กลยุทธปากตอปากที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจาก
ตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Word-of-Mouth Strategies Affect Purchasing Decision of Imported
Dietary Supplementary Food in Bangkok

กลยุทธปากตอปากที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Word-of-Mouth Strategies Affect Purchasing Decision of Imported Dietary
Supplementary Food in Bangkok.

ธัญญารัตน เนื้อนิ่มวัฒนา

การคนควาอิสระเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปการศึกษา 2559

©2560
ธัญญารัตน เนื้อนิ่มวัฒนา
สงวนลิขสิทธิ์

ธัญญารัตน เนื้อนิ่มวัฒนา. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, เมษายน 2560, บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
กลยุทธปากตอปากที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (97หนา)
อาจารยที่ปรึกษา :ผูชวยศาสตราจารย. ดร. ศศิประภา พันธนาเสวี
บทคัดยอ
การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงคการศึกษาถึงกลยุทธปากตอปากที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวอยางที่ใชในการศึกษามาจากประชากรที่เปนผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือแบบสอบถามที่ตัวอยางไดกรอก
แบบสอบถามดวยตนเอง มีคาความเชื่อมั่นรวมทั้งสิ้นคือ 0.895 และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิงใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห
ถดถอยเชิงพหุ ในเรื่องกลยุทธปากตอปากที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจาก
ตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ เพศหญิง มีอายุโดยเฉลี่ยอยู 33 ป
สถานภาพโสด มีสมาชิกภายในครอบครัว 4 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ตอกลยุทธปากตอปาก โดยรวมอยูในระดับมาก และพบวากลยุทธปากตอปากดานขาวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑดานคําแนะนําและดานประสบการณสวนบุคคลสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหาร
เสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
คําสําคัญ : กลยุทธปากตอปาก, ตัดสินใจซื้อ, ผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศ

Nuanimwattana, T. M.B.A., April 2017, Graduate School, Bangkok University.
Word-of-Mouth Strategies Affect Purchasing Decision imported Dietary Supplementary
Food in Bangkok (97pp.)
Advisor: Assist. Prof. Sasiprapa Pantanasewi, Ph.D.
ABSTACT
The objective of the study was to investigateword-of-mouth strategies
affecting consumers' decision to buy imported dietary supplements from consumers
in Bangkok.The samples used in the study came from the consumer population in
Bangkok. Data were purposive samplingmethods 400 consumers in Bangkok. The
research instrument was the questionnaire. The reliability of the instrument was
0.895. The validity test was conducted by experts. Data were analyzed by descriptive
statistics such as percentage, mean, and standarddeviation. Inferential statistics used
to test hypothesis was multiple regression of word-of-mouth strategies affecting
consumers' decision to buy imported dietary supplements from consumers in
Bangkok.
The results of this study indicated that the respondents mostly were females;
those aged mean 33 years; single people; those graduated with bachelor's degree;
private employee; and those earned 20,001-30,000 baht per month. Overall the
sample was high level of opinions towards word-of-mouth strategiesand results was
word-of-mouth strategies;information about product, advice and personal
experiences affecting consumers' decision to buy imported dietary supplements from
consumers in Bangkok at a 0.05 statistical level.
Keywords: Word-of-Mouth, Buy Decision, Imported Dietary Supplements
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย
ในแตละวันมนุษยจําเปนตองบริโภคอาหารเพื่อนําไปเสริมสรางโภชนาการใหแกรางกาย
และสารอาหารที่รางของมนุษยตองการจะประกอบไปดวย โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต วิตามิน
และเกลือแรหรือเรียกวา อาหารหลัก 5 หมู สารอาหารหลักเหลานี้จะเปนสิ่งที่ชวยสรางพลังงาน
การเจริญเติบโต และชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอสวนตาง ๆ ของรางกาย เนื่องจากในยุคปจจุบันสังคม
มีความเปลี่ยนแปลง มนุษยมีความเรงรีบจากการดําเนินกิจวัตรประจําวัน พฤติกรรมการบริโภคจึงมี
การเปลี่ยนแปลงไป และนอกจากนั้นยังสงผลทําใหรางกายขาดสารอาหารที่จําเปนหรือไดรับ
สารอาหารที่ไมเพียงพอ
ในสังคมปจจุบันมนุษยจึงมีการหันมาดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากการบริโภคอาหาร
ที่มีประโยชน ผูประกอบการ นายแพทย หรือนักโภชนาการหลายทานจึงมีการคิดคนผลิตภัณฑอาหาร
เสริมเพื่อใหตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค โดยผลิตภัณฑอาหารเสริมถูกจัดเปนอาหารที่
ไมใชรูปแบบอาหารปกติ กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศไวในฉบับที่ 293 พ.ศ. 2548 วาดวยเรื่อง
ผลิตภัณฑอาหารเสริม
ธุรกิจผลิตภัณฑอาหารเสริม ถือวาเปนธุรกิจที่นาสนใจและกําลังเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
เนื่องจากมีหลายปจจัยที่ชวยสนับสนุนใหธุรกิจผลิตภัณฑอาหารเสริมขยายตัว ซึ่งเกิดจากกระแสการ
รักสุขภาพของผูบริโภคในปจจุบัน ขอมูลสถิติจากยูโรมอนิเตอรเกี่ยวกับมูลคาตลาดของผลิตภัณฑ
อาหารเสริมในป พ.ศ.2558 พบวาตลาดอาหารเสริมในไทยมีมูลคาราว 1.4 หมื่นลานบาท
(ประชาชาติธุรกิจ, 2559)
Euro Monitor ไดมีการสํารวจพบวา พฤติกรรมการบริโภคผักผลไมของคนไทย ในประชาชน
อายุระหวาง 18-65 ป จํานวนทั้งสิ้น 4295 ตัวอยาง ผลการทดสอบพบวา คนไทยเกินครึ่ง 62.3% กิน
ผักผลไมไมเพียงพอตอวัน 89% บริโภคผักผลไมไมครบทั้ง 5 สี 98 % ไมรูจักสารอาหาร ไฟโตนิวเท
รียนท และสารอาหารที่จําเปนตอรางกาย ตอจากนั้นจะทําใหเกิดแรงขับเคลื่อนของตลาดอาหารเสริม
คือ แนวโนมของหนุมสาวและคนสูงอายุในประเทศไทยจะใหความใจในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น
มูลคาตลาดผลิตภัณฑอาหารเสริมในปจจุบัน มีมูลคาราว 1.4 หมื่นลาน หรือคิดเปนสัดสวน 21 %
ของมูลคาตลาดอาหารเสริมทั้งหมดในชวงป 2011-2015 ตลาดนี้มีการเติบโตโดดเดนซึ่งมีอัตราเติบโต
เฉลี่ยสะสมสูงถึง 12% ตอป โดยมีสินคาขายดีอยูในกลุมของผลิตภัณฑบํารุงผิวและผลิตภัณฑลด
น้ําหนักทําใหแนวโนมการเจริญเติบทั้งการจัดจําหนายอาหารเสริมหรือรับผลิตอาหารเสริม มีแนวโนม
สูงขึ้น (บริษัท อินโนวา แล็บโบราโทรี่ จํากัด, 2559)
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Economic Intelligence Center (EIC) มองวาธุรกิจผลิตภัณฑอาหารเสริมจะตองเผชิญกับ
ความทาทายมากยิ่งขึ้น จากสินคาที่เริ่มอิ่มตัวในกลุมผูบริโภคสวนใหญเปนกลุมวัยรุนและวัยเริ่มตน
ทํางาน (อายุต่ํากวา 30 ป) เนื่องจากรายไดยังไมสูงมาก ประกอบกับสุขภาพที่ยังแข็งแรงดี ผูบริโภค
ในวัยนี้จึงยังไมมีความสนใจในอาหารเสริมสุขภาพมากนัก อยางไรก็ตาม ปริมาณผูบริโภคในกลุมนี้มี
แนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง โดยจากในป 2011 สัดสวนอยูที่ 40% ของโครงสรางประชากรของไทย
แตในป 2020 นั้นสัดสวนจะเหลือเพียง 35% เทานั้น ดังนั้นโอกาสการเติบโตของตลาดอาหารเสริม
ความงามในอนาคตจึงอาจถูกจํากัด (นริศรธร ตุลาผล, 2559)
นอกจากนั้นผูบริโภคในสมัยนี้ใหความสนใจดูแลสุขภาพกันเปนอยางมากจึงสงผลใหธุรกิจ
อาหารเสริมหรือวิตามินมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เพราะผลิตภัณฑเสริมสุขภาพเหลานี้สามารถ
ชวยปองกันปญหาดานสุขภาพ ตาง ๆ สามารถที่จะทดแทนและใหสารอาหารแกรางกายไดอีกดวย
ดังนั้นธุรกิจที่กําลังเปนที่นาสนใจคือธุรกิจอาหารเสริมและวิตามิน แมกระทั่ง ดารา นักรอง หรือศิลปน
หลาย ๆ คนมีสนใจมาทําธุรกิจผลิตภัณฑเสริมสุขภาพกันมากขึ้น อยางเชนคุณเชน ธนาไดผันตัวจาก
นักรองมาเปน นักธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจอาหารเสริมของคุณเชนธนา ประธานบริษัท เชนธนา ซัพพลี
เมนท จํากัด ผูผลิตและจําหนายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงามแบรนด "อมาโด" (Amado)
เปดเผยถึงการดําเนินงานที่ผานมาวา ประสบความสําเร็จในการทําตลาดสินคาประเภทอาหารเสริม
เปนอยางดี เนื่องจากในชวง 1 ปที่ผานมามียอดจําหนายทั่วประเทศกวา 100 ลานบาท เนื่องจากได
ใหความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑตาง ๆ ทั้ง 3 ชนิดใหเปนสินคาที่มีคุณภาพจึงไดรับความ
ไววางใจจากผูบริโภค และหลังจากประสบความสําเร็จมียอดขายทะลุ 100 ลาน มุงพัฒนาคุณภาพ
และสรางแบรนดเพื่อตอกย้ําความเชื่อมั่นในสินคา และที่สําคัญมีการยืนยันไตรมาส 3 โดยจับมือสราง
พันธมิตรกับประเทศเกาหลีนําเขาสินคา สกินแคร เพื่อเขาตลาดและกระจายสินคาสูอาเซียน ตั้งเปา
ยอดขาย 200-300 ลานบาท (ประชาชาติธุรกิจ, 2558)
การนําเขาอาหารเสริมหรือวิตามินจากตางประเทศ เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญใหความ
เชื่อมั่นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของอาหารเสริมหรือวิตามิน วามีคุณภาพสูงหรือสวนผสมที่ดี
เพราะวาอาหารเสริมหรือวิตามินตางประเทศและอาหารเสริมหรือวิตามินจากในประเทศไทยมีความ
แตกตางกัน ในเรื่อง ราคาสินคา, ปริมาณสารในอาหารเสริมและวิตามิน, คุณภาพของผลิตภัณฑ ซึ่ง
ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพหรือวิตามินชนิดใด แบรนดใด ที่สามารถจะตอบโจทยปญหาของผูบริโภคได
จําเปนตองใชการสื่อสารคือ ปากตอปาก (Word of Mouth) อิทธิพลการสื่อสารแบบปากตอปาก
(Word of Mouth) มีความสําคัญตอธุรกิจอาหารเสริมอยางมาก เพราะวา การทําตลาดดวยกลยุทธ
ปากตอปากนั้น เปนรูปแบบกลยุทธที่เกิดขึ้นมาอยางยาวนานและมีการใชกลยุทธนี้จนถึงยุคปจจุบัน
