือ จ านวน  ร้อยละ 
1 แกว้ 120 60.0 
2 พลาสติก 92 46.0 
3 กล่องกระดาษ/Tetra Pak 79 39.5 
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ตารางท่ี 4.13 : จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์เลือกซ้ือ  
 

ลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์ จ านวน ร้อยละ 
กระทดัรัดพกพาสะดวก 83 42.0 
เก็บรักษาง่าย 53 27.0 
ทนัสมยั 30 15.0 
ทนทาน แข็งแรง 19 10.0 
สวยงาม สีสนัสดใส 13 7.0 
น่าเช่ือถือ 1 1.0 

รวม 199 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.13  ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์ตดัสินใจเลือกซ้ือ
มากท่ีสุด คือ กระทดัรัดพกพาสะดวก มีจ  านวน 83  คน คิดเป็นร้อยละ 42.0  รองลงมา คือ เก็บรักษา
ง่าย มีจ  านวน  53 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0   ทนัสมยั มีจ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ทนทาน 
แข็งแรง มีจ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10  สวยงามสีสนัสดใส มีจ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0
น่าเช่ือถือ มีจ  านวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0   ตามล าดบั 
 
ส่วนที่ 3  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหารเพือ่สุขภาพ 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือสุขภาพเก่ียวกบัตรา
สินคา้ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีเลือกซ้ือ เหตุผลหลกัท่ีรับประทานผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ปริมาณการ
ซ้ือในแต่ละคร้ัง และเหตุผลท่ีคิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่เลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือสุขภาพในขอ้
ยอ่ยแบบสอบถามพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือสุขภาพ สรุปผลไดด้งัตาราง 
4.14 - 4.17 
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ตารางท่ี 4.14  : จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามตราสินคา้ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ี
            เลือกซ้ือมากท่ีสุด จาก อนัดบั  1 ถึง อนัดบั 3  
 

 

 จากตารางท่ี 4.14  ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ตราสินคา้ท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือเป็นอนัดบั 1 
คือ BRAND มีจ  านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0  รองลงมา คือ SCOTCH  มีจ  านวน 49 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.5   อนัดบั  3 คือ   I HEALTHY Q10 มีจ  านวน 46  คน คิดเป็น ร้อยละ 23.0   
ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.15 :  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเหตุผลหลกัท่ีรับประทานผลิตภณัฑ์
            เสริมอาหารจาก อนัดบั  1 ถึง อนัดบั 3  

 

 จากตารางท่ี 4.15  ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เหตุผลหลกัท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริม
อาหารมากท่ีสุดคือ บ ารุงสมองมีจ  านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5  รองลงมา คือ บ ารุงร่างกายและ
ผวิพรรณใหส้วยสดใส มีจ  านวน 62 คนคิดเป็นร้อยละ 31.0  อนัดบั 3  สร้างใยอาหารช่วยระบบ
ขบัถ่ายดูแลรูปร่าง มีจ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0  ตามล าดบั 
 
 
 
 
 

อนัดบั ตราสินคา้ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีเลือกซ้ือ จ านวน  ร้อยละ 
1 BRAND 104 52.0 
2 SCOTCH 49 24.5 
3 I HEALTHY Q10 46 23.0 

อนัดบั เหตุผลท่ีรับประทานผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร จ านวน  ร้อยละ 
1 บ ารุงสมอง 67 33.5 
2 บ ารุงร่างกายและผวิพรรณใหส้วยสดใส 62 31.0 
3 สร้างใยอาหารช่วยระบบขบัถ่ายดูแลรูปร่าง 38 19.0 
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ตารางท่ี 4.16 :  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามปริมาณการซ้ือในแต่ละคร้ัง 
 

ปริมาณการซ้ือ จ านวน ร้อยละ 

1 กล่อง/ขวด/กระป๋อง/ซอง 140 70.0 

แพค็ (คร่ึงโหล) 35 17.5 

1 โหล 16 8.0 

มากกว่า 1 โหล 9 4.5 

รวม 200 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.16  ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีปริมาณในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริม
อาหารแต่ละคร้ังคือ 1 กล่อง/ขวด/กระป๋อง/ซอง จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0  รองลงมา คือ 
แพค็ (คร่ึงโหล) มีจ  านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5     1 โหล  มีจ  านวน  16  คน คิดเป็นร้อยละ 8.0   
มากกว่า 1 โหล  มีจ  านวน 9  คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.17  : จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเหตุผลท่ีคิดว่าคนส่วนใหญ่ไมเ่ลือก
            ซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพ  

 

 จากตารางท่ี 4.17  ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ไม่เลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือ
สุขภาพมากท่ีสุด  คือ ราคาแพงเกินไป มีจ  านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0  รองลงมา คือ 
ส้ินเปลือง รับประทานอาหารอ่ืนก็ทดแทนได ้มีจ  านวน 72  คน คิดเป็นร้อยละ36.0     ไม่เห็นผลจริง 
มีจ  านวน 55  คน คิดเป็นร้อยละ28.0  ตามล าดบั 
 
 
 

อนัดบั เหตุผลท่ีคิดว่าคนไม่เลือกซ้ือ จ านวน  ร้อยละ 
1 ราคาแพงเกินไป 111 56.0 
2 ส้ินเปลือง รับประทานอาหารอ่ืนก็ทดแทนได ้ 72 36.0 
3 ไม่เห็นผลจริง 55 28.0 
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ส่วนที่ 4   ผลการวเิคราะห์ปัจจยัทางการตลาดด้านผลติภัณฑ์ในการซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหารเพือ่
สุขภาพ 
 ผลการน าเสนอปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑใ์นการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร โดยใช้
คุณค่าของสารอาหาร รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์กล่ินและรสชาติผลิตภณัฑ ์และรูปแบบบรรจุภณัฑ ์ซ่ึง
ใชว้ิธีการหาค่าสถิติแบบ T-test   โดยสรุปผลไดด้งัตารางท่ี 4.18 - 4.22 
 
การแปลผลค่าเฉลีย่ 

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความส าคญัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความส าคญัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความส าคญัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความส าคญันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 4.18  :   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาดดา้น
  ผลิตภณัฑใ์นดา้นคุณค่าของสารอาหาร รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์กล่ินและรสชาติ 
  ผลิตภณัฑ ์และรูปแบบบรรจุภณัฑ ์
 

ปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ S.D. X แปลผลระดบัความส าคญั 
คุณค่าของสารอาหาร 0.5938 4.3167 มาก 
รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ 0.4325 4.0264 มาก 
กล่ินและรสชาติผลิตภณัฑ ์ 0.7098 3.6367 มาก 
รูปแบบบรรจุภณัฑ ์ 0.5460 3.8193 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ ปัจจยัทางการตลาด
ดา้นผลิตภณัฑพ์บว่า ท่ีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมากทั้ง 4  ดา้นโดยดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ คุณค่าของสารอาหารโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.3167 รองลงมา คือ รูปลกัษณ์
ผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.0264   อนัดบั 3 คือ รูปแบบบรรจุภณัฑโ์ดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.8193 กล่ินและรสชาติผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.6367 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.19  :  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นคุณค่าของสารอาหาร 
 

คุณค่าของสารอาหาร S.D. X แปลผลระดบัความส าคญั 
สารอาหารท่ีผสมมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 0.77 4.32 มาก 
คุณประโยชน์ท่ีไดรั้บมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 0.66 4.54 มากท่ีสุด 
ปริมาณความเขม้ขน้ของสารอาหาร 0.83 4.10 มาก 

รวม 0.5938 4.3167 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.19  พบว่า ผูบ้ริโภคความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือปัจจยัดา้นคุณค่าของ
สารอาหาร โดยพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมากท่ีสุด
มี จ  านวน 1 รายการและระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมากมีจ  านวน 2 รายการโดย
รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ต่อการตดัสินใจซ้ือปัจจยัดา้นคุณค่าของสารอาหาร คือ คุณประโยชน์ท่ี
ไดรั้บมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 รองลงมาคือ สารอาหารท่ีผสมมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32  ปริมาณความเขม้ขน้ของสารอาหาร โดยมีค่าเฉล่ีย 4.10 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.20 :  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์
 

รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ S.D. X แปลผลระดบัความส าคญั 

ตรายีห่อ้มีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับ 0.68 4.10 มาก 

เคร่ืองด่ืมท่ีน ามาผสมในสารอาหารมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ 0.87 3.76 

มาก 

คุณภาพไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับ 0.66 4.54 มากท่ีสุด 

รูปแบบของผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 0.89 3.41 ปานกลาง 

มีความง่ายและสะดวกในการรับประทาน 0.74 4.03 มาก 

ขนาดหรือปริมาณมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเม่ือ
เปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 0.85 3.75 

 
มาก 

มีเคร่ืองหมายรับประกนัคุณภาพไดม้าตรฐานผา่น
องคก์ารอาหารและยา 0.59 4.62 

 
มากท่ีสุด 

รวม 0.4325 4.0264 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.20 ผูบ้ริโภคความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือปัจจยัดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์
โดยพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมากท่ีสุด จ  านวน 2 
รายการ   ระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมากมีจ  านวน 4 รายการ และระดบั
ความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัปานกลางมีจ  านวน 1 รายการ โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
ต่อการตดัสินใจซ้ือปัจจยัดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑใ์นระดบัมากท่ีสุด คือ มีเคร่ืองหมายรับประกนั
คุณภาพไดม้าตรฐานผา่นองคก์ารอาหารและยา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62  และรองลงมา คุณภาพได้
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54  โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดต่อการตดัสินใจซ้ือ
ปัจจยัดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑใ์นระดบัมาก คือ ตรายีห่อ้มีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับโดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.10  รองลงมา คือ มีความง่ายและสะดวกในการรับประทาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03  
เคร่ืองด่ืมท่ีน ามาผสมในสารอาหารมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3. 76 และ  ขนาด
หรือปริมาณมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75  โดย
รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดต่อการตดัสินใจซ้ือปัจจยัดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑใ์นระดบัปานกลางคือ
รูปแบบของผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.41 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.21 :  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นกล่ินและรสชาติผลิตภณัฑ ์
 