นักการตลาดสวนใหญใชกลยุทธปากตอปาก เพื่อเปนการสรางกระแสใหกับตัวสินคาและบริการซึ่งทํา
ใหเปนที่รูจักเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเปนรูปแบบในการทําการตลาดที่ไดผลในวงกวาง สามารถ
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แพรกระจายไดอยางรวดเร็วและใชเงินลงทุนต่ํา นักการตลาดจะมีวิธีการกระตุนการบอกตอกับลูกคา
โดยเลือกกลุมเปาหมาย หาผูทดลองใชผลิตภัณฑ จัดกิจกรรมตลาดผานผูนําชุมชน จัดโปรโมชั่นให
ลูกคาบอกตอระหวางบุคคล และนําเสนอโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่มีประเด็นนาสนใจลงบน
Social Network ดังนั้นจะเห็นไดวา กลยุทธปากตอปากถือวาเปนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ระหวางนักการตลาดและผูบริโภค ธุรกิจผลิตภัณฑอาหารเสริมสวนใหญจะใชกลยุทธดังกลาว
ใชการกระตุนการบอกตอโดยการนําเสนอผลิตภัณฑ และที่ผูที่เคยทดลองใช มาเลาถึงประสบการณ
การใชผลิตภัณฑนั้น WOM ถือเปนแรงจูงใจที่สําคัญอยางหนึ่งตอผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคา
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูบริโภคกําลังจะซื้อสินคาในครั้งแรก ยิ่งไปกวานั้น ขอมูลหรือประสบการณ
จากผูบริโภคคือสิ่งที่สามารถสรางความนาเชื่อถือมากกวาขอมูล ที่มาจากผูประกอบการโดยตรง
ซึ่งอิทธิพลของ WOM นั้นไดเพิ่มจํานวนความนาเชื่อถือขึ้นอยางตอเนื่องในกลไกลของโลกออนไลน
จากขอมูลเหลานี้ทําให WOM จะเขามาแทนที่และเติมเต็มรูปแบบตางๆ จึงสงผลดีตอผูบริโภค
ในดานของการเขาถึงขอมูลอยางงายดาย เว็บไซตจําพวก Facebook, Twitter, YouTube
หรือตามบล็อกตางๆ ผูประกอบการมีความเล็งเห็นวายุคโลกออนไลนมีแอพลิเคชั่นหรือเทคโนโลยี
เกิดขึ้นมากมายซึ่งหลายชองทาง ที่สามารถจะสรางเม็ดเงินไดมากขึ้น กลยุทธปากตอปากสามารถ
จะทําใหธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหารเขาถึงกลุมผูบริโภคไดมากกวา การกระจายขาวสารไดรวดเร็ว
สรางความนาเชื่อถือตอผลิตภัณฑ ตนทุนต่ํา และเพิ่มยอดขายไดมากขึ้น
(อินโนวา แล็บโบราโทรี่, 2559)
ผลิตภัณฑอาหารเสริมแบรนดตางประเทศในปจจุบันอาจจะมีหลากหลายประเภท แตจะพอ
สรุปประโยชนของอาหารเสริม ๆ ไดประมาน 4 ประเภท เชนอาหารเสริมผิวขาว อาหารเสริมลด
น้ําหนัก และอาหารเสริมบํารุงสมองสําหรับคนที่ตองใชความคิดในการทํางานมากๆ หรือเผชิญกับ
ความเครียดมากๆ
1 อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริมหรือผลิตภัณฑเสริมอาหารชนิดนี้มีการผลิตขึ้นมา
แพรหลายเปนเวลานานมากแลว และเปนที่นิยมในกลุมคนทั่วไป โดยการรับประทานอาหารเสริมชนิด
นี้มักจะหวังผลเพื่อใหรางกายของเรามีประสิทธิภาพดีขึ้น ทนตอภาวะความเครียด ความเหนื่อยลาที่
เกิดจากการทํางานได อาหาเสริมเหลานี้มักจะประกอบไปดวยวิตามินแรธาตุที่จําเปนตางๆของ
รางกาย สารตานอนุมูลอิสระตางๆ แบรนดผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนําเขา เชน Now Food,
Blackmore, Calcium New Chapter, Jarrow Formulas
2 อาหารเสริมบํารุงผิว จะเปนอาหารเสริมที่ชวยบํารุงผิวพรรณของผูบริโภคใหมีคุณภาพที่ดี
ขึ้น เชานเพิ่มความชุมชื่น ลดความหมองคล้ํา ชวยเสริมสรางคลอลาเจนใหแกผิว ทําใหผิวหยุนหยุน
ลดเลือนริ้วรอยตาง ๆ มักมีสวนประกอบของวิตามินตาง ๆ ที่มีสวนในการบํารุงผิวพรรณ แบรนด
0
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ผลิตภัณฑอาหารเสริมบํารุงผิวนําเขา เชน Puritan’s Pride, Neocell, Swanson. Kirkland,
Relumins, Costar,Relumins, St.Ives, Youtheory
3 อาหารเสริมลดน้ําหนัก เปนอาหารเสริมสําหรับผูบริโภคที่ตองการควบคุมน้ําหนัก หรือ
ตองการลดน้ําหนัก เพราะจะมีสารอาหารที่ชวยใหรางกายสามารถเผาผลาญพลังงานไดดีขึ้น และชวย
สลายไขมัน ตามสวนตาง ๆ ของรางกาย นอกนากนี้ยังชวยลดการสะสมไขมันใหม สวนมาดอาหา
เสริมลดน้ําหนักยังชวยใหระบบขับถายในรางกายทํางานไดดีขึ้นอีกดวย แบรนดผลิตภัณฑอาหารเสริม
ลดน้ําหนักนําเขา เชน Fuco Pure
4 อาหารเสริมบํารุงสมอง เปนอาหารเสริมที่ชวยบํารุงสมอปองการเกิดโภคตาง ๆ เชนการ
เกิดโรคอัลไซเมอรในผูสูงอายุ ชวยบรรเทาอาการปวดไมเกรน ชวยใหสมองผอนคลาย ชวยลด
ความเครียด ทําใหนอนหลับงาย แบรนดผลิตภัณฑอาหารเสริมบํารุงสมอง นําเขา เชน Melatonin,
Puritan’s Pride, Kirkland, Doctor’s Best, 21st Century Health
(Iherb Thailand.com, 2560 )
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมาในอดีตพบวามีการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมและวิตามินไวหลากหลายทาน โดย (สุกัญญา เรียงเครือ, 2554)
ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมกระชับสัดสวน
Wealthy ของผูบริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง ใหความสําคัญ
กับปจจัยสวนประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑตองมีคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดี ไดรับการ
รับรองคุณภพจากองคที่นาเชื่อถือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพปละดานการสงเสริมการตลาด
ที่ใหความสําคัญกับพนักงานขายแนะนําสินคามากที่สุด (วิชญา ภิรมยรส และ ศรุตา แจมดวง, 2553)
ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง
โดยมีปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในดานราคามากที่สุด จะพบเห็นไดจากสื่อโฆษณาทางโทรทัศน
กลุมตัวอยางจะซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมทุก ๆ 1 เดือนและจะนิยมซื้อตามรานคาปลีกรูปแบบใหม
นอกจากนี้ยังพบวา เพื่อน พอและแมมีสวนในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด (สุชาวดี พุกกะเวส, 2554)
ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมวิตามินซี พบวาผูบริโภคสวน
ใหญเปนเพศหญิง มีปจจัยดานประชากรศาสตร โดยแบงออกเปน เพศ อายุ การศึกษา
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกันจะมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหาร
เสริมวิตามินซีและพฤติกรรมผูบริโภคโดยแบงออกเปน ตราผลิตภัณฑ และแหลงขอมูลที่แตกตางกัน
จะมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมวิตามินซี (ฐิติภา พรหมสวาสดิ์, 2555)
ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม
อาหารบํารุงสมองและความจําของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง
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อายุต่ํากวา 30 ป มีความคิดเห็นตอปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ในระดับมากที่สุด ไดแก
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑผลิตภัณฑมี
ความสัมพันธกับอายุ ในดานความถี่การซื้อผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับอายุ
ซึ่งจากการศึกษาจะพบวาที่ผานมาโดยสวนใหญจะทําการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานสังคม และปจจัยดานจิตวิทยา
ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม ดังนั้นผูทําวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่องกลยุทธปากตอ
ปาก ที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคใกรุงเทพมหา
นครเพื่อใหผูประกอบการนําเขาอาหารเสริมหรือวิตามินนั้นเขาใจในกลยุทธดังกลาวและสามารถนํา
ผลไปใชในการวางแผนธุรกิจอาหารเสริมหรือวิตามิน โดยทําการศึกษาใน 3 ประเด็นอันไดแก
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ คําแนะนํา และประสบการณสวนบุคคลการเลือกใชสินคาหรือบริการเปนครั้งแรก
นั้นสามารถ สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานครเพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริม
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้คือ
1.2.1 เพื่อศึกษากลยุทธปากตอปากที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขา
จากตางประเทศของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
1.2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขา
จากตางประเทศของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
1.2.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขา
จากตางประเทศของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
1.2.4 เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอกลยุทธปากตอปากในการใชผลิตภัณฑ
อาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกใชวิธีการสํารวจดวย
แบบสอบถามที่สรางขึ้นและไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้คือ
1.3.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เพศชายและ
เพศหญิง ที่มีอายุ 18-60 ป มีจํานวนประมาณ 1,941,873 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2556) และ
ที่เคยซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร ผูบริโภคกลุมนี้จะเปนกลุมเปาหมายสําคัญของบรรดาผูประกอบการ
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ที่เกี่ยวของกับธุรกิจอาหารเสริม โดยการเลือกกลุมประชากรดังกลาวเนื่องจากผูบริโภคในชวงอายุกลุม
ดังกลาวเปนกลุมที่มีกําลังซื้อสูง มีความตองการบริโภคอาหารเสริมเพื่อตองการปองกันหรือลดความ
เสี่ยงตอการเกิดโรคตาง ๆ และเปนบุคคลที่รักการดูแลสุขภาพ ตองการใหสุขภาพแข็งแรง ซึ่งมีความ
สอดคลองกับหัวขอวิจัยที่ไดทําการศึกษา (กนิษฐา หมูงูเหลือมและธนภูมิ อติเวทิน, 2553)
1.3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
กลุมตัวอยางที่เลือกเปนผูบริโภคทั้งเพศชาย และเพศหญิง อายุ 18-60 ป ที่เคยบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารเสริม ในชวงเวลา 1 ปที่ผานมา และอยูอาศัยหรือทํางานในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจํานวน 1,941,873 คน ( สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2556) โดยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจงโดยคิด จากการใชสูตรคํานวณของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่งที่
95% และความคลาดเคลื่อนที่ 5% จึงไดขนาดกลุมมีตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 400 คน ซึ่งจํานวน
นี้ไดจากการใชตารางสําเร็จรูปของ Yamane (1967) (กัลยา วานิชยบัญชา 2545, หนาที่ 26)
n=

กําหนดให

�
1+�(�)2

n = ขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการ
N = จํานวนประชากร
e = ความคาดเคลือ่ นของการเลือกตัวอยางที่ยอมรับได 0.05
�=

1,941,873
1,941,873(0.0252)

N = 400
ดังนั้นจึงไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง
1.3.3 ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการศึกษา ประกอบดวย
ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ กลยุทธปากตอปาก (เอ็มมานูเอล
โรเซน, 2545) กลยุทธปากตอปาก เปนการสื่อสารที่สามารถสรางรูปแบบการโฆษณาที่ดี
และนาเชื่อถือมากที่สุด ซึ่งสวนประกอบที่สําคัญของกลยุทธปากตอปาก มีทั้งหมด 3 ดาน ริชินส
และรูท-แชฟเฟอร (Richins& Root-Shaffer,Assael. 1998)
(1) ดานขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
(2) ดานการใหตําแนะนํา
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(3) ดานประสบการณสวนบุคคล
ตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสินใจซื้อ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550)
(1) การตระหนักถึงปญหา
(2) แสวงหาขอมูล
(3) การประเมินทางเลือก
(4) การตัดสินใจซื้อ
(5) ทัศนคติหลังซื้อ
1.3.4 สถานที่ศึกษาที่ผูวิจัยใชเก็บรวบรมขอมูล คือ บริเวณภายในกรุงเทพมหานคร
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลแบบออนไลน เพราะผูบริโภคสวนใหญมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม
ออนไลน (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สพธอ.), 2558)
โดยมีการสงแบบสอบถามผาน Social Media เชน Iherb.com, Nutrilife Thailand,
และDHC อาหารเสริมวิตามินนําเขาจากญี่ปุน เนื่องจากแฟนเพจเหลานี้เปนหนาแฟนเพจในเฟสบุก
(Facebook fan page) ที่มีผูติดตามมีผูสนใจ และมีการกดถูกใจมากที่สุดในกลุมผลิตภัณฑอาหาร
เสริมนําเขา อีกทั้งมีการสงแบบสอบถามทางอีเมล และแบบสอบถามผานทางเว็บไซด Google Doc
เพื่อสง แบบสอบถามไปยังสังคมออนไลนเพื่อเพิ่มชองทางใหกับกลุมตัวอยางสามารถตอบ
แบบสอบถามไดหรืออาจจะสงผานเฟสบุก โดยใชเพจที่ผูบริโภคสวนมากที่มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ
อาหารเสริมจากตางประเทศ เนื่องดวยผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขา ผูบริโภคสวนใหญจะสั่งซื้อ
ผานทางออนไลน (ณัฐพัชญ วงษเหรียญทอง, 2558)
1.3.5 ขอบเขตและระยะเวลาที่ศึกษาระหวางเดือนกันยายน 2559 - มีนาคม 2560
1.4 ประโยชนที่ใชในการศึกษา
ผลจากการศึกษามีประโยชนตอฝายที่เกี่ยวของดังนี้ คือ
1.4.1 ผูประกอบและเจาของธุรกิจอาหารเสริมสามารถนําขอมูลเกี่ยวกับกลยุทธปากตอปาก
(Word of Mouth) ประยุกตใชในการวางกลยุทธนี้ซึ่งอาจจะเนนในเรื่องชองทางในการสื่อสารกับ
ธุรกิจผลิตภัณฑอาหารเสริมในดานกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค
1.4.2 นักการตลาดและผูที่สนใจ สามารถนํางานวิจัยไปวางแผนตลาดและขยายตลาดธุรกิจ
ในอนาคตได ซึ่งจะทําใหนักการตลาดไดศึกษาในเรื่องกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น
ในยุคปจจุบันที่ผูบริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
1.4.3 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยสามารถอธิบายถึงกลยุทธปากตอปาก (Word of Mouth)
ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคใน
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กรุงเทพมหานคร เพื่อนําแนวทางใหกับงานวิจัยที่เกี่ยวของไดทราบถึงองคความรูดานกลยุทธปากตอ
ปากและนําไปใชตอยอดแนวความคิดในงานวิจัยในอนาคตไดอีกดวย
1.5 คํานิยามศัพท
1.51 การสื่อสารปากตอปาก หมายถึง การแนะนํา นําเสนอ หรือสงขาวสารเกี่ยวกับสินคา
แบบบอกตอ ๆ กันไปเรื่อย ๆ ในชีวิตประจําวันของเราเอง บอยครั้งที่เราอาจจะไดยินชื่อของ
ผลิตภัณฑนั้นจากคนรูจัก เพื่อน คนในครอบครัว หรือวาผลิตภัณฑนั้นกําลังเปนที่นิยมของในสังคม
ปจจุบัน จนทําใหเรารูจักผลิตภัณฑนั้นและสิ่งที่จะทําใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อหรือใชบริการนั้น
มีทงั้ หมด 3 ดาน ดังตอไปนี้ ริชินสและรูท-แชฟเฟอร Richins& Root-Shaffer (1998)
1. ดานขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ หมายถึง ขาวสาร เอกสาร หรือ ขอเท็จจริง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑตางๆ โดยอาจจะมีการบอกถึงชื่อแบรนด สรรพคุณ วิธีการใช สวนผสมตาง ๆ
วันผลิตและวันหมดอายุของผลิตภัณฑนั้นๆ เพื่อทําใหผูบริโภคราบถึงขอมูลตาง ๆ ในตัวผลิตภัณฑ
2. ดานคําแนะนํา หมายถึง การแนะแนวถาม หรือเปนการแสดงความคิดเห็น
เพื่อเปนการบงชี้แนวทางในการแกไขปญหาตาง ๆ นอกจากนั้นเปนการแสดงขอเท็จเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ ซึ่งมีการเกี่ยวของกับขอดีและขอเสียของผลิตภัณฑ
3. ดานประสบการณสวนบุคคล หมายถึง เหตุการณตางที่บุคคลนั้นเคยกระทํา
หรือหมายถึงความรูที่เกิดจากบุคคลนั้นไดมีการเห็น สัมผัส ทดลอง ผลิตภัณฑหรือ อุปกรณตาง ๆ
1.5.2 อาหารเสริมนําเขาตางประเทศ หมายถึง อาหารเสริมหรือสารที่มีความจําเปนตอ
รางกาย ที่มีการนําเขามาจากตางประเทศ มีการศึกษาและพัฒนาสวนผสมตาง ๆ เพื่อสงผลใหวิตามิน
ตัวนั้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงกับผูบริโภค โดยจะผานขั้นตอนการผลิตที่ไดรับมาตรฐานสากล
โลก
ซึ่งจะเปนผลิตภัณฑ ในรูปแบบตาง ๆ เชน เม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลักษณอื่น ๆ โดยมี
การมุงหวังใหเปนสวนชวยเสริมสรางรางกายในสวนที่สึกหรอ
1.5.3 กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง พฤติกรรมทุกรูปแบบของมนุษยกอนแสดงใหเปนที่
ปรากฏ จะตองผานขั้นตอนหนึ่งสําคัญ นั้นคือ “การตัดสินใจ” ซึ่งแตละบุคคลตองกระทําเปนประจํา
ทุกอิริยาบถและเนื่องจากการกระทําดวยความถี่สูงมากปรากฏคลายกับวา การตัดสินใจของบุคคล
ลื่นไหลไปเองตามธรรมชาติ และโดยไมมีความรูสึกวากระทําการตัดสินใจอยูตลอดเวลา
(ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2542)
1. ตระหนักถึงปญหา เปนกระบวนการที่ผูบริโภคตองนึกถึงความแตกตางที่พึง
ปรารถนาหรือความตองและสถานการณจริง
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2.คนหาขอมูล ผูบริโภคตองเสาะหาขอมูลหรือขาวสารทีเกี่ยวของในการตัดสินใจ
จากสภาพแวดลอม
3. ประเมินทางเลือก ผูบริโภคจําเปนตองประเมินคาของคุณประโยชนที่คาดหวัง
จนกระทั่งไดทางเลือกที่ชอบที่สุด
4. การตัดสินใจซื้อ เมื่อผูบริโภคเลือกทางเลือกที่ชอบที่สุดแลว หากมีความจําเปนจอง
ซื้อสิ่งที่ยอมรับวาทดแทนได กระบวนการตัดสินใจจะสิ้นสุด
5. พฤติกรรมหลังซื้อ เมื่อผูบริโภคซื้อไปแลวนั้น จะมีการทดลองใชและรอดูสิ่งที่
คาดหวังไว ถาผลลัพธเปนไปตามที่คาดหวัง ก็จะมีการซื้อซ้ํา (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2542)
1.5.4 ผูบริโภคกลุมเปาหมาย หมายถึง กลุมบุคคลที่มีความชื่นชอบอาหารเสริมนําเขาจาก
ตางประเทศทั้งเพศหญิงและชาย ที่มีอายุ ตั้งแต 18–60 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรม
การเลือกซื้ออาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
อาหารเสริมประเภทวิตามินตางประเทศที่มีความหลั่งไหลเขามาภายในประเทศ ซึ่งถือวาเปน
กระแสนิยมในสังคมปจจุบัน เนื่องจากในสังคมปจจุบัน ผูบริโภคมีความตองการมีรูปราง ลักษณะ
ที่คลายกับคนดัง เพื่อใหทําใหตนเองดูดียิ่งขึ้น ผลิตภัณฑเหลานี้เปนที่ยอมรับกันอยางแพรหลาย
สามารถที่จะบงบอกใหเห็นไดวา ผูบริโภคยังคงมีความตองการบริโภคผลิตภัณฑเหลานั้นอยางมาก
เพื่อใหการศึกษาในเรื่อง การศึกษาถึงกลยุทธปากตอปากที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อวิตามิน
นําเขาจากตางประเทศของของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครมีความนาเชื่อถือ และสมบูรณแบบยิ่งขึ้น
ผูวิจัยจึงไดอาศัยอาศัยกรอบแนวความคิด และทฤษฏีตาง ๆ ที่เกี่ยวของนํามาใชประกอบการวิจัยดังนี้
2.1 ทฤษฎีการสื่อสารแบบปากตอปาก
2.2 กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค
2.3 อาหารเสริมหรือวิตามินนําเขาจากตางประเทศ
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.5 สมมติฐาน และกรอบแนวความคิด
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารแบบปากตอปาก (Word-of-Mouth-Communication)
2.1.1 ความหมายของการสื่อสารแบบปากตอปาก
การตลาดปากตอปาก (Word-of-Mouth) หรือเขียนยอไดวา WOM เปนกลยุทธการตลาดที่
นักการตลาดหลายคนใชมาเปนเวลานาน เพราะเปนกลยุทธทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และถือวา
เปนการประหยัดคาใชจาย ซึ่งนั้นปจจุบันการบอกปากตอปากนั้นยังถือวามีความสําคัญอยางมากใน
ธุรกิจผลิตภัณฑอาหารเสริม เพราะกลยุทธดังกลาวสามารถทําใหผูบริโภคหลายคนที่ตองตัดสินใจซื้อ
อาหารเสริมในครั้งแรกนั้น กลาที่จะบริโภค และถือวาเปนกลยุทธที่มีความนาเชื่อถือ เนื่องจากใน
ปจจุบันธุรกิจอาหารเสริมมีการเจริญเติบโตกันอยางแพรหลาย ขาวสาร
ที่จะไดรับนั้นเปนขาวสารที่ผูเคยใชสินคาหรือผลิตภัณฑดังกลาวนั้นจริง อีกทั้งบุคลใกลตัว
และการสื่อสารแบบปากตอปากนั้นสามารถโนมนาวหรือเปนแรงจูงใจสําหรับผูบริโภคหลาย ๆ
คน เกิดความสนใจ และมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนั้นอีกดวย (Solomon, 2011)
ฉัตยาพร เสมอใจ (2546, หนา 106) ไดใหความหมายวา การติดตอสื่อสารแบบปาก
ตอปาก (WOM) เปนการแนะนําโดยตรงจากลูกคารายหนึ่งไปสูลูกคารายอื่น ๆ ซึ่งโดยสวนใหญ