 

จากตารางท่ี 4.21  ผูบ้ริโภคความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือปัจจยัดา้นกล่ินและรสชาติ
ผลิตภณัฑ ์โดยพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมาก 
จ  านวน 2 รายการและระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัปานกลางมีจ  านวน 1 รายการ 
โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดต่อการตดัสินใจซ้ือปัจจยัดา้นกล่ินและรสชาติผลิตภณัฑใ์นระดบัมาก 
คือ มีรสชาติอร่อยโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 รองลงมา คือ มีกล่ินหอมน่ารับประทานโดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.64   ส่วนระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือปัจจยัดา้นกล่ินและรสชาติผลิตภณัฑใ์น
ระดบัปานกลางคือ ความหลากหลายของรสชาติท่ีมีใหท่้านเลือกซ้ือโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 
ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กล่ินและรสชาติผลิตภณัฑ ์ S.D. X แปลผลระดบัความส าคญั 
มีรสชาติอร่อย 0.87 3.81 มาก 
มีกล่ินหอมน่ารับประทาน 0.83 3.64 มาก 
ความหลากหลายของรสชาติท่ีมีใหท่้านเลือกซ้ือ 0.93 3.46 ปานกลาง 

รวม 0.7098 3.6367 มาก 
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ตารางท่ี 4.22  : ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ ์
 

รูปแบบบรรจุภณัฑ ์ S.D. X แปลผลระดบัความส าคญั 
ระบุวนัเดือนปีท่ีผลิต/หมดอายไุวช้ดัเจน 0.77 

 
4.51 

 
มากท่ีสุด 

ความหลากหลายขนาดบรรจุภณัฑท่ี์มใีหท่้านเลือกซ้ือ 0.93 
 

3.42 
 

ปานกลาง 
 

การมีบรรจุภณัฑเ์ก็บรักษาง่าย 0.83 3.84 มาก 
การมีบรรจุภณัฑท่ี์สีสนัสดใส สวยงาม น่าลอง
รับประทาน 

0.94 
 

3.36 
 

ปานกลาง 
 

การมีบรรจุภณัฑท่ี์ทนทาน แข็งแรงจึงมัน่ใจในการ
บริโภค 

0.84 
 

3.81 
 

มาก 

การมีบรรจุภณัฑท่ี์ทนัสมยั 0.93 3.49 ปานกลาง 
ฉลากผลิตภณัฑร์ะบุคุณค่าทางสารอาหารและ
โภชนาการไวช้ดัเจน 

0.76 
 

4.33 
 

มาก 
 

รวม 0.5460 3.8193 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.22 ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือปัจจยัดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ ์ 
โดยพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมากท่ีสุด จ  านวน 1
รายการ   ระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมาก มีจ  านวน 3 รายการและระดบั
ความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัปานกลางมีจ  านวน 3 รายการโดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ต่อการตดัสินใจซ้ือปัจจยัดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ระบุวนัเดือนปีท่ีผลิต/
หมดอายไุวช้ดัเจน  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51  ส่วนระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือปัจจยัดา้น
รูปแบบบรรจุภณัฑใ์นระดบัมาก คือ ฉลากผลิตภณัฑร์ะบุคุณค่าทางสารอาหารและโภชนาการไว้
ชดัเจน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 รองลงมาคือ การมีบรรจุภณัฑเ์กบ็รักษาง่าย  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.84  การมีบรรจุภณัฑท่ี์ทนทาน แข็งแรงจึงมัน่ใจในการบริโภค โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81   
ส่วนระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือปัจจยัดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑใ์นระดบัปานกลาง คือ การ
มีบรรจุภณัฑท่ี์ทนัสมยั  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49  ความหลากหลายขนาดบรรจุภณัฑท่ี์มีใหท่้าน
เลือกซ้ือ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42   การมีบรรจุภณัฑท่ี์สีสนัสดใส สวยงาม น่าลองรับประทาน โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36  ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 5  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 ในส่วนน้ีจะเนน้การน าเสนอผลการทดสอบสมมติฐานตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ 
เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครและ 
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร
รวมถึงเพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑม์ีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนน้ีไดน้ าไปทดสอบสมมติฐาน
โดยใชส้ถิติ Chi –Square ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์เพื่อหา
ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจผลิตภณัฑเ์สริม
อาหารเพื่อสุขภาพ โดยมีผลการทดสอบสมมติฐานดงัตารางท่ี 4.23 – 4.35 
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ตารางท่ี 4.23  :  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใหค่้าระดบัความส าคญั จ าแนกตามปัจจยั 
             ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ 
 

ปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ 
จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งที่ใหค้่าระดบัความส าคญั  
ระดบั จ านวน ร้อยละ 

คุณค่าของสารอาหาร  

(ค่ามธัยฐาน  =  4.32) 
ต ่า 74 37 

สูง 126 63 

รวม 200 100 

รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์  

(ค่ามธัยฐาน  =  4.03) 
ต ่า 107 53.5 

สูง 93 46.5 

รวม 200 100 

กลิ่นและรสชาติผลิตภณัฑ ์ 

(ค่ามธัยฐาน  =  3.64) 
ต ่า 82 41 

สูง 118 59 

รวม 200 100 

รูปแบบบรรจุภณัฑ์  

(ค่ามธัยฐาน  =  3.82) 
ต ่า 94 47 

สูง 106 53 
รวม 200 100 

  

 จากตารางท่ี 4.23  พบว่า เมื่อพิจารณาปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคท่ีให้
ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นคุณค่าของสารอาหารในระดบัสูง (ค่าเฉล่ียมากกว่า 4.32) มีจ  านวน 126 คน 
เป็นร้อยละ 63.0 ในขณะท่ีใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นคุณค่าของสารอาหาร(ค่าเฉล่ียต ่ากว่า 4.32)มี
จ  านวน74 คน เป็นร้อยละ 37.0 จากปัจจยัทางการตลาดดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ในระดบัสูง (ค่าเฉล่ียมากกว่า 4.03) มี จ  านวน 93 คน
เป็นร้อยละ 46.5ในขณะใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ในระดบัต ่า (ค่าเฉล่ียต ่า
กว่า 4.03)จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 จากปัจจยัทางการตลาดดา้นกล่ินและรสชาติ
ผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคท่ีใหค้วามส าคญัต่อกล่ินและรสชาติผลิตภณัฑใ์นระดบัสูง (ค่าเฉล่ียมากกว่า 
3.64) มีจ  านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 ในขณะใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาดดา้นกล่ิน
และรสชาติผลิตภณัฑใ์นระดบัต ่า(ค่าเฉล่ียมากกว่า 3.64) มีจ  านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 จาก
ปัจจยัปัจจยัทางการตลาดดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคท่ีใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นรูปแบบ
บรรจุภณัฑใ์นระดบัสูง (ค่าเฉล่ียมากกว่า 3.82) มี จ  านวน 106 คนเป็นร้อยละ 53.0 ผูบ้ริโภคท่ีให้
ความส าคญัต่อรูปแบบบรรจุภณัฑใ์นระดบัต ่า  (ค่าเฉล่ียต ่ากว่า 3.82) จ านวน 94  คน เป็นร้อยละ 47   
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สมมตฐิานที่ 1  ปัจจยัการตลาดผลติภัณฑ์ด้านคุณค่าของสารอาหารมคีวามสัมพนัธ์ต่อพฤตกิรรม
การตดัสินใจซ้ือ 
 สมมตฐิาน1.1 ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นคุณค่าของสารอาหารมีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นตราสินคา้ 
 จากสมมติฐานปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นคุณค่าของสารอาหารมีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นตราสินคา้พบว่า ปัจจยัทางการตลาดดา้นคุณค่าของสารอาหารกบั
ตราสินคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือ ไม่มีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงมีความขดัแยง้
กบัสมมติฐาน ดงัตารางท่ี 4.24 
 

ตารางท่ี 4.24  :  ปัจจยัทางการตลาดดา้นคุณค่าของสารอาหารมีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการ 
              ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพในดา้นตราสินคา้ 
 

ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑ์ 
ดา้นคุณค่าของสารอาหาร 

 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นตราสินคา้ 
รวม 

 
BLACKMORE 

 
BRAND 

 
I HEALTHY 

 Q10 
CENTRUM 

 
อื่นๆ 

 
ต ่า 
  
  
  

จ านวน 17 36 10 3 8 74 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 22.97% 48.65% 13.51% 4.05% 10.81% 100.00% 
%  ภายในตราสินคา้ 32.10% 34.60% 62.50% 30.00% 47.10% 37.00% 
% รวม 8.50% 18.00% 5.00% 1.50% 4.00% 37.00% 

สูง 
  
  
  

จ านวน 36 68 6 7 9 126 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 28.57% 53.97% 4.76% 5.56% 7.14% 100.00% 
%  ภายในตราสินคา้ 67.90% 65.40% 37.50% 70.00% 52.90% 63.00% 
% รวม 18.00% 34.00% 3.00% 3.50% 4.50% 63.00% 

  
  
 รวม 
  

จ านวน 53 104 16 10 17 200 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 26.50% 52.00% 8.00% 5.00% 8.50% 100.00% 
%  ภายในตราสินคา้ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
% รวม 26.50% 52.00% 8.00% 5.00% 8.50% 100.00% 

χ2= 6.217  df = 4 Asymp. Sig. = 0.184 
 จากตาราง 4.24  พบว่าการทดสอบความสมัพนัธ ์Chi-Square มีความน่าจะเป็น (Sig.) 
เท่ากบั 0.184 ซ่ึงมากกว่า 0.05 ดงันั้นหมายความว่า คุณค่าของสารอาหารไม่มีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นตราสินคา้ ไม่มีความสมัพนัธก์นัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
โดยผูบ้ริโภคเลือกซ้ือตราสินคา้ BRANDมากท่ีสุด 
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สมมตฐิาน1.2 ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นคุณค่าของสารอาหารมีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือในดา้นเหตุผล 
 จากสมมติฐานปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นคุณค่าของสารอาหารมีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นเหตุผลพบว่า ปัจจยัทางการตลาดดา้นคุณค่าของสารอาหารกบั
เหตุผลท่ีตดัสินใจซ้ือ ไม่มีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงมีความขดัแยง้กบั
สมมติฐาน ดงัตารางท่ี 4.25 
 

ตารางท่ี 4.25  :  ปัจจยัทางการตลาดดา้นคุณค่าของสารอาหารมีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการ 
             ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพในดา้นเหตุผล 

χ2= 4.695  df = 7 Asymp. Sig. = 0.697 
 จากตาราง 4.25  พบว่าการทดสอบความสมัพนัธ ์Chi-Square มีความน่าจะเป็น (Sig.) 
เท่ากบั 0.697 ซ่ึงมากกว่า 0.05 ดงันั้นหมายความว่า คุณค่าของสารอาหารไม่มีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นเหตุผล ไม่มีความสมัพนัธก์นัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
โดยผูบ้ริโภคมีเหตุผลในการเลือกซ้ือเพ่ือบ ารุงสมองมากท่ีสุด 

 ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑ ์
ดา้นคุณค่าของสารอาหาร 
  

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นเหตุผล 

รวม บ ารุงร่างกาย
และ

ผิวพรรณ 

ชะลอความ
แก ่

 

ควบคุมคอ
เรสเตอรอล 

 

ช่วยในการ
เผาผลาญ 

 

ช่วยระบบ
ขบัถ่ายดูแล
รูปร่าง 

รักษาอาการ
โรคท่ีเป็นอยู ่

 

บ ารุง
สมอง 

 

อื่นๆ 
 
 

ต ่า จ านวน 20 6 5 6 6 8 22 1 74 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 27.03% 8.11% 6.76% 8.11% 8.11% 10.81% 29.73% 1.35% 100.00% 
%  ภายในเหตุผล 37.70% 46.20% 50.00% 50.00% 40.00% 36.40% 32.80% 12.50% 37.00% 
% รวม 10.00% 3.00% 2.50% 3.00% 3.00% 4.00% 11.00% 0.50% 37.00% 

สูง จ านวน 
33 7 5 6 9 14 45 7 126 

% ภายในผลิตภณัฑ ์ 26.19% 5.56% 3.97% 4.76% 7.14% 11.11% 35.71% 5.56% 100.00% 
%  ภายในเหตุผล 62.30% 53.80% 50.00% 50.00% 60.00% 63.60% 67.20% 87.50% 63.00% 
% รวม 16.50% 3.50% 2.50% 3.00% 4.50% 7.00% 22.50% 3.50% 63.00% 

  
รวม 
  
  

จ านวน 53 13 10 12 15 22 67 8 200 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 26.50% 6.50% 5.00% 6.00% 7.50% 11.00% 33.50% 4.00% 100.00% 
%  ภายในเหตุผล 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
% รวม 26.50% 6.50% 5.00% 6.00% 7.50% 11.00% 33.50% 4.00% 100.00% 
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 สมมตฐิาน1.3 ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นคุณค่าของสารอาหารมีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นปริมาณการซ้ือ 
 จากสมมติฐานปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นคุณค่าของสารอาหารมีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นปริมาณการซ้ือพบว่า ปัจจยัทางการตลาดดา้นคุณค่าของ
สารอาหารกบัปริมาณการซ้ือ มีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งสนบัสนุนกบัสมมติฐาน ดงัตารางท่ี 4.26 
 

ตารางท่ี 4.26  :  ปัจจยัทางการตลาดดา้นคุณค่าของสารอาหารมีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการ 
             ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพในดา้นปริมาณการซ้ือ 
 

ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑ ์
ดา้นคุณค่าของสารอาหาร 

 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นปริมาณการซ้ือ 
รวม 

 
1 กล่อง/ขวด/
กระป๋อง/ซอง 

แพค็ (คร่ึง
โหล) 

1 โหล 
 

มากกวา่ 1 
โหล 

ต ่า 
 

จ านวน 52 15 1 6 74 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 70.27% 20.27% 1.35% 8.11% 100.00% 
% ภายในปริมาณการซ้ือ 37.10% 42.90% 6.30% 66.70% 37.00% 
% รวม 26.00% 7.50% 0.50% 3.00% 37.00% 

สูง จ านวน 88 20 15 3 126 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 69.84% 15.87% 11.90% 2.38% 100.00% 
% ภายในปริมาณการซ้ือ 62.90% 57.10% 93.80% 33.30% 63.00% 
% รวม 44.00% 10.00% 7.50% 1.50% 63.00% 

 
รวม 

จ านวน 140 35 16 9 200 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 70.00% 17.50% 8.00% 4.50% 100.00% 
% ภายในปริมาณการซ้ือ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
% รวม 70.00% 17.50% 8.00% 4.50% 100.00% 

χ2= 10.405*  df = 3 Asymp. Sig. = 0.015 
 จากตาราง 4.26 พบว่าการทดสอบความสมัพนัธ ์Chi-Square มีความน่าจะเป็น (Sig.) 
เท่ากบั 0.015 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้นหมายความว่า คุณค่าของสารอาหารมีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นปริมาณการซ้ือ มีความสมัพนัธก์นัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
โดยผูบ้ริโภคมพีฤติกรรมปริมาณการซ้ือเป็นจ านวน 1 กล่อง/ขวด/กระป๋อง/ซอง มากท่ีสุด 
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สมมตฐิานที่ 2   ปัจจยัการตลาดผลติภัณฑ์ด้านรูปลกัษณ์ผลติภัณฑ์มคีวามสัมพนัธ์ต่อพฤตกิรรม
การตดัสินใจซ้ือ  
สมมตฐิาน2.1 ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑม์ีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือในดา้นตราสินคา้ 
 จากสมมติฐานปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑม์ีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นตราสินคา้พบว่า ปัจจยัทางการตลาดดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑก์บั
ตราสินคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือ ไม่มีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงมีความขดัแยง้
กบัสมมติฐาน ดงัตารางท่ี 4.27 
 

ตารางท่ี 4.27  :  ปัจจยัทางการตลาดดา้นรูปแบบผลิตภณัฑม์ีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการ  
             ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพในดา้นตราสินคา้ 
 

ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑ์ 
ดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ 

 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นตราสินคา้ 
รวม 

 
BLACKMORE 

 
BRAND 

 
I HEALTHY 

 Q10 
CENTRUM 

 
อื่นๆ 

 
ต ่า 
  
  
  

จ านวน 23 58 10 6 10 107 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 21.50% 54.21% 9.35% 5.61% 9.35% 100.00% 
%  ภายในตราสินคา้ 43.40% 55.80% 62.50% 60.00% 58.80% 53.50% 
% รวม 11.50% 29.00% 5.00% 3.00% 5.00% 53.50% 

สูง 
  
  
  

จ านวน 30 46 6 4 7 93 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 32.26% 49.46% 6.45% 4.30% 7.53% 100.00% 
%  ภายในตราสินคา้ 56.60% 44.20% 37.50% 40.00% 41.20% 46.50% 
% รวม 15.00% 23.00% 3.00% 2.00% 3.50% 46.50% 

  
  
 รวม 
  

จ านวน 53 104 16 10 17 200 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 26.50% 52.00% 8.00% 5.00% 8.50% 100.00% 
%  ภายในตราสินคา้ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
% รวม 26.50% 52.00% 8.00% 5.00% 8.50% 100.00% 

χ2= 3.275 df = 4 Asymp. Sig. = 0.513 
 จากตาราง 4.27  พบว่าการทดสอบความสมัพนัธ ์Chi-Square มีความน่าจะเป็น (Sig.) 
เท่ากบั 0.513 ซ่ึงมากกว่า 0.05 ดงันั้นหมายความว่า รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์ม่มีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นตราสินคา้ ไม่มีความสมัพนัธก์นัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
โดยผูบ้ริโภคเลือกซ้ือตราสินคา้ BRANDมากท่ีสุด 
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สมมตฐิาน2.2 ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑม์ีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือในดา้นเหตุผล 
 จากสมมติฐานปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑม์ีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นเหตุผลพบว่า ปัจจยัทางการตลาดดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑก์บั
เหตุผลท่ีตดัสินใจซ้ือ ไม่มีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงมีความขดัแยง้กบั
สมมติฐาน ดงัตารางท่ี 4.28 
 

ตารางท่ี 4.28  :  ปัจจยัทางการตลาดดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑม์ีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการ  
              ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพในดา้นเหตุผล 

χ2= 5.421  df = 7 Asymp. Sig. = 0.609 
 จากตาราง 4.28  พบว่าการทดสอบความสมัพนัธ ์Chi-Square มีความน่าจะเป็น (Sig.) 
เท่ากบั 0.609 ซ่ึงมากกว่า 0.05 ดงันั้นหมายความว่า รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์ม่มีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นเหตุผลท่ีซ้ือ ไม่มีความสมัพนัธก์นัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
โดยผูบ้ริโภคมีเหตุผลในการเลือกซ้ือเพ่ือบ ารุงสมองมากท่ีสุด 

ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑ์
ดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์

 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นเหตุผล 

รวม บ ารุง
ร่างกายและ
ผิวพรรณ 

ชะลอ
ความแก ่

 

ควบคุมคอ
เรสเตอรอล 

 

ช่วยในการเผา
ผลาญ 

 