ลูกคามักจะแนะนําผูที่เคยมีประสบการณในการใชผลิตภัณฑ และมีความรูสึกประทับใจของลูกคาสูง
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ดักลาส และวาฟรา (อางใน ณัฐพร พันธงาม, 2549) ไดใหความหมายของการตลาดปากตอ
ปาก (WOM) หมายถึง การบอกตอขอมูลของสินคา และบริการ จากคนหนึ่งไปยังอีกกลุมหนึ่ง และ
เพิ่มเปนหลายกลุม ขยายวงกวางออกไปเรื่อย ๆ ยอมถือเปนการกระจายสาร (Message)
สําคัญของสินคา และบริการนั้นออกไปโดยไมตองใชงบประมาณการตลาดที่สําคัญควรจะเปนการ
บอกตอในทางบวกสําหรับสินคา และบริการนั้นมากกวาทางลบ การกระจายขาวของเครือขายที่บอก
ตอกัน ไปนั้นก็ลุกลามไปเหมือนไฟปา และควบคุมยาก ฉะนั้นการตลาดที่ทันสมัยจะตองรูจักวิธีการกอ
กระแสการบอกตอ และรูจักการควบคุมสารของสินคาใหอยูในทิศทางที่ตองการได แมจะไมทั้งหมดก็
ตาม
Wells & Prenky (1966 ) ไดนิยามไววา การสื่อสารแบบปากตอปากนั้นคือวิธีการสื่อสาร
ขอมูลอยางไมเปนทางการระหวางผูบริโภคที่มีการสนทนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือการบริการที่ตอง
ตอบสนองความตองการของพวกเขา
Emmanuel Rosen (2002) กลาวถึงอยูในเรื่อง
Buzz Marketing คือกลยุทธทางการตลาดอยางหนึ่งของการประชาสัมพันธ ที่กระตุนใหบุคคล
มีการสงตอขาวสารไปใหคนอื่นโดยการบอกตอกันไปเรื่อย ๆ ทําใหเปนการสรางประสิทธิภาพ
ในการกระจายขาวสาร และเรื่องราวของมันไดเปนอยางดี โดยทั่วไปเราสามารถแบงความหมาย
ของ Buzz Marketing ออกไดเปน 2 ประเภท แยกตามสื่อที่ใชในการสงขาวสารดังนี้
1. การสงผานขาวสารโดยใชการพูดแบบปากตอปาก (Word-of-Mouth Marketing) จาก
บุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคล/ กลุมหนึ่ง ทําใหเกิดเปนเรื่องที่คนพูดถึง (Talk of The Town)
2. การสงผานขาวสารตอ ๆ กันไปโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (Viral Marketing) ไดแก E-mail
ทําใหเกิดการแพรกระจายของขาวสารไดอยางกวางขวางในเวลาอันรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งในยุค
ปจจุบันที่เทคโนโลยีทางดาน Internet มีความกาวหนาอยางมาก ทําใหวิธีการแพรกระจายขาวสาร
ดวยวิธีนี้เปนวิธีที่นิยมเปนอยางมาก เชน Kapook, Facebook, Instagram, Twitter, Line, และอื่น
ๆ
Kotler & Keller (2012 ) ไดกลาวไววา การสื่อสารแบบการบอกปากตอปากเปนเพียงการ
เลาปากหนึ่งตอไปยังอีกปากหนึ่งซึ่งการกระทําเหลานี้ถือวาเปน
กลยุทธหนึ่งทางการตลาด ที่จะสามารถเกิดขึ้นไดหลากหลายรูปแบบไมวาจะเปนทางออนไลน
หรือออฟไลนโดยประกอบไปดวย 3 ลักษณะที่สําคัญดังตอไปนี้
1. อิทธิพล (Influential) ลักษณะของอิทธิพลที่เกิดขึ้นจากบุคคลผูรับสารหรือ
ผูบริโภครูจักหรือเคารพนับถือ ลักษณะนี้จะสงผลตอการบอกเลาปากตอปากเปนอยางมาก
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2. สวนบุคคล (Personal) ลักษณะของอิทธิพลสวนบุคคลจะเปนลักษณะการบอก
ที่เลาปากตอปากที่เปนการสนทนาอยางใกลชิดระหวางผูสงสาร และผูรับสารที่จะสะทอนใหเห็นถึง
ขอเท็จจริงของสวนบุคคล ความคิดเห็น และประสบการณ
3. ทันเวลา (Timely) ลักษณะของการบอกเลาปากตอปากแบบทันเวลา จะเกิดขึ้นเมื่อมี
ความตองการหรือสนใจ ที่มักจะเปนเหตุการณที่มีความสําคัญหรือประสบการณ
Assael (1998) ไดกลาวไววา การสื่อสารแบบปากตอปาก เกิดจากการผูทรงอิทธิพลหรือผูให
ขาวสารไปใหผูบริโภคโดยใชรูปแบบกรสงสารจากปากของบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่ง เพื่อแสวงหาขอ
คอดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการนั้น ๆ การกลาวขานกันมาวาผูบริโภคมักจะพึ่งผูอื่นโดยเฉพาะ
เพื่อน และญาติ และบุคคลในครอบครัวเพื่อแสวงหาขอมูลขอคิดเห็นเกี่ยวกับสินคา และบริการ ผูที
ทําการใหขาวสาร เรียกวา ผูทรงอิทธิพล (Influential) หรื ผูนําทางดานความคิดเห็น (Opinion
Leader) การสงขาวสารไปใหแกผูบริโภคนี้เปนรูปแบบ “ปากตอปาก” คือการสงขาวสารจากปาก
หนึ่งไปยังปากอื่นอีกตอไป
2.1.2 ลักษณะของการติดตอสื่อสารแบบปากตอปาก
ถาหากนักการตลาดตองการที่จะทําใหการติดตอสื่อสารปากตอปาก (WOM) เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑของตันเปนในทางบวก นักการควรที่จะมีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของ
WOM บางประการ ดังนี้ (Assel, 1998, p.605 )
2.1.2.1 ประเภทของการสื่อสารแบบปากตอปาก (Types of Word-of Mouth
communication) จากการศึกษาดานบุคคลซื้อรถยนต โดยริชินส และรูท-แชฟเฟอร
(Richins & Root-Shaffer, 1998) ไดแบงประเภทของ Word-of-mouth-communication
ออกเปน 3 รูปแบบคือ ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การใหคําแนะนํา และประสบการณสวนตัว
1. ขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Product News) คือ ขอมูลตาง ๆ รายละเอียดที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือสินคาชนิดนั้น ๆ หรือออาจะเปนการแจงหรือเผยแพรเกี่ยวกับผลิตภัณฑชนิด
นั้นเชนลักษณะของผลิตภัณฑ สวนประกอบของผลิตภัณฑ สรรพคุณ ขัน้ ตอนการรับประทาน ขอมูล
การรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) สถานที่ผลิต วันผลิตและวันหมด อายุ
และอื่นๆ โดยขอมูลชนิดหนึ่งที่ตองมี ผูที่ทําใหเกิดขาว ผูสงขาว สื่อกลางที่ใชในการสงขาว และผูรับ
ขาว ในระหวางสงผานขาวสวนใหญจะเปนขอมูลของฝายตนเอง และฝายตรงขาม เพื่อใหผูบริโภค
ทั้งหลายทราบ เพื่อเปนการสรางเสริมความเชื่อมั่นของผลิตภัณฑใหกับผูบริโภค เชน ลักษณะที่สําคัญ
ของรถยนตรุนตาง ๆ ความกาวหนาดานเทคโนโลยีใหม หรือลักษณะสมรรถภาพการทํางานของ
เครื่องยนต เปนตน
2. การใหคําแนะนํา (Advice Giving) คือ การแนะนํา แสดงความคิดเห็น
แนะแนว ชี้ใหเห็นถึงการแสดงออกถึงทางเลือก ขอมูล ขอเท็จจริงเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ
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ซึ่งอาจจะเกี่ยวของกับขอดี และขอเสียของผลิตภัณฑ เพื่อใหผูที่มาขอคําปรึกษาไดเปนแนวทาง
ในการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑดวยตนเอง การแนะนําไมใชการตัดสินใจแทน ไมใชการยุยงสงเสริม
ใหเลือก แตเพียงทําใหเห็นทางเลือก ในอีกมุมมอง ที่ผูมาปรึกษามองขามไปก็เทานั้นเอง ในการให
คําแนะนําเราตองใชเทคนิคการ ถามคําถามเพื่อใหผูรับการแนะนําสามารถคนพบ แนวทางในการ
แกไขปญหาไดดวยตนเอง การใหคําแนะนําไมใชการเพิ่มทักษะแตเปนการสราง โอกาสใหกับผูรับ
การแนะนําสามารถที่จะแกปญหาไดดวยตนเอง ไดแก การใหความคิดเห็นตาง ๆ เกีย่ วกับรถยนต
เชน การแนะนําควรจะซื้อรุนไหน เปนตน
3. ประสบการณสวนตัว (Personal Experience) คือ ความรูที่ เกิดจากการที่เราได
กระทําหรือไดพบเห็นบางสิ่งบางอยางมาในชีวิตการแสดงความคิดเห็นหรือขอวิพากษวิจารณเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑที่ผูบริโภคเคยมีประสบการณมาในการใชผลิตภัณฑดวยตัวของเขาเอง ผูบริโภคคนอื่น ๆ
จึงทําใหเกิดความเชื่อมั่นตอผลิตภัณฑแลวนํามาเผยแพรประสบการณตอการใชผลิตภัณฑผานโดย
การพูดปากตอปาก หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
2.1.2.2 กระบวนการที่ (Word-of-Mouth-Communication) เกิดขึ้น
กระบวนการสื่อสารแบบปากตอปาก (Process-of Word-of -Mouth Communication)
กระบวนการไหลของขาวสารจากผูสงไปยังผูรับ มีอยู 3 ทฤษฏี ดังตอไปนี้ (Engle, Blackwell &
Miniard, 1993, pp.154-155)
1. ทฤษฎีการกระจายขาวสารลงสูขางลาง (The Trickle – Down Theory)
เปนทฤษฎีเกาแกของการใชอิทธิพลตัวบุคลวาชนชั้นต่ํามักจะเลียนแบบพฤติกรรมสังคมของชนชั้นที่
สูงกวา กลาวอีกนัยหนึ่งอิทธิพลแพรเปนแนวดิ่งชั้นตาง ๆ ทางสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งดานแฟชั่น
และสไตลตางๆ ทฤษฎีไมใครพบมากนักในปจจุบัน แตกลับมีการแพรขาวสารในระหวางผูที่คลายกัน
ในเรื่องชั้นทางสังคม อายุการศึกษา และคุณสมบัติทางประชากรศาสตรซึ่งเราเรียกวา
Homophilous Influence (อิทธิพลของวามเปนสมาชิกกลุมเดียวกัน)
2. ทฤษฎีการไหลไปของขาวสารสองขั้นตอน (Two-Step Flow Theory)
ในป ค.ศ. 1948 แคทซกับลาซารสเฟลด (Katz & Lazarsfeld, Quoted in Assel, 1998, p.606 )
นักวิจัยกลุมแรกที่เชื่อวา การสื่อสารแบบปากตอปาก หรือ WOM เปนการไหลไปของขาวสาร
2 ขั้นตอน คือ ขาวสารจะไหลจาก สื่อมวลชน (Mass Media) ไปยัง ผูนําทางความคิด
(Opinion Leaders) และจากผูนําทางความคิดไปยัง ผูตาม (Follower) ผลดีของทฤษฏีนี้สําคัญคือ
เปนการลบลางความคิดดั้งเดิมที่เชื่อกันมานานวา สื่อมวลชนเปนชองทางสําคัญที่จะอิทธิพลโนมนาว
ผูบริโภค ใหเกิดการคลอยตามยอมรับ และเปนแลงที่มาของขอมูลขาวสารสําคัญ ในชวงศตวรรษ
1950 ภายหลังเกิดโทรทัศน
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การโฆษณาสามารถชวยเสริมแรงความชอบผลิตภัณฑ แตอยางไรก็ตามทฤษฎีสองนี้สนับสนุน
แนวความคิดในเรื่องอิทธิพลทางดานบุคคล ที่มีสวนตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
3. ทฤษฎีการไหลไปของขาวสารหลายขั้นตอน ( A Multistage Interaction)
ตามทฤษฎีนี้ทั้งผูทรงอิทธิพล และผูแสวงหา (Seeker) ไดรับขาวสารจากสื่อมวลชน ดังนั้นทฤษฎี
Two-Step Flow ๗งใชไมได อันที่จริงนั้นสื่อมวลชนสามารถจะจูงใจผูแสวงหาใหไปบุคคลบางคนเพื่อ
หาคําแนะนํามากกวาสถานการณกลับกัน แตกอนนั้นจริงอยูวาเปนที่ยอมรับ นักโฆษณา และผูชักชวน
ตาง ๆ มีอิทธิพลเพราะการใชผูทรงอิทธิพลแตบัดนี้ปรากฏวา ทั้งผูทรงอิทธิพล และผูแสวงหาเปน
ตลาดเปาหมายทั้งสองกลุม
2.1.3 ผูทรงอิทธิพลหรือผูนําทางดานความคิดเห็น (The Influential or An Opinion
Leader)