ช่วยระบบ
ขบัถ่ายดูแล
รูปร่าง 

รักษา
อาการโรค
ท่ีเป็นอยู ่

บ ารุงสมอง 
 
 

อื่นๆ 
 
 

ต ่า จ านวน 30 7 7 8 7 11 31 6 107 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 28.04% 6.54% 6.54% 7.48% 6.54% 10.28% 28.97% 5.61% 100.00% 
%  ภายในเหตุผล 56.60% 53.80% 70.00% 66.70% 46.70% 50.00% 46.30% 75.00% 53.50% 
% รวม 15.00% 3.50% 3.50% 4.00% 3.50% 5.50% 15.50% 3.00% 53.50% 

สูง จ านวน 23 6 3 4 8 11 36 2 93 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 24.73% 6.45% 3.23% 4.30% 8.60% 11.83% 38.71% 2.15% 100.00% 
%  ภายในเหตุผล 43.40% 46.20% 30.00% 33.30% 53.30% 50.00% 53.70% 25.00% 46.50% 
% รวม 11.50% 3.00% 1.50% 2.00% 4.00% 5.50% 18.00% 1.00% 46.50% 

  
รวม 
  
  

จ านวน 53 13 10 12 15 22 67 8 200 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 26.50% 6.50% 5.00% 6.00% 7.50% 11.00% 33.50% 4.00% 100.00% 
%  ภายในเหตุผล 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
% รวม 26.50% 6.50% 5.00% 6.00% 7.50% 11.00% 33.50% 4.00% 100.00% 
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 สมมตฐิาน2.3 ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑม์ีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นปริมาณการซ้ือ 
 จากสมมติฐานปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑม์ีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นปริมาณการซ้ือพบว่า ปัจจยัทางการตลาดดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์
กบัปริมาณการตดัสินใจซ้ือ ไม่มีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงมีความ
ขดัแยง้กบัสมมติฐาน ดงัตารางท่ี 4.29 
 

ตารางท่ี 4.29 :  ปัจจยัทางการตลาดดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑม์ีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการ 
            ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือสุขภาพในดา้นปริมาณการเลือกซ้ือ 
 

ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้น
รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์

   

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นปริมาณการซ้ือ 
รวม 

 
1 กล่อง/ขวด/
กระป๋อง/ซอง 

แพค็ (คร่ึง
โหล) 

1 โหล 
 

มากกวา่ 1 
โหล 

ต ่า 
 

จ านวน 76 21 5 5 107 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 71.03% 19.63% 4.67% 4.67% 100.00% 
% ภายในปริมาณการซ้ือ 54.30% 60.00% 31.30% 55.60% 53.50% 
% รวม 38.00% 10.50% 2.50% 2.50% 53.50% 

สูง จ านวน 64 14 11 4 93 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 68.82% 15.05% 11.83% 4.30% 100.00% 
% ภายในปริมาณการซ้ือ 45.70% 40.00% 68.80% 44.40% 46.50% 
% รวม 32.00% 7.00% 5.50% 2.00% 46.50% 

 
รวม 

จ านวน 140 35 16 9 200 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 70.00% 17.50% 8.00% 4.50% 100.00% 
% ภายในปริมาณการซ้ือ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
% รวม 70.00% 17.50% 8.00% 4.50% 100.00% 

χ2= 3.828  df = 3 Asymp. Sig. = 0.281 
 จากตาราง 4.29  พบว่าการทดสอบความสมัพนัธ ์Chi-Square มีความน่าจะเป็น (Sig.) 
เท่ากบั 0.281 ซ่ึงมากกว่า 0.05 ดงันั้นหมายความว่า รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์มม่ีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นปริมาณการซ้ือ ไมม่ีความสมัพนัธก์นัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05  โดยผูบ้ริโภคมีปริมาณการซ้ือจ านวน 1 กล่อง/ขวด/กระป๋อง/ซอง มากท่ีสุด 
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 สมมตฐิานที่ 3  ปัจจยัการตลาดผลติภัณฑ์ด้านกลิน่และรสชาตผิลติภัณฑ์มคีวามสัมพนัธ์
ต่อพฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือ 
สมมตฐิาน3.1 ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นกล่ินและรสชาติผลิตภณัฑม์ีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นตราสินคา้ 
 จากสมมติฐานปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นกล่ินและรสชาติผลิตภณัฑมี์ความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นตราสินคา้พบว่า ปัจจยัทางการตลาดดา้นกล่ินและรสชาติ
ผลิตภณัฑก์บัตราสินคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือ ไม่มีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึง
มีความขดัแยง้กบัสมมติฐาน ดงัตารางท่ี 4.30 
 

ตารางท่ี 4.30 :  ปัจจยัทางการตลาดดา้นกล่ินและรสชาติของผลิตภณัฑม์ีความสมัพนัธต่์อ 
            พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพในดา้นตราสินคา้ 
 

ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้น
กลิ่นและรสชาติ 

 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นตราสินคา้  
รวม 

 
BLACKMORE 

 
BRAND 

 
I HEALTHY 

 Q10 
CENTRUM 

 
อื่นๆ 

 
ต ่า 
  
  
  

จ านวน 20 43 8 6 5 82 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 24.39% 52.44% 9.76% 7.32% 6.10% 100.00% 
%  ภายในตราสินคา้ 37.70% 41.30% 50.00% 60.00% 29.40% 41.00% 
% รวม 10.00% 21.50% 4.00% 3.00% 2.50% 41.00% 

สูง 
  
  
  

จ านวน 33 61 8 4 12 118 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 27.97% 51.69% 6.78% 3.39% 10.17% 100.00% 
%  ภายในตราสินคา้ 62.30% 58.70% 50.00% 40.00% 70.60% 59.00% 
% รวม 16.50% 30.50% 4.00% 2.00% 6.00% 59.00% 

  
  
 รวม 
  

จ านวน 53 104 16 10 17 200 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 26.50% 52.00% 8.00% 5.00% 8.50% 100.00% 
%  ภายในตราสินคา้ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
% รวม 26.50% 52.00% 8.00% 5.00% 8.50% 100.00% 

χ2= 3.210  df = 4 Asymp. Sig. = 0.523 
 จากตาราง 4.30  พบว่าการทดสอบความสมัพนัธ ์Chi-Square มีความน่าจะเป็น (Sig.) 
เท่ากบั 0.523 ซ่ึงมากกว่า 0.05 ดงันั้นหมายความว่า กล่ินและรสชาติของผลิตภณัฑไ์ม่มี
ความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นตราสินคา้ ไม่มีความสมัพนัธก์นัทางสถิติท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05  โดยผูบ้ริโภคเลือกซ้ือตราสินคา้ BRAND มากท่ีสุด 
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 สมมตฐิาน3.2 ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นกล่ินและรสชาติผลิตภณัฑม์ีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นเหตุผล 
 จากสมมติฐานปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นกล่ินและรสชาติผลิตภณัฑมี์ความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นตราสินคา้พบว่า ปัจจยัทางการตลาดดา้นกล่ินและรสชาติ
ผลิตภณัฑก์บัเหตุผลท่ีตดัสินใจซ้ือ ไม่มีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงมี
ความขดัแยง้กบัสมมติฐาน ดงัตารางท่ี 4.31 
 

 ตารางท่ี 4.31  :  ปัจจยัทางการตลาดดา้นดา้นกล่ินและรสชาติของผลิตภณัฑม์ีความสมัพนัธต่์อ 
  พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพในดา้นเหตุผล 

χ2= 5.622  df = 7 Asymp. Sig. = 0.585 
 จากตาราง 4.31  พบว่าการทดสอบความสมัพนัธ ์Chi-Square มีความน่าจะเป็น (Sig.) 
เท่ากบั 0.585 ซ่ึงมากกว่า 0.05 ดงันั้นหมายความว่า กล่ินและรสชาติของผลิตภณัฑไ์ม่มี
ความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นเหตุผล ไม่มีความสมัพนัธก์นัทางสถิติท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05  โดยผูบ้ริโภคมีเหตุผลในการเลือกซ้ือเพ่ือบ ารุงสมองมากท่ีสุด 

ปัจจยัการตลาด
ผลิตภณัฑด์า้นกลิ่น

และรสชาติ  
 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นเหตุผล 

รวม บ ารุง
ร่างกายและ
ผิวพรรณ 

ชะลอความ
แก ่

 

ควบคุมคอ
เรสเตอรอล 

 

ช่วยในการ
เผาผลาญ 

 

ช่วยระบบ
ขบัถ่ายดูแล
รูปร่าง 

รักษา
อาการโรค
ท่ีเป็นอยู ่

บ ารุงสมอง 
 
 

อื่นๆ 
 
 

ต ่า จ านวน 25 5 3 8 6 8 24 3 82 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 30.49% 6.10% 3.66% 9.76% 7.32% 9.76% 29.27% 3.66% 100.00% 
%  ภายในเหตุผล 47.20% 38.50% 30.00% 66.70% 40.00% 36.40% 35.80% 37.50% 41.00% 
% รวม 12.50% 2.50% 1.50% 4.00% 3.00% 4.00% 12.00% 1.50% 41.00% 

สูง จ านวน 28 8 7 4 9 14 43 5 118 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 23.73% 6.78% 5.93% 3.39% 7.63% 11.86% 36.44% 4.24% 100.00% 
%  ภายในเหตุผล 52.80% 61.50% 70.00% 33.30% 60.00% 63.60% 64.20% 62.50% 59.00% 
% รวม 14.00% 4.00% 3.50% 2.00% 4.50% 7.00% 21.50% 2.50% 59.00% 

  
รวม 
  
  

จ านวน 53 13 10 12 15 22 67 8 200 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 26.50% 6.50% 5.00% 6.00% 7.50% 11.00% 33.50% 4.00% 100.00% 
%  ภายในเหตุผล 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
% รวม 26.50% 6.50% 5.00% 6.00% 7.50% 11.00% 33.50% 4.00% 100.00% 
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สมมตฐิาน3.3 ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นกล่ินและรสชาติผลิตภณัฑม์ีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นปริมาณการซ้ือ 
 จากสมมติฐานปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นกล่ินและรสชาติผลิตภณัฑมี์ความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นปริมาณการซ้ือพบว่า ปัจจยัทางการตลาดดา้นกล่ินและรสชาติ
ผลิตภณัฑก์บัปริมาณการซ้ือไม่มีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงมีความ
ขดัแยง้กบัสมมติฐาน ดงัตารางท่ี 4.32 
  

ตารางท่ี 4.32 :  ปัจจยัทางการตลาดดา้นกล่ินและรสชาติของผลิตภณัฑม์ีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรม
            การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพในดา้นปริมาณการเลือกซ้ือ 
  
ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้น

กล่ินและรสชาติ   
 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นปริมาณการซ้ือ 
รวม 

 
1 กล่อง/ขวด/
กระป๋อง/ซอง 

แพค็ (คร่ึง
โหล) 

1 โหล 
 

มากกวา่ 1 
โหล 

ต ่า 
 

จ านวน 60 13 4 5 82 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 73.17% 15.85% 4.88% 6.10% 100.00% 
% ภายในปริมาณการซ้ือ 42.90% 37.10% 25.00% 55.60% 41.00% 
% รวม 30.00% 6.50% 2.00% 2.50% 41.00% 

สูง จ านวน 80 22 12 4 118 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 67.80% 18.64% 10.17% 3.39% 100.00% 
% ภายในปริมาณการซ้ือ 57.10% 62.90% 75.00% 44.40% 59.00% 
% รวม 40.00% 11.00% 6.00% 2.00% 59.00% 

 
รวม 

จ านวน 140 35 16 9 200 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 70.00% 17.50% 8.00% 4.50% 100.00% 
% ภายในปริมาณการซ้ือ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
% รวม 70.00% 17.50% 8.00% 4.50% 100.00% 

χ2= 2.896  df = 3 Asymp. Sig.  = 0.408 

 จากตาราง 4.32  พบว่าการทดสอบความสมัพนัธ ์Chi-Square มีความน่าจะเป็น (Sig.) 
เท่ากบั 0.408 ซ่ึงมากกว่า 0.05 ดงันั้นหมายความว่า กล่ินและรสชาติของผลิตภณัฑไ์มมี่
ความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นปริมาณการซ้ือ ไมม่ีความสมัพนัธก์นัทางสถิติท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05  โดยผูบ้ริโภคมีปริมาณการซ้ือจ านวน 1 กล่อง/ขวด/กระป๋อง/ซอง มากท่ีสุด 
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 สมมตฐิานที่ 4  ปัจจยัการตลาดผลติภัณฑ์ด้านรูปแบบบรรจุภัณฑ์มคีวามสัมพนัธ์ต่อ
พฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือ 
สมมตฐิาน4.1 ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นรูปแบบบรรจุภณัฑม์ีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือในดา้นตราสินคา้ 
 จากสมมติฐานปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นรูปแบบบรรจุภณัฑม์ีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นตราสินคา้พบว่า ปัจจยัทางการตลาดดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑก์บั 
ตราสินคา้ไม่มีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงมีความขดัแยง้กบัสมมติฐาน 
ดงัตารางท่ี 4.33 
 

ตารางท่ี 4.33  : ปัจจยัทางการตลาดดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑม์ีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการ 
             ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพในดา้นตราสินคา้ 
 

χ2= 7.706  df = 4 Asymp. Sig. = 0.103 
 จากตาราง 4.33  พบว่าการทดสอบความสมัพนัธ ์Chi-Square มีความน่าจะเป็น (Sig.) 
เท่ากบั 0.103 ซ่ึงมากกว่า 0.05 ดงันั้นหมายความว่า กล่ินและรสชาติของผลิตภณัฑไ์ม่มี
ความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นตราสินคา้ ไม่มีความสมัพนัธก์นัทางสถิติท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05  โดยผูบ้ริโภคเลือกซ้ือตราสินคา้ BRAND มากท่ีสุด 

ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้น
รูปแบบบรรจุภณัฑ์   

 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นตราสินคา้ 
รวม 

 
BLACKMORE 

 
BRAND 

 
I HEALTHY 

 Q10 
CENTRUM 

 
อื่นๆ 

 
ต ่า 
  
  
  

จ านวน 22 57 5 2 8 94 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 23.40% 60.64% 5.32% 2.13% 8.51% 100.00% 
%  ภายในตราสินคา้ 41.50% 54.80% 31.30% 20.00% 47.10% 47.00% 
% รวม 11.00% 28.50% 2.50% 1.00% 4.00% 47.00% 

สูง 
  
  
  

จ านวน 31 47 11 8 9 106 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 29.25% 44.34% 10.38% 7.55% 8.49% 100.00% 
%  ภายในตราสินคา้ 58.50% 45.20% 68.80% 80.00% 52.90% 53.00% 
% รวม 15.50% 23.50% 5.50% 4.00% 4.50% 53.00% 

  
  
 รวม 
  

จ านวน 53 104 16 10 17 200 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 26.50% 52.00% 8.00% 5.00% 8.50% 100.00% 
%  ภายในตราสินคา้ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
% รวม 26.50% 52.00% 8.00% 5.00% 8.50% 100.00% 
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 สมมตฐิาน4.2 ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นรูปแบบบรรจุภณัฑม์ีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นเหตุผล 
 จากสมมติฐานปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นรูปแบบบรรจุภณัฑม์ีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นเหตุผลพบว่า ปัจจยัทางการตลาดดา้นกล่ินและรสชาติผลิตภณัฑ์
กบัเหตุผลไม่มีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงมีความขดัแยง้กบัสมมติฐาน 
ดงัตารางท่ี 4.34 
 

ตารางท่ี 4.34  :  ปัจจยัทางการตลาดดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑม์ีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการ   
             ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพในดา้นเหตุผล 

χ2= 2.391  df = 7 Asymp. Sig. = 0.935 
 จากตาราง 4.34  พบว่าการทดสอบความสมัพนัธ ์Chi-Square มีความน่าจะเป็น (Sig.) 
เท่ากบั 0.935 ซ่ึงมากกว่า 0.05 ดงันั้นหมายความว่า รูปแบบบรรจุภณัฑไ์ม่มีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นเหตุผล ไม่มีความสมัพนัธก์นัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
โดยผูบ้ริโภคมีเหตุผลในการเลือกซ้ือเพ่ือบ ารุงสมองมากท่ีสุด 

 ปัจจยัการตลาด
ผลิตภณัฑด์า้นรูปแบบ

บรรจุภณัฑ์ 
  

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นเหตุผล 

รวม 
บ ารุง

ร่างกายและ
ผิวพรรณ 

 

ชะลอ
ความแก ่

 
 

ควบคุมค
เรสเตอรอล 
 
 

ช่วยในการ
เผาผลาญ 

 
 

ช่วยระบบ
ขบัถ่ายดูแล
รูปร่าง 

 

รักษา
อาการโรค
ท่ีเป็นอยู ่

 

บ ารุงสมอง 
 
 
 

อื่นๆ 
 
 
 

ต ่า จ านวน 25 5 3 8 6 8 24 3 82 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 30.49% 6.10% 3.66% 9.76% 7.32% 9.76% 29.27% 3.66% 100.00% 
%  ภายในเหตุผล 47.20% 38.50% 30.00% 66.70% 40.00% 36.40% 35.80% 37.50% 41.00% 
% รวม 12.50% 2.50% 1.50% 4.00% 3.00% 4.00% 12.00% 1.50% 41.00% 

สูง จ านวน 28 8 7 4 9 14 43 5 118 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 23.73% 6.78% 5.93% 3.39% 7.63% 11.86% 36.44% 4.24% 100.00% 
%  ภายในเหตุผล 52.80% 61.50% 70.00% 33.30% 60.00% 63.60% 64.20% 62.50% 59.00% 
% รวม 14.00% 4.00% 3.50% 2.00% 4.50% 7.00% 21.50% 2.50% 59.00% 

  
รวม 
  
  

จ านวน 53 13 10 12 15 22 67 8 200 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 26.50% 6.50% 5.00% 6.00% 7.50% 11.00% 33.50% 4.00% 100.00% 
%  ภายในเหตุผล 

100.00% 
100.00

% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
% รวม 26.50% 6.50% 5.00% 6.00% 7.50% 11.00% 33.50% 4.00% 100.00% 
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 สมมตฐิาน4.3 ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นรูปแบบบรรจุภณัฑม์ีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นปริมาณการซ้ือ 
 จากสมมติฐานปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นรูปแบบบรรจุภณัฑม์ีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในปริมาณการซ้ือพบว่า ปัจจยัทางการตลาดดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑก์บั
ปริมาณการซ้ือไม่มีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงมีความขดัแยง้กบั
สมมติฐาน ดงัตารางท่ี 4.35 
 

ตารางท่ี 4.35 :  ปัจจยัทางการตลาดดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑม์ีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการ  
            ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพในดา้นปริมาณการซ้ือ 
 

 ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้น
รูปแบบบรรจุภณัฑ ์

 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นปริมาณการซ้ือ 
รวม 

 
1 กล่อง/ขวด/
กระป๋อง/ซอง 

แพค็ (คร่ึง
โหล) 

1 โหล 
 

มากกวา่ 1 
โหล 

ต ่า 
 

จ านวน 60 13 4 5 82 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 73.17% 15.85% 4.88% 6.10% 100.00% 
% ภายในปริมาณการซ้ือ 42.90% 37.10% 25.00% 55.60% 41.00% 
% รวม 30.00% 6.50% 2.00% 2.50% 41.00% 