ปญหามีอยูวา เราจะพบผูทรงอิทธิพลไดอยางไร เปนคนประเภทไหน อะไรเปนสิ่งจูงใจใหเขา
แบงปนประสบการณใหแกผูอื่น วิธีการวิจัย มีวิธีการเบื้องตน 3 วิธีที่ระบุบุคคลที่เปนผูทรงอิทธิพล
1. บุคคลระบุถึงบุคคลอื่นที่เขาแสวงหาคําแนะนํา (The Sociometric method)
มีการถามบุคคลใหระบุบุคลอื่นที่เขาแสวงหาคําแนะนําหรือขาวสารที่จะใชในการตัดสินใจ
2. ผูมีความรูระบุถึงผูทรงอิทธิพลในระบบสังคม (The Key-Informant Method)
ใชคนที่มีความรูระบุผูทรงอิทธิพลในระบบสังคม
บุคคลประเมินตนเองวาเปนผูนําหรือผูมีอิทธิพล (The Self – Designation Method)
มีการขอใหบุคคลประเมินสิ่งที่เขาแสวงหาคําแนะนํา
สองวิธีแรกไมแพรหลายเพราะมุงที่คนกลุมเดียวโดยเฉพาะ แตวิธีที่สามนิยมใช
เพราะใชไดกับเปาหมายที่มีหลายกลุม
2.1.4 คุณสมบัติของผูทรงอิทธิพล
การวิจัยอยางกวางขวางไดผลสรุปวา แหลงขาวสารมีความเหมือนกันในลักษณะทาง
ประชากรศาสตร (เชน อายุ เพศ ถิ่นที่อยู การศึกษา เปนตน) และแบบของการใชชีวิต (Lifestyle)
บุคคลผูใหขาวสารในสถานการณหนึ่งเปนผูรับสาร ในอีกสถานการณหนึ่งนอกจากผูทรงอิทธิพลมี
อิทธิพลตอผูแสวงหาในสินคาประเภทใดประเภทหนึ่งกับมีอิทธิพลในสินคาที่เกี่ยวพันกันแตไมได
เปนในทุกสินคา การจูงใจ โดยปกติบุคคลจะไมแบงประสบการณเกี่ยวกับสินคาหรือบริการไปใหผูอื่น
นอกเสียจากวา การสนทนาจะทําความพอใจบางอยางให การจูงใจผลักดันที่จะใหเกิดการปฏิบัติ
ตอบตอกันระหวางผูทรงอิทธิพลกับผูแสวงหามีดังนี้
1. ความเกี่ยวของกับตัวสินคา (Product Involvement) แนวโนมที่จะเริ่มสนทนา
กอนเปนอัตราสวนกับความสนใจหรือเกี่ยวของกับเรื่องราวที่จะพูดคุยกัน การบอกอะไรกับผูอื่น
เปนหนทางไปสูความพอใจหรือความตื่นเตนอันเปนผลมากจาการซื้อสินคา
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2. การสงเสริมตนเอง (Self-Enhancement) การเริ่มคําพูดปากตอปากมักเปน
เพราะกระทําหนาที่ตาง ๆ เชน จับความตั้งใจ แสดงความชํานาญ บอกฐานะ เกิดความประทับใจ
ที่มีขาวสารจาก “วงใน” และยืนยันความ “เหนือกวา”
3. การเกี่ยวของกับผูอื่น (Concern for Other) การสนทนามักแสดงใหเห็น
ถึงความ ปรารณนาอยางแทจริงที่จะชวยเพื่อนหรือญาติใหตัดสินใจซื้อไดดีขึ้น
4. การลดความสงสัยหลังซื้อ (Dissonance Reduction) คําพูดแบบปากตอปาก
บางครั้งใชลดความสงสัยหลังจากการตัดสินใจ
2.1.5 อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากตอปาก
1. การเปรียบเทียบกับสื่ออื่น โดยปกจิแลวอิทธิพลจากตัวบุคคลมีบทบาทสําคัญ
ในการกออิทธิพลตอพฤติกรรมมากกวาการโฆษณาหรือแหลงขาวอื่นที่นักการตลาดมีอิทธิพลอยู
2. การสนทนาที่เริ่มตนไดทั้งฝายแหลงขาวสาร และผูแสวงหาขาวสาร คําพูดแบบ
ปากตอปากเริ่มตนจากแหลวงขาวสาร และทั้งผูแสวงหาขาวสาร
3. ขาวสารในทางบวก และขาวสรในทางลบ สวนใหญคําพูดแบบปากตอปากเปนไป
ในทางลบ เพราะขาวสารนักการตลาดใหเปนไปในทางบวกจนทําใหผูที่คาดหวังจะเปนผูซื้อแสวงหาสิ่ง
ที่แตกตางกันออกไป และผูซื้อที่ไมพอใจพลอยผสมโรงกับเขาไปดวย
4. ขาวสารที่อยูในรูปแบบคําพูด และในแบบรูปภาพ ขาวสารอาจจะเปนไปใน
รูปภาพได เชนการแสดงการตัวสินคาใหดูจริง ๆ ซึ่งก็ทําใหเกิดอิทธิพลเปนอยางมากตอความรูตัว
และเปนการกระตุนความสนใจ ในทางตรงกันขามขาวสารที่สื่อสารกันในรูปแบบคําพูดก็มีอิทธิพล
เปนอยางมากตอความนึกคิด และการประเมินคา โดยสรุปแลวคําพูด และภาพมักจะทํางานรวมกัน
2.1.6 การประยุกตกลยุทธทางการตลาดเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวบุคคล
คําพูดแบบปากตอปากในทางบวก (ดี) จะเปนประโยชนอยางยิ่งแกนักการตลาด แตองคการ
ธุรกิจไมอาจควบคุมอิทธิพลของตัวบุคคลไดโดยตรง อยางไรก็ดีองคการธุรกิจสามารถกระตุน
หรือสงเสริมหรือไมก็สามารถปรับทิศทางได
2.1.6.1 การตรวจจับเนื้อหาของคําพูดแบบปากตอปาก บริษัท ฯ มีความจําเปนตอง
ตรวจจับวา การสื่อสารชนิดปากตอปากเกิดขึ้นหรือไม และมีอิทธิพลเพียงใด และมีอิทธิพลใด
เรื่องที่ทําควรตรวจจับดังนี้ (อดุลย จาตุรงคดุล, 2547)
1. ปฏิกิริยาที่ผูทรงอิทธิพลกอกับบริษัท ฯ แลวบอกผูอื่นตอ
2. พอใจในปฏิกิริยาตอบอยางเต็มที่ และบอกผูอื่นเกี่ยวกับประสบการณ
ในทางบวก
3. พอใจอยางเต็มที่ และเพิ่มการซื้อสินคาของบริษัท ฯ
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4. ไมไดการปฏิบัติจากบริษัท ฯ อยางเพียงพอเลยสื่อสารขอเท็จจริงนี้
ตอบุคคลอื่น
5. ไมมีการจัดการกับคํารองทุกขเลยเลือกซื้อสินคาของบริษัท หรือไมมีลด
จํานวนการซื้อโดยปกติการทุมเทความพยายามเปนปจจัยสําคัญสําหรับเรื่องอิทธิพลทางสังคม
แตนักวิจัยคนพบวา แมในสินคาที่ตองการทุมเทความพยายามต่ํา (Low-Involvement Products)
2.1.6.2 การพึ่งคําพูดแบบปากตอปากอยางเดียว ในบางกรณีเปนไปไดที่จะพึ่งการ
สื่อสารแบบปากตอปากเทานั้นเพื่อกออิทธิพลตอยอดขายสินคา ตั้งแตตอนเรา “ปลอย” สินคาออกสู
ตลาด เชนในกรณี “The Most Talking Bur The Lest Seen” มีการพูดถึงสินคาไปทั่วเมือง
แตสินคาออกมาใหเห็นนอยมาก คนจึงสนใจเวลานําสินคาออกสูตลาดขนาดใหญสินคาจึงแพรไปอยาง
รวดเร็วในกรณีสินคามีคุณภาพ
2.1.6.3 ผูทรงอิทธิพลเปนเปาหมายทางการตลาด ผูทรงอิทธิพลไวตอขาวสารจาก
แหลงขาวตาง ๆ ทั้งการโฆษณา ถาเราพิจารณาพวกเขาเปนตลาดสวนหนึ่งก็จะดีมาก แตก็เปนการ
ยากที่จะระบุผูทรงอิทธิพล นอกจากบุคคลที่ปรากฏชัดเจน เชน โคชกีฬา แพทย และเภสัชกร เปนตน
เมื่อรูตลาดเปาหมายนี้แลวก็สงขาวสารไปหาเขาไดโดยการสื่อสารที่ออกแบบเฉพาะ
2.1.6.4 การกระตุนคําพูดแบบปากตอปาก เปนการใหผูทรงอิทธิพลมาดูการแสดง
สินคาหรือใชสินคาในชวงระยะเวลาหนึ่ง นอกตากนั้นก็อาจจะมีการจัดรายการเพื่อมอบขวัญ
ในรูปตาง ๆ ใหแกผูทรงอิทธิพล
2.1.6.5 การสรางผูทรงอิทธิพล บางครั้งอาจจําเปนตองจางหรือเขไปผูกผันโดยตรง
กับผูที่มีคุณสมบัติของผูทรงอิทธิพล อีกวิธีหนึ่งก็คือหาสิ่งที่จูงใจใหแกลูกคาใหมใหพาผูอื่นมาที่จุดขาย
เชน ลดราคาหือของแถม เปนตน อีกวิธีหนึ่งเปนการใชโฆษณาขอใหผูบริโภคไปหาขาวสาร
เชน “อยากรูเรื่อง....โปรดปรึกษาแพทย” สุดทายนี้วิธีที่ดียอกเหนือจากที่กลาวมาแลวก็คือ
การจัดแสดงสินคา การตั้งแสดงหนาราน และในรานคา และการใหทดลองสินคา
2.1.7 การสื่อสารภายในกลุมกับอิทธิดานการบริโภค
ผลิตภัณฑชนิดหนึ่ง ๆ อาจจะขายไดดีทั้งที่ไมเคยโฆษณา ทั้งนี้อาจจะเริ่มจากผูบริโภคราย
หนึ่งทดลองซื้อใชหรือรับบริการ แลวมีการแนะนําบุคคลอื่น ๆ ทําใหบุคคลที่ไดการแนะนํากลา
หรือไมลังเลที่จะทดลองใชเมื่อเขามีโอกาสไดพบเห็นผลิตภัณฑนั้น และก็มีการแนะนําตอ ๆ
กัน ไปเรื่อย ๆ ในชีวิตประจําวันของเราเอง บอยครั้งที่เรารูจักผลิตภัณฑ ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
ทดลองใช หรือไปทานอาหารที่รานตาง ๆ เพราะไดยินไดฟง ไดเรียนรูผลิตภัณฑนั้น ๆ มาจากเพื่อน ๆ
สิ่งที่กลาวมานี้เปนผลมาจากการสื่อสารที่เรียกวา “การสื่อสารปากตอปาก (Word of Mouth
Communication)” (อนุชิด เที่ยงธรรม, 2545)
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2.1.7.1 การสื่อสารปากตอปาก มีลักษณะที่เดนชัด คือ
1. เปนการสื่อสารแบบไมเปนทางการในกลุม เชน ครอบครัว เพื่อน ฯลฯ
2. มีอิทธิพลอยางสูงดานขอมูลเพื่อกาซื้อหรือใชผลิตภัณฑ
3. สื่อสารไดไกล รวดเร็ว และผูรับสารมีปฏิกิริยาไดสูกับขอมูลที่ไดรับ
4. เปนไปไดทั้งดานบวก และดานลบของผลิตภัณฑ
2.1.7.2 ปจจัยที่กอใหเกิดการสื่อสารปากตอปาก
1. บุคคลตองการพูดถึงบางเรื่องที่ตนไดทํา หรือไดรับรูมา
2. บุคคลตองการแสดงออกถึงความสามรถ ความเชี่ยวชาญของตัว หรือ
เปนเรื่องที่สนใจเปนพิเศษ
3. บุคคลตองการใหขอมูล เพราะกังวลหรือเกรงวาคนใกลตัวจะซื้อ
ผลิตภัณฑที่ไมดีสําหรับเขา
4. บุคคลตองการลดความลังเลหลังการซื้อ (Post Purchase Dissonance)
จึงตองการใหกลุมไดมีการโตแยงใหความเห็นทั้งดานบวก และดานลบเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ซื้อมา
2.1.7.3 อิทธิพลของการสื่อสารปากตอปากตอการบริโภคผลการวิจัยทางดานการ
สื่อสารที่ไดรับการยอมรับ พบวา
1. การโฆษณามีประสิทธิผลดีในดานการตอกย้ําความชอบตอผลิตภัณฑ
มากกวา ใชเพื่อสรางใหผูบริโภคเกิดความชอบกับผลิตภัณฑใหม
2. การที่ผูบริโภคไดรับขอมูลดานบวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากคนใกลตัวมาก
ขึ้น ยิ่งทําใหเกิดการยอมรับผลิตภัณฑไดมากขึ้น
3. ในการศึกษาพฤติกรรมการซื้อเฟอรนิเจอรของผูบริโภค หลาย ๆ
กรณีของการซื้อที่ผูซื้อใหความสําคัญกับความเห็นของผูอื่นที่เขาไดรับขอมูลมามากกวาประเมินตัวเอง
จากการวิจัยศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภค 60 ชนิด พบวา
ผูบริโภคไดรับอิทธิพลจากลุมอางอิงมากกวาไดรับอิทธิพลจากโฆษณาถึง 3 เทา และมากกวาโฆษณา
ทางวิทยุ 2 เทา มากกวาการขายโดยบุคคล 4 เทา และมากกวาการ โฆษณาในหนังสือพิมพ และ
นิตยสารถึง 7 เทา แคทซกับลาซารสเฟลด (Katz & Lazarsfeld อางใน ดารา ทีปะปาล
และธนวัฒน ทีปะปาล, 2553)
นอกจากนี้ ยังไดมีการศึกษาถึงอิทธิพลของการสื่อสารปากตอปากในสังคมอเมริกัน
ไดขอมูลที่นาสนใจ คือ คนอเมริกันครึ่งหนึ่งยอมรับวา กอนการตัดสินใจซื้อ พวกเขาจะอบถาม
เพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูอื่นกอน และประมาน 40 เปอรเซ็นต มีความรูสึกวา จะมีคนพบเขา
เพื่อขอ คําแนะนําในการซื้อ ขอมูลขางลางนี้แสดงถึงจํานวนเปอรเซ็นของผูชาย และผูหญิงที่อาศัย
คําแนะนําจากบุคคลอื่น กอนตัดสินใจซื้อ
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ตารางที่ 2.1 แสดงรอยละของผูบริโภคที่อาศัยคําแนะนําของผูอื่นกอนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ

ผูชาย

ผูหญิง

แพทยคนใหม
ปรึกษากฎหมาย
ชางซอมรถยนต
ภัตตาคาร
ภาพยนตร
กูยืมเงินเพื่อใชสวนตัว
ซื้อรถยนต
ตัดผม

45%
41%
40%
39%
26%
17%
15%
10%

47%
42%
49%
38%
28%
20%
22%
24%

ที่มา : ดารา ทีปะปาล. (2546). การสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ.
การสื่อสารปากตอปากจะมีอิทธิพลสูงมาก ในกรณีที่ผูบริโภคจะซื้อผลิตภัณฑ
ที่ไมคุนเคยเชน เปนผลิตภัณฑที่คอนขางใหมในตลาด หรืออยูในขั้นตอนการแนะนํา (Introduction
Stage) เชนการใชบริการถักทอผล การใชเซรุมรักษาผมรวง ฯลฯ หรือในกลุมผลิตภัณฑเทคโนโลยี
ที่ซับซอน เชน คอมพิวเตอร โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือแมแตเครื่องเลน VCD
การสื่อสารในดานบวกของผลิตภัณฑ เปนสิ่งที่มีประโยชนกับนักการตลาด แตในทาง
กลับกันมีผลมากกวา ก็คือการสื่อสารปากตอปากในทางลบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ทั้งนี้เนื่องจากผูบริโภค
จะใหความสําคัญหรือน้ําหนัก กับเรื่องดานลบไดรับทราบจากการสื่อสารปากตอปาก มากกวา
เรื่องทางบวก โดยเฉพาะในการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑใหม ๆ ที่อยูในขั้นแนะนํา จึงเปนสิ่งที่นักการ
ตลาดตองใหความสนใจอยางจริงจัง ในการกําหนดกลยุทธเพื่อตอบสนองขาวสารที่สื่อสารปากตอปาก
ใหไดอยางรวดเร็ว และเหมาะสม
2.1.8 กลยุทธการสื่อสารแบปากตอปากไปประยุกตใช
นักการตลาด ไดใชความพยายามหลายวิธีนําอิทธิพลองการติดตอสื่อสารแบบปากตอ
ปากระหวางผูบริโภค โดยการกระตุนใหมีการพูดตอในทางบวก กลยุทธที่นิยมใชกันมีดังนี้
(Assel, 1998, pp.617-619)
1. การกระตุนใหเกิดการพูดโดยการใหทดลองใชผลิตภัณฑ (Stimulating Word of
Mouth Through Product Trial) นักการตลาดสามรถกระตุนใหผูบริโภคเกิดการพูดปากตอปาก
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ระหวางกลุมผูบริโภคดวยการใหทดลองสินคาไดฟรี กลยุทธดังกลาวนี้จะมุงเนนไปที่ผูนําทางความคิด
หรือผูที่มีอิทธิพลเปนหลัก หากผลิตภัณฑประสบความสําเร็จจะทําใหผูนําทางความคิดเกิดความพอใจ
และสามารถบอกตอหรือทําใหขาวสารแพรกระจายตอ ๆ ไปอยางรวดเร็ว
2. การกระตุนใหเกิดการพูดตอโดยผานทางโฆษณา และการสงเสริมการตาด
(Stimulating Word of Mouth Through Advertising and Promotion) ผูทําโฆษณาสามารถใช
ความพยายามเพื่อกระตุนใหผูบริโภคไดเกิดการพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ วิธีการหนึ่ง คือ การกระตุน
ผูบริโภคในลักษณะ “จงบอกเพื่อนทาน” หรือ “จงถามเพื่อนทาน” การใชกลยุทธนี้จะประสบ
ความสําเร็จ ผลิตภัณฑที่โฆษณาจะตองมีคุณภาพสมคําโฆษณา และการพูดในเชิงบวก
3. กรกระตุนการสื่อสารการบอกตอแบบปากตอปาก (Stimulating Word-of
Mouth Communication) วิธีกระทําโดยใชผูบริโภคแสดงโฆษณา โดยกลาวถึงสิ่งที่ดีเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ พรอมทั้งแนะนําเชิญชวนผูอื่นๆ การโฆษณาลักษณะนี้จะทําใหการกระตุนผูบริโภคโดยตรง
ซึ่งเพื่อนหรือญาติของเขาเองจะมีความเชื่อตามบุคคลที่เลือกแสดงแนะนําผลิตภัณฑในโฆษณา
4. การใชผูนําทางความคิดมาเปนผูบอกเอง (Portraying Communications from
Leaders) กลยุทธการกระตุนพูดแบบปากตอปาก เปนการใชผูนําทางความคิด ซึ่งมีอิทธิพล
ตอผูบริโภคอยางมาก จากแนวคิดดังกลาว กลยุทธการสื่อสารแบบปากตอปาก มีความลึกซึ้ง
และมีอิทธิพลมากกวาสื่อชนิดอื่นๆ เพราะผูสงสารจะถายทอดอารมณ และความรูสึกไดดี และ
ละเอียดมากกวา ประกอบกับมีพลังแหงการชักชวนที่ถายทอดออกมาจากความรูสึกที่ประทับใจ
หรือความพึงพอใจตอการใชสินคาหรือบริการนั้น ๆ ถือวาเปนการสงขาวสาร การโฆษณาก็เปนการสง
ขาวทางชองทางตาง ๆ แตการที่จะทําใหกลยุทธการสื่อสารแบบปากตอปากนั้นประสบความสําเร็จได
ผูบริโภคที่จะมีความเชื่อมั่นตอผูที่ถายทอดประสบการณสวนตัวที่ผูบริโภคผูนั้นเปนคนเปนคนทดลอง
สินคา และบริการ และพึงพอใจกับผลลัพธที่ได เมื่อผูบริโภคคนอื่นเห็นก็จะทําใหเปดการรับขอมูลจาก
ชองทางอื่นๆ และจะทําใหพวกเขาเกิดความสนใจ ประสบการณสวนตัว (Personal Experience)
ถือวาเปนขอมูลที่สําคัญที่สามารถทําใหผูอื่นเกิดความคลอยตาม และเชื่อมั่นตอสินคา
และบริการนั้นๆ ตามไปดวย
Richins & Root-Shaffer (1998) ผูบริโภคคนอื่น ๆ จะเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ตรงตามความปรารถนาจะมีการรับฟงคําแนะนําของผลิตภัณฑที่ตองการบริโภค การกระตุนคําพูด
แบบปากตอปาก เปนการใหผูทรงอิทธิพลมาดูการแสดงสินคาหรือใชสินคาในชวงระยะเวลาหนึ่ง การ
สื่อสารปากตอปากจะมีอิทธิพลสูงมาก ในกรณีที่ผูบริโภคจะซื้อผลิตภัณฑที่ไมคุนเคย โดยในงานวิจัย
ครั้งนี้ กลยุทธปากตอปาก ประกอบไปดวย
1. ดานขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ คือ ขอมูลหรือรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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กับผลิตภัณฑเชน สวนประกอบของผลิตภัณฑ สรรพคุณ ขั้นตอนการรับประทาน ขอมูลการรับรอง
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) สถานที่ผลิต วันผลิต และวันหมดอายุ และอื่นๆ
2. ดานการใหคําแนะนํา คือ การแนะแนวทางเพื่อบงชี้ ทางเลือกสําหรับผูบริโภค
ทีก่ ําลังตัดสินใจใหงายตอการตัดสินใจ และเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด
3. ดานประสบการณสวนบุคคล คือ สิ่งที่เกิดจากการกระทําหรือพบเห็นดวยตนเอง
อาจจะเปนที่ดีหรือเปนเรื่องที่ไมดีก็ได ซึ่งเรื่องราวเหลานั้นอาจนํามาเผยแพรเพื่อใหบุคคลอื่นทราบได
2.2 กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค
2.2.1 ความหมายของการตัดสินใจของผูบริโภค
Nicosia (1966) ไดใหความหมายไว การตัดสินใจเปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจ
ที่มตี ั้งแตจุดเริ่มตนไปจนถึงทัศนคติหลังการใชของผูบริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ ซึ่งสามารถ
พิจารณาเปนขั้นตอนตาง ๆ คือ การมองเห็นปญหา การแสวงหาภายใน
และภายนอก
Schiffman & Kanuk (2004) ไดใหความหมายวา การตัดสินใจซื้อถือวาเปนขั้นตอนหนึ่งใน
การเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคโดยมีสองทางเลือกขึ้นไป ซึ่งผูบริโภคจะมีพฤติกรรมในการพิจารณา
เกี่ยวกับการตัดสินใจทั้งดานพฤติกรมทางกายภาพและดวยจิตใจในการซื้อนั้นเปนกิจกรรมดาน
กายภาพ และดานจิตใจที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหนึ่ง
Schiffman, O’Cass, Paladino, D’Alessandro & Bednall (2001); Blackwell, Paul &
James (2001) และ Assael, (2004) ไดใหความหมายไววา การตัดสินใจเปนกระบวนการหนึ่งในการ
ตัดสินใจสําหรับการเลือกผลิตภัณฑหรือบริการที่มีความแตกตางกันของผูบริโภคจะมีรูปแบบ และ
ขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑหรือบริการโดยการเลือกกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกที่ผูบริโภค
อาจจะตองอาศัยเวลา และตองการขอมูลเปนตัวชวย
Hawkins & Motherbaugh (2013) ไดใหความหมายไววา การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหรือ
บริการเปนกระบวนการสําหรับผูบริโภคที่จะตองทําการประเมินรายละเอียดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ
หรือบริการนั้นอยางรอบคอบ และผูบริโภคจะตองใชเหตุผลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑหรือบริการ
พฤติกรรมทุกรูปแบบของมนุษยกอนแสดงใหเปนที่ปรากฏ จะตองผานขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญ
นั้นคือ “การตัดสินใจ” ซึ่งแตละบุคคลตองกระทําเปนประจําในทุกอิริยาบถ และเนื่องจากกระทําดวย
ความถี่จึงปรากฏคลายกับวา การตัดใจสวนบุคคลลื่นไหลองตามธรรมชาติ ในการตัดสินใจเปน
พฤติกรรม ขณะเมื่อบุคคลตองเผชิญหนากับทางเลือกที่กําลังรอคอยการตัดสินใจ ตั้งแต 2 ทางเลือก
ขึ้นไป และจําเปนตองเลือกหนึ่งสิ่งจากหลายสิ่ง ในบางกรณีถามีทางเลือกที่ดีมีประโยชนมากกวาหนึ่ง
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สิ่ง ก็อาจเลือกสองสามสิ่งจากหลายสิ่งได เนื่องจากการตัดสินใจเปนขั้นตอนหนึ่งที่แทรกอยูในทุกการ
กระทํา (รศนา อัชษะกิจ, 2535)
2.2.2 กระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ ควรดําเนินการลักษณะของทีมงาน ความสามารถ
ในการสื่อสาร ดวยภาษาที่ปรับใหเขาใจตรงกันสําหรับปฏิบัติงานภายในกรอบอยางเปนระบบ ขั้นตอน
จะชวยใหทุกฝายเขากลวิธี ในการเสนอขอคิดเห็นสามารถสื่อสารความคิดเห็นอยาง
มีเหตุผลขั้นตอนที่นิยมปฏิบัติ ในกระบานการตัดสินใจมรหลายรูปแบบ จะแตกตางเพียงรายละเอียด
ปลีกยอย ตัวอยางเชน (รศนา อัชษะกิจ, 2535)
รูปแบบที่ 1
กระบวนการตัดสินใจ ประกอบ 5 ดวย ดังนี้
1. กําหนดวัตถุประสงค หรือ เปาหมายของการตัดสินใจอยางชัดเจน
2. กําหนดทางเลือกเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
3. ตรวจหาเพื่อหลีกเลี่ยง หรือยอมจํานนตอขอจํากัด
4. ดําเนินการวิเคราะหการตัดสินใจ
5. ตัดสินใจโดยยึดวัตถุประสงค
รูปแบบที่ 2
เมื่อการตัดสินใจมีความซับซอนยุงยากมากยิ่งขึ้น การดําเนินงานแตละขั้นตอนจะ
เพิ่มความสําคัญมากเปนเงาตามตัว กระบวนการ สําหรับรูปแบบที่สอง จึงมีความมุงมั่นใจไปยัง
หลักการพื้นฐานที่สําคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. กําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายการตัดสินใจ
2. กําหนดทางเลือกการตัดสินใจ
3. พิจารณาการเสี่ยงที่มีโอกาสเปนไปได
รูปแบบที่ 3
กระบวนการตัดสินใจ สําหรับรูปแบที่สามมีแนวทางคอนขางคลายคลึงกับรูปแบบที่
สอง แตจะแจกแจงขั้นตอนที่ละเอียดกวา มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. กําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายการตัดสินใจ
2. ระบุคุณลักษณะของสิ่งที่พึ่งประสงค หรือเปาหมายโดยจําแนกความ
แตกตาง เปน 2 ประการดังนี้
1. คุณลักษณะที่จําเปน “ตองได
2. คุณลักษณะที่เพียง “ตองการ” ถาไดก็ดี แตไมเนนมากเทากับ
อันแรก
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3. พิจารณากลั่นกรอง คัดแยกทางเลือกที่มีคุณลักษณะที่จําเปน
1. นําคุณลักษณะที่ตองการเปนพิเศษ คัดแยกโดยใส
หมายเลข 1-10
2. นําทางเลือกที่มีการประเมินคุณคาไว มาพิจารณาขอเสีย
แตละทาง
2.2.3 การตัดสินใจซื้อ
ผูบริโภคมีรูปแบบ และขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการแตละประเภทที่แตกตาง
กันสําหรับสินคาบางประเภท ผูบริโภคอาจจะตองใชเวลาในการตัดสินใจ และตองการขอมูลมาก
ไดแก สินคาราคาแพง อายุใชงานนานๆ ไมเปลี่ยนบอย โดยเฉพาะถาเปนสินคาหรือบริการที่ไมเคยใช
มากอน เชน สถานศึกษา โรงพยาบาล รถยนต เปนตน อยางไรก็ดีไมวาจะเปนการตัดสินใจสําหรับ
สินคาหรือบริการประเภทใด ผูบริโภคจะมีความเสี่ยงตอการตัดสินใจ คือนอกจากสิ่งที่เขาคาดหวังวา
จะไดรับแลว ผูบริโภคตองยอมรับความเสี่ยงในสิ่งที่เขาไมพึ่งปรารถนา ซึ่งความเสี่ยงอาจจะเกิดไดจาก
สาเหตุตาง ๆ ตอไปนี้
1. หนาที่ของผลิตภัณฑ เปนความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑจะไมทําหนาที่ตามที่ผูซื้อ
คาดหวัง เชน โทรทัศนที่แสดงภาพออกมาดูไมมีคุณภาพ แชมพูจัดรังแคที่ไมชวยแกปญหา
เครื่องนับไมถึงที่หมายตามเวลาที่กําหนด
2. ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ เปนความเสี่ยงจากรูปลักษณภายนอกของ
ผลิตภัณฑที่ผูบริโภค ปรารถนา เชน สีสัน รูปราง หรือความสะดวกในการใช เปนตน ซึ่งจะเปนสวน
สําคัญที่ผูผลิตนํากลับมาพิจารณา และปรับใหตรงกับความตองการของผูบริโภค เชน มือถือปจจุบัน
ที่มีฟงชันกเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแกผูใช อาหารเสริมที่มีการพัฒนาตามความตองการ
ของผูบริโภค เปนตน
3. ราคา เปนความเสี่ยงจาคุณภาพของสินคา และบริการที่ไดรับต่ํากวามูลคาของ
จํานวนเงินที่จาย ซึ่งโดยปกติผูซื้อจะคาดหวังวาตองไดรับคุณภาพจากสินคานั้นอยางคุมคากับจํานวน
เงินที่ตนจายออกไป
4. การยอมรับจากสังคม เปนความมั่นใจในการยอมรับจากสังคม ผูบริโภคจะมี
ความคาดหวังที่จะใหสินคาหรือบริการที่ตนเลือกนั้น สะทอนความเปนตนเองใหสังคมเห็น
และเกิดการยอมรับ
5. จิตวิทยา ความรูสึกภายในจิตใจหรือความความเชื่อของบุคคลที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อ และใชผลิตภัณฑนั้น เชน การใชครีมนวดผมแลวจะทําใหสภาพผมมีคุณภาพดีขึ้น
6. เวลา ทั้งเวลาในการคนหาขอมูล และเวลาในการรอคอย เนื่องจากผลิตภัณฑ
บางชนิดเปนผลิตภัณฑที่หายาก อาจตองเสียในการคนหาผลิตภัณฑหรือผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
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ภาพที่ 2.1 สาเหตุของความเสี่ยงในการบริโภค

หนาที่ของผลิตภัณฑ

ลักษณะทางกายภาพ

เวลา
สาเหตุของ
ความเสี่ยง

ราคา

จิตวิทยา
การยอมรับจากสังคม

ที่มา : ฉัตยาพร เสมอใจ. (2550). พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพฯ: วี พริ้นท (1991).
2.2.4 ซึ่งผูบริโภคจะหาวิธีการเลี่ยงความเสี่ยงไดโดยวิธีตอไปนี้
1. หาขอมูลจากแหลงตาง ๆ ผูบริโภคจะหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
เพื่อเปรียบเทียบขอมูล ตัวยางเชน ผูบริโภคตองการอาหารเสริม ก็จะเปรียบเทียบที่ปริมาณ
และราคาที่ใกลเคียงกันหลายยี่หอ
2. ภักดีตอตราสินคา ผูบริโภคจะมีความมั่นใจในผลิตภัณฑเดิม เพราะเขาทราบ
ถึงคุณภาพ และรายละเอียดของผลิตภัณฑอยูแลว จึงไมตองการเสี่ยงเพื่อทดลองผลิตภัณฑใหม
หรือตัวอื่นๆ แทน
3. สินคาหรือบริการที่มีชื่อเสียง เชื่อสินคาที่มีชื่อเสียงจําไมทําลายตัวเองดวยสินคา
ที่ไมมีคุณภาพ ยิ่งมีชื่อเสียงมากโดงดังมาอยางยาวนานก็สามารถทําใหผูบริโภคมั่นใจได
โดยเฉพาะผูบริโภคตองตัดสินใจซื้อสินคาที่ไมเคยซื้อมากอน
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4. บริษัทหรือรานคาที่มีชื่อเสียง ดวยความนาเชื่อที่วา บริษัทหรือรานคานั้นจะไม
ทําลายชื่อเสียงของตนเองดวยการขายผลิตภัณฑที่ไมดี ไมมีคุณภาพ เชน ผูบริโภคจะไววางใจกับ
บริษัทพัฒนาที่ดิน และอสังหาริมทรัพยที่มีชื่อเสียงมากกวาบริษัทที่เพิ่งมาใหม
5. บริษัทที่มีสาขามาก เปนความเชื่อมั่นที่จะสามารถลดความเสี่ยงในดานการหาซื้อ
ผลิตภัณฑหลัก ผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงความสะดวกสบาย และความมั่นใจในดานการ
บริการหลังการขาย
6. ซื้อสินคาราคาแพง ก็สามารถเชื่อไดวา สินคาราคาแพงยอมมีคุณภาพที่ดี ใชวัตถุดิบ
หรือสวนผสมที่มีคุณภาพ ตัวอยางเชน วิตามินตางประเทศจะมีราคาตางจากประเทศไทย
เพราะสวนผสมที่ไดปริมาน และความเขมขนของเม็ดวิตามิน
7. สินคาที่มีการสรางความมั่นใจ หากบริษัทมีการดําเนินการบางอยาง
เชน ดารรับประกัน การทดลองตัวอยาง แจกฟรีขนาดทดลองใช ใหทดลองใชชั่วคราว รับประกันคืน
เงิน ตลอดจนไดรับรองมาตรฐานจากหนวยงานตาง ๆที่นาเชื่อเถือ เชน (อย.) องคการอาหาร
และยา (มอก.) สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
ภาพที่ 2.2 : แนวทางการเลี่ยงความเสี่ยงของผูบริโภค

หาข้ อมูล
ภักดี ตอ่ ตรา
สินค้ า

สร้ างความ
มั�นใจ

สินค้ าราคาแพง

บริ ษัทที�มีสาขา
มาก

ชื�อเสียง
ผลิตภัณฑ์

การเลี�ยง
ความเสี�ยง

ชื�อเสียงบริ ษัท

ที่มา : ฉัตยาพร เสมอใจ. (2550). พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพฯ: วี พริ้นท (1991).
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2.2.5 กระบวนการตัดสินใจซื้อ
แมวาผูบริโภคจะมีความตองการที่แตกตางกัน แตผูบริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อที่
เหมือนกัน ซึ่งกระบวนการตัดสินใจแบงออกเปน 5 ขั้นตอน คือ การตระหนักถึงปญหา การแสวงหา
ขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ และทัศนคติหลังการซื้อ-การใช
ดังแสดงใน
ภาพที่ 2.3 : กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
การตระหนักถึงปญหา

ตองการแกปญหา

การแสวงหาขอมูล

การประเมินทางเลือก

หยุด

ปญหาหมดไป

พอใจ

การตัดสิน ใจซื้อ

ทัศนคติหลังซื้อ

การพอใชการ
ซื้อ-การใชผลิตภัณฑ

ที่มา : ฉัตยาพร เสมอใจ. (2550). พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพฯ: วี พริ้นท (1991).