สูง จ านวน 80 22 12 4 118 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 67.80% 18.64% 10.17% 3.39% 100.00% 
% ภายในปริมาณการซ้ือ 57.10% 62.90% 75.00% 44.40% 59.00% 
% รวม 40.00% 11.00% 6.00% 2.00% 59.00% 

 
รวม 

จ านวน 140 35 16 9 200 
% ภายในผลิตภณัฑ ์ 70.00% 17.50% 8.00% 4.50% 100.00% 
% ภายในปริมาณการซ้ือ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
% รวม 70.00% 17.50% 8.00% 4.50% 100.00% 

χ2= 0.156  df = 3 Asymp. Sig. = 0.984 
 จากตาราง 4.35 พบว่าการทดสอบความสมัพนัธ ์Chi-Square มีความน่าจะเป็น (Sig.) 
เท่ากบั 0.984 ซ่ึงมากกว่า 0.05 ดงันั้นหมายความว่า รูปแบบบรรจุภณัฑไ์ม่มีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในดา้นปริมาณการซ้ือ ไม่มีความสมัพนัธก์นัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 โดยผูบ้ริโภคมีปริมาณการซ้ือจ านวน 1 กล่อง/ขวด/กระป๋อง/ซอง มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.36 :  ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑม์ี  
            ความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือสุขภาพ  
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
สมมติฐานที่ 1  ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นคุณค่าของสารอาหารมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ   
     สมมติฐาน1.1 ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นคุณค่าของสารอาหารมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือใน
ดา้นตราสินคา้ 

ขดัแยง้ 
 

     สมมติฐาน1.2 ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นคุณค่าของสารอาหารมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือใน
ดา้นเหตุผล 

ขดัแยง้ 
 

     สมมติฐาน1.3 ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นคุณค่าของสารอาหารมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือใน
ดา้นปริมาณการซ้ือ 

สนบัสนุน 
 

สมมติฐานที่ 2  ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ   
     สมมติฐาน2.1 ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือใน
ดา้นตราสินคา้ 

ขดัแยง้ 
 

     สมมติฐาน2.2 ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือใน
ดา้นเหตุผล 

ขดัแยง้ 
 

     สมมติฐาน2.3 ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑมี์ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือใน
ดา้นปริมาณการซ้ือ 

ขดัแยง้ 
 

สมมติฐานที่ 3  ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นกลิ่นและรสชาติผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ   
      สมมติฐาน3.1 ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นกลิ่นและรสชาติผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ือในดา้นตราสินคา้ 

ขดัแยง้ 
 

     สมมติฐาน3.2 ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นกลิ่นและรสชาติผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ือในดา้นเหตุผล 

ขดัแยง้ 
 

     สมมติฐาน3.3 ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นกลิ่นและรสชาติผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ือในดา้นปริมาณการซ้ือ 

ขดัแยง้ 
 

สมมติฐานที่ 4  ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นกลิ่นและรสชาติผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ   
     สมมติฐาน4.1 ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นรูปแบบบรรจุภณัฑมี์ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือใน
ดา้นตราสินคา้ 

ขดัแยง้ 
 

     สมมติฐาน4.2 ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นรูปแบบบรรจุภณัฑมี์ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือใน
ดา้นเหตุผล 

ขดัแยง้ 
 

     สมมติฐาน4.3 ปัจจยัการตลาดผลิตภณัฑด์า้นรูปแบบบรรจุภณัฑมี์ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือใน
ดา้นปริมาณการซ้ือ 

ขดัแยง้ 
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1. ��	
��ก����ก�� 

�� !	
���"#$��"ก����%�� 
       1. �������ก�������	���ก��������������� !"�$��#��*�������$+,���(�,� 

ก�+����#*�
� 
              2. �������ก���'��ก��#ก�����$�(�)��������� !"�$��#��*�������$+,���(�,� 
ก�+����#*�
� 
 3. �������ก�������	���ก��������������� !"#�
��#$�#��%"�&��'��ก��#ก�����$�(� 
)��������� !"�$��#��*�������$+,���(�,�ก�+����#*�
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 ก������	�����������	���ก��������������� !"#�
��#$�#��%"�&��'��ก��#ก�����$�(�
)��������� !"�$��#��*�������$+,��� ��,��ก������	
�������3ก&�(*��ก����34	5"6ก&�-���3ก�7ก�� 
4�	$�#��89�,��#-���กก������	���ก�&�� (5���:6����(ก����;������� !"(*�$��
����ก�7

��#����ก��,���-�7��4�
 ��#������:6����(ก��ก�	+�%"���ก�������������7$��
��#
����ก��,���-�7��4�
.���	&��8-ก����6�3�*#�3$# 
  

�&& �)��*���ก����%�� 

 �&& �)��*���ก����%�� 

 
+%%����"ก�� ��**������ ��,-$&�#��&��&.��/$ 0�.1 �ก��&ก�� �*���2%345���� ��,-$

����&��6���.4���	���. 7*�
��ก��*����&& �)��*�"��5 

 �&& �)����� 1  �����	ก������������ !"���
+ 
&�,��$����*��#�
��#$�#��%"�&�
�'��ก��#ก�����$�(�)��� 
 1.1 �����	ก������������ !"���
+ 
&�,��$����*��#�
��#$�#��%"�&��'��ก��#ก��
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 1.2 �����	ก������������ !"���
+ 
&�,��$����*��#�
��#$�#��%"�&��'��ก��#ก��
���$�(�)���(����*�+�� 
 1.3 �����	ก������������ !"���
+ 
&�,��$����*��#�
��#$�#��%"�&��'��ก��#ก��
���$�(�)���(������#� ก��)��� 
 �&& �)����� 2   �����	ก������������ !"����-���ก� "������ !"#�
��#$�#��%"�&�
�'��ก��#ก�����$�(�)��� 
 2.1 �����	ก������������ !"����-���ก� "������ !"#�
��#$�#��%"�&��'��ก��#ก��
���$�(�)���(������$�
�� 
 2.2 �����	ก������������ !"����-���ก� "������ !"#�
��#$�#��%"�&��'��ก��#ก��
���$�(�)���(����*�+�� 
 2.3 �����	ก������������ !"����-���ก� "������ !"#�
��#$�#��%"�&��'��ก��#ก��
���$�(�)���(������#� ก��)��� 
 �&& �)����� 3  �����	ก������������ !"���ก���6�3�$5��������� !"#�
��#$�#��%"�&�
�'��ก��#ก�����$�(�)���  
 3.1 �����	ก������������ !"���ก���6�3�$5��������� !"#�
��#$�#��%"�&��'��ก��#
ก�����$�(�)���(������$�
�� 
 3.2 �����	ก������������ !"���ก���6�3�$5��������� !"#�
��#$�#��%"�&��'��ก��#
ก�����$�(�)���(����*�+�� 
 3.3 �����	ก������������ !"���ก���6�3�$5��������� !"#�
��#$�#��%"�&��'��ก��#
ก�����$�(�)���(������#� ก��)��� 
 �&& �)����� 4  �����	ก������������ !"����-�6777���+�� !"#�
��#$�#��%"�&�
�'��ก��#ก�����$�(�)���  
 4.1 �����	ก������������ !"����-�6777���+�� !"#�
��#$�#��%"�&��'��ก��#ก��
���$�(�)���(������$�
�� 
 4.2 �����	ก������������ !"����-�6777���+�� !"#�
��#$�#��%"�&��'��ก��#ก��
���$�(�)���(����*�+�� 
 4.3 �����	ก������������ !"����-�6777���+�� !"#�
��#$�#��%"�&��'��ก��#ก��
���$�(�)���(������#� ก��)��� 
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ก�	0&
��;�ก����ก�	0& ����0�" 
 ������	
����������	 �-�7��4�
ก�+&#����	&������9�ก������	.��6ก& ก����ก��
��������ก���ก��	�ก�7
�����	���ก��������������� !"#�
��#$�#��%"�&��'��ก��#ก�����$�(�)��������� !"�$��#
��*�������$+,���  ��#8����ก���3��7ก��(*�
��#$9�
�A������������ !"ก�7������ !"�$��#
��*�� 4�	#�,�7�,�������	�&�������:7+

�����
	��7��3�� $(� *������$�(�����ก)���
������ !"�$��#��*���9�� 200 5+� 6�3����	�	-&(�,�ก�+����#*�
��9�� 4 �,� 
���,�

�����	 �,�*��	,��� �,�7���, 6�3�,�$��� $&��
�����#�����(5� 
�� 677$�78�# $8������(5�
(ก�����
��3*",��#-�.��6ก& 
&����	�3
&��B���	6�3$8�����$�7*�
&�677 T-Test 6�3 
&�Chi-Square 

 

ก�����#���6$���&<� 
 ก�����
��3*",��#-�.���9�ก�����
��3*",��#-�4�	#���	�3���	������  

1. ��ก� 3��35�ก���$��",���-���7677$�78�# �'��ก��#ก�����$�(�)��������� !"
�$��#��*�������$+,��� 6�3�����	���ก������(ก��)��������� !"�$��#��*�������$+,��� 4�	
9��$�(�-�677�9�� ���	�3 
&�$8������P� .��6ก& 
&��B���	 (Mean) 
&�
��#�7��	��7
#���P� (Standard Deviation) �9�6ก��# ���  ��	+ ��	.�� ก����ก�� ��5��6�3$8���� 

2. ก�����
��3*",��#-��������$�7$##��P�,�������	���ก��������������� !",��
�-�7��4�
6�3�����	���ก��������������� !"#�
��#$�#��%"ก�7�'��ก��#ก�����$�(�)��� 4�	
(5�ก�����
��3*"
��#$�#��%"677 Chi-Square �����*�
&�
��#$�#��%",��$�����6�������:��$�3
�&�ก� ����3��7
��#$9�
�A�	&��#��	���$8�������3��7 0.05 
 

��	
��ก����%�� 
 ����กก����ก�������	���ก��������������� !"#�
��#$�#��%"�&��'��ก��#ก��
���$�(�)��������� !"�$��#��*�������$+,���  $�+���ก������	.������� 
�0����� 1 ก�����
��3*"��ก� 3��35�ก���$��",���-���7677$�78�# �9�6ก��# ���   ��	+ 
��	.�� ก����ก�� ��5�� 6�3$8���� 

�-���7677$�78�#��:���*A��#�กก�&����5�	 $&�(*A& #���	+ 26- 30  �Z #���	.��     
10, 001-20,000 7�� #��3��7ก����ก�����AA���� #���5����ก��7�������ก5 �����#� 
�ก���	/�ก��ก�� ,����5ก��/��ก��,����P  6�3#�$8����4$� 
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�0����� 2  ก�����
��3*"�����	���ก��������������� !"�$��#��*�������$+,����ก��	�ก�7�������� 
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��#$�#��%"�&��'��ก��#ก��
���$�(�)��������� !"�$��#��*�������$+,��� ������$�
�����)���  �*�+���������ก6�3���#� ก��
���$�(�����ก)���(6�&�3
���� 
�&& �)����� 1  
+%%��ก�� ��*��� ��,-$*���#	,#0���"�����6��&�#��&��&.��/$ 0�.1 �ก��&

ก�� �*���2%345� 7*�
��ก��*����&& �)���0��*�"��5 
 1.1 �����	ก������������ !"���
+ 
&�,��$����*��ก�7�'��ก��#ก�����$�(�)���(
������$�
��.#&#�
��#$�#��%" �	&��#��	$9�
�A���$8�������3��7 0.05  
 1.2 �����	ก������������ !"���
+ 
&�,��$����*��ก�7�'��ก��#ก�����$�(�)���(
����*�+��.#&#�
��#$�#��%" �	&��#��	$9�
�A���$8�������3��7 0.05   
 1.3 �����	ก������������ !"���
+ 
&�,��$����*��ก�7�'��ก��#ก�����$�(�)���(
������#� ก��)���#�
��#$�#��%" �	&��#��	$9�
�A���$8�������3��7 0.05  
 
 



 

 

73 

 �&& �)����� 2   
+%%��ก�� ��*��� ��,-$*����<
��ก�,$��� ��,-$&�#��&��&.��/$ 0�

.1 �ก��&ก�� �*���2%345� 
 2.1 �����	ก������������ !"����-���ก� "������ !"ก�7�'��ก��#ก�����$�(�)���(
������$�
��.#&#�
��#$�#��%" �	&��#��	$9�
�A���$8�������3��7 0.05   
 2.2 �����	ก������������ !"����-���ก� "������ !"ก�7�'��ก��#ก�����$�(�)���(
����*�+��.#&#�
��#$�#��%" �	&��#��	$9�
�A���$8�������3��7 0.05   
 2.3 �����	ก������������ !"����-���ก� "������ !"ก�7�'��ก��#ก�����$�(�)���(
������#� ก��)���.#&#�
��#$�#��%" �	&��#��	$9�
�A���$8�������3��7 0.05    
 �&& �)����� 3  
+%%��ก�� ��*��� ��,-$*���ก���������;� ���� ��,-$&�#��&��&.��/$

 0�.1 �ก��&ก�� �*���2%345�  
 3.1 �����	ก������������ !"���ก���6�3�$5��������� !"ก�7�'��ก��#ก�����$�(�)���
(������$�
��.#&#�
��#$�#��%" �	&��#��	$9�
�A���$8�������3��7 0.05   
 3.2 �����	ก������������ !"���ก���6�3�$5��������� !"ก�7�'��ก��#ก�����$�(�)���
(����*�+��.#&#�
��#$�#��%" �	&��#��	$9�
�A���$8�������3��7 0.05   
 3.3 �����	ก������������ !"���ก���6�3�$5��������� !"ก�7�'��ก��#ก�����$�(�)���
(������#� ก��)���.#&#�
��#$�#��%" �	&��#��	$9�
�A���$8�������3��7 0.05   
 �&& �)����� 4  
+%%��ก�� ��*��� ��,-$*����<
������%	��,-$&�#��&��&.��/$ 0�

.1 �ก��&ก�� �*���2%345�  
 4.1 �����	ก������������ !"����-�6777���+�� !"ก�7�'��ก��#ก�����$�(�)���(���
���$�
��.#&#�
��#$�#��%" �	&��#��	$9�
�A���$8�������3��7 0.05 
 4.2 �����	ก������������ !"����-�6777���+�� !"ก�7�'��ก��#ก�����$�(�)���(���
�*�+��.#&#�
��#$�#��%" �	&��#��	$9�
�A���$8�������3��7 0.05 
 4.3 �����	ก������������ !"����-�6777���+�� !"ก�7�'��ก��#ก�����$�(�)���(���
���#� ก��)���.#&#�
��#$�#��%" �	&��#��	$9�
�A���$8�������3��7 0.05 
 
3. ���
����� 
 ��3��]$9�
�A���.���7��ก��ก������	(�������� �-�����	�3.��9�#�������	�����$�+���:,��
	+��(*����78��,����]����� 4�	#�ก��9���ก$��6�3������	����ก��	�,���#��������6�3$�7$+*���
,��6	�� .������� 



 

 

74 

 ��ก��ก������	�����������	���ก��������������� !"#�
��#$�#��%"�&��'��ก��#ก��
���$�(�)��������� !"�$��#��*�������$+,���(�,�ก�+����#*�
��7�&�#���3��]$9�
�A���
9�#�������	��.������� 
 
���&<���ก�,�*���
��;�ก���� �$��"�<� ��������!�& 

�-���7677$�78�#��:���*A��#�กก�&����5�	 $&�(*A& #���	+ 26- 30  �Z #���	.��     
10, 001-20,000 7�� #��3��7ก����ก�����AA���� #���5����ก��7�������ก5 �����#� 
�ก���	/�ก��ก�� ,����5ก��/��ก��,����P  6�3#�$8����4$�)���$��
����ก�7������	,��
���� � ��7-�	"��;" (2547) �����ก�������������	��������� !"6�3ก��$���$�����ก������ ���#�
���%����&�ก��)�����*���$��#$+,���	��*�� a67��"b ,���-�7��4�
(�,�ก�+����#*�
� �7�&� 
�-�7��4�
���)�����*���$��#$+,��� 	��*�� a67��"b ��:���*A��#�กก�&����5�	 6�3$&�(*A&
��3ก�7��5����ก����ก5 #�ก����ก��(�3��7���AA���� #���	.���&�����10,001-30,000 
7�� 6�3#�$8����4$� )���$��
����ก�7������	,�� ���� 5�	*���A��;� (2540) �����ก�������� 
�����	���#����&�ก������ก)��������� !"�$��#$+,�����3�������#�,��
ก�+����#*�
� �7�&� 
�����ก� 3��35�ก� �-����)��������� !"�$��#$+,�����3�������#� #��3��7ก����ก��$&�(*A&�7
���AA���� #�$8����4$� 6�3#��3��7��	.���	-&(5&�� 10,000 c 20,000 7�� �������ก������ !"
�$��#��*�� ��:$�
����3������3��)��� 6�3�-�7��4�
$&�(*A&.#&�9���:����7��4�
$�
��
��3����� ����� �-�#���	.��$-��3#��9���(ก��)��� (Purchasing Power)$9�*��7$�
��h+i#�hj�	 .��
#�กก�&��-�#���	.����	 
 

���&<�
+%%����"ก�� ��**������ ��,-$&�#��&��&.��/$ 0�.1 �ก��&ก�� �*���2%345���� ��,-$

����&��6���.4���	���. 
 $9�*��7�����	���ก��������������� !"#�
��#$�#��%"�&��'��ก��#ก�����$�(�)���
������ !"��*���$��#�����$+,����� �-�7��4�
$&�(*A&(*�
��#$9�
�Aก�7�����	��������� !".#&
�&��3��:
+ 
&�,��$����*�� �-���ก� "������ !" ก���6�3�$5��������� !" 6�3�-�6777���+
�� !" (�3��7
��#$9�
�A#�ก4�	(���
+ 
&�,��$����*���3#+&������
+ ��34	5"���.����7#�

��#$9�
�A#�ก���$+� $9�*��7(����-���ก� "6�3�-�6777���+�� !" �-�7��4�
$&�(*A&(*�

��#$9�
�A#�ก���$+�
�� 
+ ���.��#���P���:���	�#��76�3�
�����*#�	��7��3ก�
+ ���.��
#���P��&���
"ก����*��6�3	� )���$��
����ก�7������	����ก��	�,��� 
+ $����  �+,���� (2548) 
�����	���ก���������#����&�ก�����$�(�)��������� !"�$��#��*�����9�*�ก,���-�7��4�
(�,�
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ก�+����#*�
� ��กก����ก���7�&� �����	���ก��ก������ )�����3ก�7���	 4 Pls 
�� ������ !" 
��
� 5&�����ก������9�*&�	 ก��$&��$��#ก������ ก�+&#����	&��(*�
��#$9�
�Aก�7�����	���$�
��
#�ก��:����76�ก 4�	(*�
��#$9�
�Aก�7$�
��#�
+ ���.��#���P��5���8��.�.�� �5&#�ก��
��7�����ก�	. 6�3$�
��#�$&��$#,��$��$ก����ก%��#5�����:����7��m �ก��ก���-�677
,��7���+�� !"
��#�,��ก�3�������ก��$3��ก6�3�ก]7��ก���&�	 )���$��
����ก�7������	,�� 
����  #��
3�� (2549) ������ �'��ก��#ก��7��4�
�
��������#�����$+,��� (Functional Drink) ,��
�-�7��4�
$���(ก�+����#*�
��7�&�7���+�� !"����-���7677$�78�#����ก)���#�ก���$+� 
��
7���+�� !"���#�
��#$3��ก(ก�����# 6�3$�#��8�ก��.���&�	 #��9�*�ก�7� �9�(*��-�7��4�
�	#
#�กก�&� �����:��34	5"�&��-����� (ก����;�6�3���7��+�7���+�� !"(*�$��
����ก�7
��#
����ก��,���-�7��4�
 $9�*��7$��*�+����-�7��4�
.#&����ก��7��3�������� !"�$��#��*���������ก
#���
�6���ก�.� )���ก]$��
����ก�7������	,�� ��������	"  ���#��" (2545) ������ �����	���
$�#��%"ก�7�'��ก��#ก��7��4�
������ !"�$��#��*��,���-�$-���	+(5#�#�-�$-���	+���*���
�5�	�(*#&�7�&������	��������ก����7�-���
�,�������� !"$&����&��'��ก��#ก��7��4�
������ !"
�$��#��*��4�	$��*�+���.#&��7��3���������ก��
�6���ก�.� 
 