หยุด
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2.2.5.1 ขั้นตอนที่ 1 การตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ (Problem or Need
Recognition) จุดเริ่มตนของปญหาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรูสึกถึงความแตกตางระหวางสภาพที่เปนอุดมคติ
(Idea) คือสภาพที่เขารูสึกดีกวาตนเอง และสภาพที่ปรารถนากับสภาพที่เปนอยูจริง (Reality)
ของสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง จึงกอเกิดใหเกิดความตองการที่จะเดิมเต็มสวนตางระหวางสภาพ
อุดมคติกับสภาพที่เปนจริง โดยปญหาของแตละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกตางกันไป ซึ่งเราสามารถ
สรุปไดวาการเกิดปญหาของผูบริโภคมักเกิดจากการเปลี่ยนปลงในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอาจะเกิดขึ้น
จากสาเหตุตอไปนี้
1. สิ่งของที่ใชอยูเดิมหมดไป การแกปญหาเดิมไดผลดี สามารถลดความ
ตองการ และไมรูสึกวามีปญหาอีกตอไป แตของที่ใชในการแกปญหาเริ่มหมดลง จึงเกิดความตองการ
ใหมจากการขาดหายของสิ่งของเดิม
2. ผลของการแกปญหาในอดีตนําไปสูปญหาใหม หลายครั้งที่ใชผลิตภัณฑ
ตัวหนึ่งในอดีตแตมันสามารถทําใหเกิดปญหาที่ตามมา และไมสามารถชวยแกไขปญหาเดิม
3. การเปลี่ยนแปลงสวนบุคคล การเจริญเติบโตของบุคคลทั้งดานวุฒิภาวะ
และคุณวุฒิ หรือแมกระทั้งการเปลี่ยนแปลงในทางลบ
4. การเปลี่ยนแปลงของสภาพของครอบครัว เมื่อระยะเวลาผานไปบาง
ครอบครัวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในเรื่อง เชน มีสมาชิกเพิ่ม การแตงงาน หรืออื่น ๆ
5. ผลจากการเปลี่ยนกลุมอางอิง บุคคลจะมีกลุมอางอิงในแตละวัย
แตละชวงชีวิต และแตละกลุมสังคม เชน วัยเด็กจะมีกลุมอางอิงเปนครอบครัว วัยรุนอาจจะมีกลุม
อางอิงเปนเพื่อน คนวัยทํางานอาจจะมีกลุมอางอิงที่เปนเจานาย
6. การเปลี่ยนแปลงของสถานะการเงิน ไมวาจะเปลี่ยนแปลงสถานะทางการ
เงินของบุคคลหรือครอบครัว ทัง้ ในรูปของทรัพยสิน และเงินสด
7. ประสิทธิภาพของการสงเสริมทางการตลาด เมื่อการสงเสริมทางการตลาด
ตาง ๆ ไมวาจะเปนการโฆษณา การประชาสัมพันธ การลดแลกแจกแถม การขายโดยพนักงาน
ก็สามารถกระตุนผูบริโภคตระหนักถึงปญหา และเกิดความตองการขึ้นได
2.2.5.2 ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูล (Search for Information) เมื่อเกิดปญหา
ผูบริโภคก็จะแสวงหาหนทางออก หรือแนวทางแกไข โดยหาขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจ โดยจะหา
ขอมูลจากแหลงตอไปนี้
1. ขอมูลภายใน ผูบริโภคจะเริ่มหาขอมูลจากแหลงภายใน คือเริ่มจากความ
ทรงจําของตนที่สามารถระลึกไดในอันดับตน ๆ กอน ซึ่งนักการตลาดจะตองพยายามทําใหสินคาของ
ตนประทับอยูในความทรงจํา และระลึกถึงของผูบริโภคเปนยี่หอตน ๆ แตถาหากผูบริโภคจดจํายี่หอ
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นั้นไดไมพอใจในยี่หอนั้น ประกอบกับปญหาที่เกิดขึ้นนั้นดูเหมือนจะไมรุนแรง คือจะแกไขหรือ
ไมแกไขปญหา กระทบการตัดสินใจจะยุติลง (Abortion)
2. ขอมูลภายนอก เปนแหลงขอมูลตาง ๆ ที่สามารถใชเปนขอมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑได เชน การโฆษณาผานสื่อตาง ๆ จุดขายสินคา บริษัทหรือรานคา พนักงานขาย
2.2.5.3 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation) นักการตลาดจะเริ่มเขามา
มีบทบาทในขั้นตอนนี้ โดยการจัดเตรียมขอมูลที่เพียงพอสําหรับการตัดสินใจของผูบริโภคผานสื่อตาง
ๆ ที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ คือตรงกลุม และสะดวกในการหาขอมูล นักการ
ตลาดตองพยายามใหคุณสมบัติ (Qualification) และรูปลักษณ (Feature) ของสินคา และบริการตรง
กับเกณฑในการวัด หรือคุณสมบัติเฉพาะ ของผลิตภัณฑที่ผูบริโภคกําหนดขึ้นสําหรับใชในการเลือกซื้อ
ของผูบริโภค ซึ่งอาจจะเปนราคา รูปแบบ หรือคุณสมบัติที่เหมาะสมกับความตองการ
หรือสถานะของผูบริโภค
1. การแสดงรายการคุณสมบัติของสินคา เปนการประเมินโดยรายการ
คุณสมบัติของสินคา แลวนํามาเปรียบเทียบความตองการ ความรูสึก และสถานภาพของผูบริโภค
โดยผูบริโภคจะพิจารณาคุณสมบัติที่เห็นวาสําคัญที่สุดเปนอันดับตน ๆ
2. การใหคะแนนตามคุณสมบัติของสินคา เปนการประเมินโดยใหคะแนน
คุณสมบัติของสินคาแตละยี่หอที่ตองการตัดสินใจเลือกซื้อ ซึ่งกําหนดเปนคะแนนจากต่ําไปหาสูง
2.2.5.4 ขั้นตอนที่ 4 การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking) ปกติผูบริโภคแตละ
คนจะตองการขอมูลระยะเวลาในการตัดสินใจสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิดแตกตางกัน คือผลิตภัณฑ
บางอยางตองการขอมูลมากตองใชระยะเวลาในการพิจารณาเปรียบเทียบนาน รูปแบบพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสามารถแบงออกตามระดับของความพยายามในการแกปญหาคือ
1. พฤติกรรมการแกปญหาอยางเต็มรูปแบบ (Extended Problem Solving
: EPS) ซึ่งมักจะเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในการตัดสินใจในการแกไขปญหาในการซอครั้งแรก
และสวนใหญจะเปนผลิตภัณฑที่มีราคาแพง นาน ๆ ถึงจะซื้อสักครั้ง
2. พฤติกรรมการแกปญหาแบบจํากัด (Limited Problem Solving : LPS)
เปนลักษณะของการตัดสินใจที่อาจจะมีทางเลือกที่ไมคอยแตกตางกันมากนัก มีเวลาในการตัดสินใจไม
มาก หรืออาจไมมีคิดวามีความสําคัญมาก จึงไมใสใจความพยายามในการหาขอมูล และตัดสินใจอยาง
จริงจังมากนัก
3. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อตามความเคยชิน เปนลักษณะของการซื้อซ้ํา
ที่อาจมาจากความเชื่อมั่นในการตัดสินใจจากการแกไขปญหาได จึงทําการแกปญหาเหมือนรั้งกอน
ที่สามารถสรางความพึงพอใจได จึงทําการซื้อผลิตภัณฑเดิม ๆ จนกลายเปนนิสัย และความเคยชิน
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4. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแบบทันที เปนเหตุการณแบบกะทันหัน
ที่อาจจะเกิดจากความจําเปนหรือกระตุนจากการตลาดที่ทําใหถูกครอบงําใหคัดสินใจซื้อในทันที
5. พฤติกรรมที่ไมยึดติด และแสวงหาความหลากหลาย ผูบริโภคกลุมนี้มี
แนวโนมที่จะทดลองใชผลิตภัณฑใหม ๆ อยูเสมอ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากความตองการหาสิ่งที่ดีที่สุด
อยูเสมอจึงทดลองหาสิ่งใหม ๆ อยูเรื่อย ๆ
2.2.5.5 ขั้นตอนที่ 5 ทัศนคติหลังการซื้อ-การใช (Post-Attitudes) ทัศนคติที่ดี
ของผูบริโภคหลังการซื้อ-การใชสินคาหรือบริการจะเปนขุมทรัพยที่สําคัญของธุรกิจ เนื่องจาก
ในการบริโภคสินคาหรือบริการชิ้นหนึ่ง ๆของผูบริโภคจะมีขั้นตอนดังนี้ ผูบริโภคจะเกิดการรับรู
วามีผลิตภัณฑนี้อยูในตลาดจากการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ ทั้งโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร
เมื่อผูบริโภคเห็นวาผูใชผลิตภัณฑในโฆษณาเกิดประโยชนเกิดความสะดวกสบายตอการใช ก็จะเกิด
ยอมรับในผลิตภัณฑนั้น จึงทําการแสวงหาขอมูล จากแหลงขอมูลตาง ๆ จนไดขอมูล และมีความ
พอใจ แลวก็จะทํากาตัดสินใจซื้อ แลวทําการใช เมื่อใชแลวจะรูสึกอยางไรตอผลิตภัณฑ มีความพึง
พอใจหรือไม ก็จะกลายเปนทัศนคติหลังการซื้อ-การใช ซึ่งจะเปนแหลงขอมูลสําหรับการตัดสินใจ
ในครั้งตอ ๆ ไป
2.2.6 การซื้อครั้งแรก (Initial Purchase)
ในการซื้อครั้งนี้ผูบริโภคมักมีการซื้อแบบ EPS (การยกปญหาอยางกวาง) และตอมา
ก็เลยมีแผนที่ใหเกิดความซื้อสัตยตอตรายี่หอหรือแบรนด อยางไรก็ดีการแกไขแบบจํากัดเขตทําใหเกิด
ความเฉื่อยคือจนติดเปนนิสัย ผูบริโภคจะทําเหมือนเดิมอีกแทนที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจ
(อดุลย จาตุรงคกุล: 2543)
2.2.6.1 การแกไขปญหาอยางกวาง (Extended Problem Solving-EPS)
ในบางกรณีกระทําการตัดสินใจดําเนินไปอยางละเอียดทุกขั้นตอน เชน ในการซื้อรถยนต
เสื้อผาแพง ๆ ชุดเฟอรนิเจอร เปนตน จําเปนจะตองเลือกใหถูกตอง และจําเปนตองใชการแกปญหา
อยางกวางขวาง ใชกับสินคาที่ไมคุนเคย ราคาแพง และซื้อไมบอยครั้ง
2.2.6.2 การแกปญหาแบบเลือกจํากัดขอบเขต (Limited Problem Solving-LPS)
เปนวิธีตรงกันขาม ผูบริโภคนอยรายที่จะมีทรัพยากรหรือแรงจูงใจเพียงพอที่จะใชวิธีการแกปญหา
อยางกวางขวางทุกครั้ง วิธีนี้จะถูกทําใหงายเพียงการลกจํานวนแหลงขาวสารลง ลดขาวสาร ลด
ทางเลือกลง ลดเวลาที่จะซื้อ
การซื้อปจจุบันทันดวน (Impulse Purchase) เปนแบบที่สลับซับซอนนอยที่สุด ถือ
วาเปนแบบหนึ่งของ LPS เชน เห็นทอฟฟก็เพียงคิดวา “ทําไมไมลองทานดู” แลวก็ซื้อโดยไมเสาะ
แสวงหาขาวสาร
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2.2.6.3 การแกปญหาแบบมีความซับซอนปานกลาง (Mid-Range Problem
Solving) ESP และ LPS เปนกระบวนการตัดสินใจแบบคนละฟาก มีการตัดสินใจที่อยูระหวางนั้น
โดยมีแบบกึ่งกลาง เพื่อแสดงการตัดสินใจซื้อที่มีลักษณะ EPS และ LPS ขางละครึ่ง
2.2.7 ประเภทการตัดสินใจ
Perreault & McCarthy, (1990); Schiffman & et al, (2001) และ Hawkins &
Mothersbaugh (2013) ไดแกการจําแนกประเภทของการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค โดยจะตองมีการ
คํานึกถึงระดับของการแกไขปญหาของผูบริโภค ซึ่งเริ่มจากความพยายามนอยที่สุดจนถึงการใชความ
พยายามมากที่สุดไดดังตอไปนี้
2.2.7.1 ประเภทของการตัดสินใจของผูบริโภคสําหรับการแกไขปญหาอยางเต็ม
รูปแบบ ผูบริโภคจะเกิดพฤติกรรมในครั้งแรกของการตัดสินใจ ซึ่งสวนใหญนั้นจะเปนผลิตภัณฑ
ที่มีราคาสูง ผูบริโภคไมคุนเคยจึงมีการหาขอมูล และใชเวลานาในการตัดสินใจ
2.2.7.2 ประเภทของการตัดสินใจของผูบริโภคสําหรับการแกไขปญหาแบบจํากัด
นั้นก็คือเปนลักษณะของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่มีทางเลือกไมคอยแตกตางกัน และมีเวลาที่จํากัด
ผูบริโภคนั้นจึงไมพยายามในการหาขอมูลอยางจริงจัง
2.2.7.3 ประเภทของการตัดสินใจของผูบริโภคสําหรับการตัดสินใจซื้อตามความเคย
ชินเปนพฤติกรมในลักษณะของการตัดสินใจซื้อซ้ําจนกลายเปนความเคยชิน ซึ่งเปนพฤติกรมของ
ผูบริโภคที่ตัดสินใจผลิตภัณฑเนื่องจากผูบริโภคมีความภักดีตอตราผลิตภัณฑนั้น ๆ
2.2.7.4 ประเภทของการตัดสินใจของผูบริโภคสําหรับการตัดสินใจซื้อทันที