���&<�.1 �ก��&ก�� �*���2%345���� ��,-$����&��6���.4���	���.�ก����ก�� �����#�� �6 	�����


��&�,ก��345� 
 ��ก��ก��$9����,��#-��7�&� �#���$�78�#�-�7��4�
8�������� !"�$��#��*��8�����$�
��
����-�7��4�
��7��3��#�ก���$+�
�� ���$�
��67��" �����#�$ก^�� 6�3.�-�_���
����]
��#�9���7 )���$��
����ก�7������	,�� �����5  �q	����;#�
� (2543) 4�	�7�&��-�7��4�
�	#
)���)+�.ก&$ก��#�ก���$+� �����#�
���
��������#���ก$9���]��-� $#+.��$ก��6�3����#��$��#
��#�9���7 $&�(*A&)����������7��3����� 6�3$��
����ก�7������	,������ � ��7-�	"��;" 
(2547) �����	��������� !"6�3ก��$���$�����ก������ ���#����%����&�ก��)�����*���$��#$+,���
	��*�� a67��"b ,���-�7��4�
(�,�ก�+����#*�
� ��ก������	�7�&� �-�7��4�
���)�����*���$��#
$+,��� 	��*�� a67��"b 4�	$&�(*A&#���	+ 21-30 �Z �7ก����ก���3��7���AA���� $&�(*A&
��3ก�7��5����ก��7�������ก56�3�*�+������-�7��4�
����ก)��������� !"�$��#��*�� 
�� 
79��+�$#��  79��+��&��ก�	6�3������ (*�$�	$�($ )���$��
����ก�7������	����ก��	�,���,��   
����  7+A5&�	�ก���6�3
 3 (2543).����ก�������	���#����%����&�ก�����$�(�����ก)��������� !"
�$��#��*�� )���.����ก����ก��35�5����.����#���	+����6�& 20 �Z,��.� �7�&��*�+�������35�5
����ก)��������� !"�$��#��*��#�ก���$+�  
�� 79��+��&��ก�	 6�3������	,���+���� ����� �5	" 
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(2547) �����	���ก���������#����%����&��'��ก��#ก��)��������� !"�$��#��*��,���-���กก9����
ก�	($8������กก9����ก�	(�,�ก�+����#*�
� $9�*��7�'��ก��#ก��)��������� !"�$��#
��*�����7�&��-���7677$�78�#$&�(*A&)��������� !"�$��#��*����3���79��+�$+,���#�ก
���$+� 6�3���#� (ก������ก)���(6�&�3
������$&�(*A&�3���$�(�����ก)���(���#�  1 ก�&��/
,��/ก�3�`��/)�� )���$��
����ก�7������	,�� �����5  �q	����;#�
� (2543) �&����	�'��ก��#
ก��)��� $&�(*A&)�����:��3�9�(���#�  1-5 ,�� *��� )���&�
���� 6�3)���7���+�� !",�����	� 
�������ก�*#�3$#ก�7ก��7��4�
6�&�3
���� 
 
���
����� �&�&& �)�� 7*�&����������**�"��5 

�&& �)����� 1  
+%%��ก�� ��*��� ��,-$*���#	,#0���"�����6��&�#��&��&.��/$ 0�.1 �ก��&

ก�� �*���2%345�  
 1.1 �����	ก���������
+ 
&�,��$����*��ก�7�'��ก��#ก�����$�(�)���(������
$�
��.#&#�
��#$�#��%" �	&��#��	$9�
�A���$8�������3��7 0.05  ���������#���#���ก
��#
����ก��ก��6�3	�#��7(���$�
�� �����.#&�&�
+ 
&�,��$����*���3#���34	5"(�3��7(�ก]
��# 6�&8��*�ก.#&(5&���$�
���������ก�� ก]���.#&#����&�ก������ก)��� 
 1.2 �����	ก���������
+ 
&�,��$����*��ก�7�'��ก��#ก�����$�(�)���(����*�+��
.#&#�
��#$�#��%" �	&��#��	$9�
�A���$8�������3��7 0.05  ���������#��*�+�����5����(ก������ก)���  
�����.#&�&�
+ 
&�,��$����*���3#���34	5"(�3��7(�ก]��# 6�&8��.#&(5&�*�+��
��#����ก��
(ก������ก)�����ก]���.#&#����&�ก������ก)��� 
 1.3 �����	ก���������
+ 
&�,��$����*��ก�7�'��ก��#ก�����$�(�)���(������#� 
ก��)���#�
��#$�#��%" �	&��#��	$9�
�A���$8�������3��7 0.05  ���������#����������ก
+ 
&�,��
$����*����(5&������#��ก#�(*#&�-�7��4�
���	��.#&.��(*�
��#$(�*���	�#��7 �����
5&��6�ก����3��:ก��)���.�������9�ก�������ก&����	���]ก��	 6�&�#���.�������7��3��6��� 
�*]�&�
+ 
&�,��$����*����#�������:���&���(�ก]�3#�ก��)���(���#� �������##�ก,����#
��#
����ก�� �����
+ 
&�,��$����*��������#����&����#� ก������ก)���(6�&�3
���� 
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�&& �)����� 2   
+%%��ก�� ��*��� ��,-$*����<
��ก�,$��� ��,-$&�#��&��&.��/$ 0�.1 �ก��&

ก�� �*���2%345�  
 2.1 �����	ก����������-���ก� "������ !"ก�7�'��ก��#ก�����$�(�)���(������$�
��
4�	.#&#�
��#$�#��%"�	&��#��	$9�
�A���$8�������3��7 0.05  ���������#���#���ก
��#����ก��ก��
6�3	�#��7(���$�
�� �����.#&�&��-���ก� "������ !"�3�3$�	��#*���&�$(�(�3��7(�ก]
��# 6�&8��*�ก.#&(5&���$�
���������ก�� ก]���.#&#����&�ก������ก)��� 
 2.2 �����	ก����������-���ก� "������ !"ก�7�'��ก��#ก�����$�(�)���(����*�+��
4�	.#&#�
��#$�#��%"�	&��#��	$9�
�A���$8�������3��7 0.05  ���������#��*�+�����5����(ก������ก
)���  �����.#&�&��-���ก� "������ !" �3$�	��#*���#���34	5"(�3��7(�ก]��# 6�&8��.#&(5&
�*�+��
��#����ก��(ก������ก)��� ก]���.#&#����&�ก������ก)��� 
 2.3 �����	ก����������-���ก� "������ !"ก�7�'��ก��#ก�����$�(�)���(������#� 
ก��)���4�	.#&#�
��#$�#��%"�	&��#��	$9�
�A���$8�������3��7 0.05  ���������#���#���ก
��#
����ก��,�����#� (ก������ก)���6�&�3
���� �����.#&�&��-���ก� "������ !" �3$�	��#*���
&�$(�(�3��7(�ก]��# 6�&ก]���.#&(5&�����	$9�
�A ���.#&#����&����#� ก������ก)���  
�&& �)����� 3  
+%%��ก�� ��*��� ��,-$*���ก���������;� ���� ��,-$&�#��&��&.��/$ 0�

.1 �ก��&ก�� �*���2%345�  
 3.1 �����	ก���������ก���6�3�$5��������� !"ก�7�'��ก��#ก�����$�(�)���(���
���$�
��4�	.#&#�
��#$�#��%"�	&��#��	$9�
�A���$8�������3��7 0.05  ���������#���#���ก
��#
����ก��ก��6�3	�#��7(���$�
���������ก)���  �����.#&�&�ก���6�3�$5��������� !"�3��:677(�
ก]��# 6�&*�ก.#&(5&���$�
���������ก�� ก]���.#&#����&�ก������ก)��� 
 3.2 �����	ก���������ก���6�3�$5��������� !"ก�7�'��ก��#ก�����$�(�)���(���
�*�+�� 4�	.#&#�
��#$�#��%"�	&��#��	$9�
�A���$8�������3��7 0.05  ���������#��*�+�����5����(
ก������ก)��� �����.#&�&�ก���6�3�$5��������� !"�3��:677(�ก]��#6�&ก]����3.#&(5&�����	
$9�
�A 8��.#&(5&�*�+��
��#����ก��(ก������ก)��� ก]���.#&#����&�ก������ก)��� 
 3.3 �����	ก���������ก���6�3�$5��������� !"ก�7�'��ก��#ก�����$�(�)���(���
���#� ก��)��� 4�	.#&#�
��#$�#��%"�	&��#��	$9�
�A���$8�������3��7 0.05  ���������#���#���ก

��#����ก��,�����#� (ก������ก)���6�&�3
����  �����.#&�&�ก���6�3�$5��������� !"�3��:
677(�ก]��# 6�&ก]����3.#&(5&�����	$9�
�A ������.#&#����&����#� ก������ก)��� 
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�&& �)����� 4  
+%%��ก�� ��*��� ��,-$*����<
������%	��,-$&�#��&��&.��/$ 0�.1 �ก��&ก��
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