ซึ่งผูบริโภคมีลักษณะของพฤติกรรมที่ตัดสินใจผลิตภัณฑนั้นดวยความจําเปนหรือการกระตุนจาก
การตลาดที่มีผลใหผูบริโภคซื้อ (Brookins, 2015)
2.2.7.5 ประเภทของการตัดสินใจของผูบริโภคที่ไมยึดติด และแสวงหาความ
หลากหลายเปนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นกับผูบริโภคที่มีแนวโนมในการทดลองผลิตภัณฑผลิตภัณฑใหม ๆ
อาจจะมีสาเหตุมาจากความตองการหาผลิตภัณฑที่ดี และเหมาะสมที่สุดกับตนเอง (Brookins, 2015)
ดังนั้น กระบวนการตัดสินใจนั้น มนุษยทุกคนตองมีการคิดกอนที่จะลงมือกระทํา เพื่อใหสิ่งที่
คาดหวังเปนไปตามเปาหมาย ก็เหมือนกับผูบริโภคทุก ๆ คน ตองตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม
เพื่อใหไดรางกายที่แข็งแรง และความปรารถนาอื่น ๆ ที่คาดหวังไว การตัดสินใจจึงเปนกระบวนการ
ทางความคิดในการเลือกสิ่งที่ดี และที่ถูกตอง โดยผูบริโภคสวนใหญอาจจะมีขั้นตอนดังนี้ หนาที่ของ
ผลิตภัณฑ, ลักษณะทางกายภาพ, ราคา,การยอมรับจากสังคม, และจิตวิทยา
(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550)
1. ตระหนักปญหา คือ การรับรูถึงปญหาของตนเอง หรืออาจจะเปนความจําเปน
ของผูบริโภคที่เกิดแรงผลักดัน ภายในหรือภายนอกของตัวผูบริโภค
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2.แสวงหาขอมูล คือ ผูบริโภคคนหาขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจ ซึ่งแบงออกเปน
ขอมูลภายใน คือการจากความทรงจําของตนที่สามารถระลึกไดในอันดับตน ๆ
ขอมูลภายนอก คือ การคนหาแรกขอมูลจากคนอื่นที่มีประสบการณ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ
3. ประเมินทางเลือก คือ ผูบริโภคจะประเมินทางเลือกโดยใชขั้นตอนพื้นฐาน
จากความโดดเดน การมีชื่อเสียง ความเขาใจในแบรนด และคุณลักษณะอื่น ๆ
4. ตัดสินใจซื้อ คือ เมื่อผานขั้นตอนกรประเมินมาแลว ผูบริโภคตองตัดสินใจซื้อ
แตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนื่องจากสิ่งแวดลอมภายนอก เชน ดานสังคม
ดานสถานการณในปจจุบัน และปจจัยอื่นๆ
5.ทัศนคติหลังการซื้อ คือ ความรูสึกหลังจากบริโภคผลิตภัณฑ ซึ่งมีทั้งขอดี
และขอเสีย ถามีขอดีผูบริโภคจะเกิดการซื้อซ้ํา แตถาขอเสียลูกคาจะคนหาผลิตภัณฑใหม ๆ
2.3 อาหารเสริมหรือวิตามินนําเขาจากตางประเทศ
2.3.1 ความหมายของวิตามิน
ความหมายของวิตามิน คือ สารอินทรียที่มีความจําเปนสําหรับปฏิกิริยาเคมีใน
รางกายวิตามินเปนสารอาหารชนิดหนึ่งที่ไมไดพลังงานแกรางกาย และรางกายตองการในปริมาณ
ที่นอย ซึ่งขาดไมได ถาขาดจะทําใหระบบอวัยวะตาง ๆ ใน รางกายทํางานผิดปกติวิตามินบางตัว
สังเคราะหขึ้นไดเพียงพอในรางกาย บางตัวก็สังเคราะหไมได หรือสังเคราะหได แตไมพอจําเปนตอง
ไดรับอาหาร (เริงฤทธ สัปปพันธ, 2556)
มีนักวิทยาศาสตรหลายทานพบวา โรคเหน็บชาโรคเลือดออกตามไรฟน มาจากการ
ขาดสารอาหารที่มีไนโตรเจนอยูในโมเลกุลจึงใหชื่อสารอาหารนี้วาวิตะมีนส (Vitamines)
ในป ค.ศ. 1913 Dr. McCollum และDr.Davis แบง วิตามินสออก เปน 2 พวก คือ พวกที่ละลายใน
ไขมัน และพวกที่ละลายในน้ํา และตอมาพบวาสารพวกนี้อาจเปนเอมีนสหรือสารอื่นก็ได จึงไดเปลี่ยน
ชื่อจากวิตามินสมา เปน วิตามิน
2.3.2 ความแตกตางระหวางอาหารเสริมหรือวิตามินในไทยกับอาหารเสริมหรือวิตามิน
ตางประเทศ
1. ราคาสินคา อาหารเสริมหรือวิตามินตางประเทศจะบรรจุจํานวนเต็มเม็ดมากกวา
ขนาดของขวดบรรจุขนาดใหญกวา เพื่องายตอการจัดสง และที่สําคัญไมตองซื้อบอย เนื่องจากใน
ตางประเทศมีคาจัดสง และคาเดินทางที่สูง เพราะฉะนั้น อาหารเสริมหรือวิตามินตางประเทศราคา
ขายตอขวดสูงกวา แตเมื่อลองหารจํานวนเม็ด จะพบวาราคาตอเม็ดกลับถูกกวา และนอกจากนั้น
ปริมานของสาระสําคัญตอเม็ดมากกวา
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2. ปริมาณสารอาหารเสริม โดยปกติปริมานของสารอาหารเสริมตางประเทศจะมี
มาตรฐานหรือระบบการทํางานตาง ๆ จะมีคุณภาพ และเครงครัดคอนขางสูง เพราะอาหารเสริมหรือ
วิตามินจะตองมีมาตรฐาน และมีปริมานที่ระบุไวจริง และ FDA หรือองคการอาหา และยาของ
ตางประเทศ ก็มีการสุมตรวจผลิตภัณฑอยูประจํา เพราะความผิดพลาดดานนี้สามารถทําใหปดบริษัท
ใหญ ๆ ไดเชนกัน อาหรเสริมหรือวิตามินของอเมริกาไมมีความจําเปนตองขออนุญาต FDA แตจะตอง
มีมาตรฐาน GMP หรือ USP ในการผลิต เชน วัตถุดิบมีคุณภาพ โรงงานสะอาด กระบวนการผลิต
และเครื่องมือมีมาตรฐาน เพราะเหตุนี้จังทําใหอาการเสริมอเมริกามีคุณภาพที่สุด
3. คุณภาพของผลิตภัณฑ คุณภาพของสาระสําคัญที่ใชของตางประเทศจะมีคุณภาพ
ที่ดีกวา เพราะสารที่ใชกันนั้นจะมีอยูหลายเกรด แตละเกรดจะมีคุณภาพที่ตางกัน การตรวจสอบดูวา
อาหารเสริมหรือวิตามินแบรนดนี้ใชสารจากไหน คือจําเปนตองตรวจดูรับรองของอาหารเสริมที่ได
รับรองจาก สํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) ในประเทศนั้น ๆ เทานั้น
4. ยี่หอหรือแบรนด ผลิตภัณฑแบรนดไหนที่ขายในหลายประเทศมากเทาไหร
ก็ยิ่งสงผลวาผลิตภัณฑไดรับมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ
2.3.3 รูปแบบธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหาร
มีผูแสวงหาสิ่งที่จะสามารถชวยใหสุขภาพรางกายแข็งแรง และมีสุขภาพที่ดี
นอกจากนี้ยังดีตอผิวพรรณดี เสริมสรางรูปราง ลดน้ําหนัก ไปจนถึงการเพาะกายเพิ่มกลามเนื้อ
ความตองเหลานี้ถือวาทําใหธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหารมีการเจริบเติบโคสูงขึ้น 10 % ทุกป ซึ่งเปน
มูลคา 2,000 ลานบาท และอีกเหตุผลหนึ่งคือการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑเสริมอาหารนั้นงายกวา
การขอขึ้นทะเบียนยา และมียอดจําหนายที่สูงกวายา และยังมีวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑเสริม
อาหารใหม ๆ ไดงายกวา และใชตนทุนที่ต่ํากวายาหลายรอยเทา จึงทําใหบริษัทตาง ๆ ทั้งในประเทศ
และบริษัทขามชาติตางพากันนําผลิตภัณฑเสริมอาหารออกมาจําหนายกันอยางแพรหลาย ดวยการ
แขงขันที่สูง บริษัทตาง ๆจึงมรกลยุทธทุกดานมาใชเพื่อใหผลิตภัณฑของตนครองสวนแบงทาง
การตลาด จึงทุมทุนในดานการโฆษณาในทุกสื่อ ไมวาจะเปนโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร
สุขภาพ และความงาม จัดรถประชาสัมพันธ จัดกิจกรรมในที่สาธารณ รวมถึงจางดารามาเปนผูแสดง
หรือแนะนําใหรูจักกับสินคาชนิดนั้น ๆ บริษัทจะใชกลยุทธในการโฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหาร
รูปแบบใหญ 2 รูปแบบ คือ
1. แบบวิชาการ
บริษัทที่ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีคุณภาพ จะนําเสนอประโยชนของผลิตภัณฑ
ที่มีงานวิจัยสนับสนุนใชในการอางอิงเพื่อใหขอมูลแกลูกคา บริษัทเหลานี้จะมีการทํางานวิจัยรวมกับ
นักวิชาการ นักโภชนาการ แพทย และเภสัชกร มีการทดสอบทางวิทยาศาสตร ผลทางคลินิก บริษัท
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เหลานี้มีโรงงานผลิต และกรรมวิธีการผลิตที่ไดมาตรฐาน และมีการโฆษณาที่ถูกตองตามกฎหมายของ
ขอบังคับของํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา ผูบริโภคจึงไดประโยชนอยางสูงสุด
2. แบบชวนเชื่อ
บริษัทประเภทนี้เนนแตแสวงหากําไรจากการเติบโตของความตองการ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ทุมโฆษณา และเปนโฆษณาที่หลอกหลวง ซึ่งพบมากทางอินเตอรเน็ต เคเบิล
ทีวี และการขายตรง โดยอวดอางสรรพคุณเกินจริง และไมมีงานวิจัยรับรอง ทําใหผูบริโภคเกิดความ
หลงเชื่อในโฆษณาเหลานั้น บริษัทประเภทนี้ผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ไมมีคุณภาพ หรือโฆษณา
เกินจริงจนไมสามารถแสดงสรรพคุณตามคํากลาวที่ไดลงไวในฉลากบรรจุภัณฑ ธุรกิจประเภทนี้จะ
อาศัยการอวดอางสรรพคุณกันดวยปากผูขายไปสูผูซื้อ จะมีการโฆษณากันแบบหลบ ๆ ซอน ๆ
ไมมีการวิจัยรวมกับนักวิชาการ นักโภชนาการ แพทย และเภสัชกร ไมมีผลทดสอบทางดาน
วิทยาศาสตร หรือดานคลินิก แตจะใชกลุมคน 5-6 คนเปนหนามา
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบอกเลาปากตอปาก
ภัทราภร รุจิระเศรษฐ (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประชาสัมพันธและอิทธิพลการบอก
เลาปากตอปากที่มีผลตอการตัดสินใจทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายในจังหวัดสิงหบุรีของนักทองเที่ยว
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการประชาสัมพันธและอิทธิพลการบอกเลาปากตอปากที่มี
ผลตอการตัดสินใจทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในจังหวัดสิงหบุรีของนักทองเที่ยว กลุม
ตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่เดินทางมาเที่ยววัด และแหลงประวัติศาสตรวัฒนธรรม ซึ่งไดแก อนุสาวรีย
คายบางระจัน วัดโพธิ์เกาตน (วัดพระอาจารยธรรมโชติ) วัดพระนอนจักสีหวรวิหาร (หลวงพอพระ
นอน) วัดพิกุลทอง (หลวงพอแพ) และวัดอัมพวัน (หลวงพอจรัญ) โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบไมอาศัย
ความนาจะเปนและใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบโควตา เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีมีความคิดเห็นตอรูปแบบการประชาสัมพันธ
โดยรวมอยูในระดับมาก มีความรูความเขาใจที่ไดจากการประชาสัมพันธโดยรวมอยูในระดับมาก และ
อิทธิพลการบอกเลาปากตอปากของการทองเที่ยวโดยรวมอยูในระดับมาก และผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา การประชาสัมพันธและอิทธิพลการบอกเลาปากตอปากที่มีผลตอการตัดสินใจ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในจังหวัดสิงหบุรีของนักทองเที่ยว
โสภาวรรณ อบเชย (2559) ไดทําวิจัยเรื่อง อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากตอปาก และ
บุคคลอางอิงที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชสถานบริการความงามของสตรีวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมี อายุ 20-25 ป พบวา อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากตอปากสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชสถานบริการความงามของสตรีวัยทํางาน การสื่อสารแบบปากตอปากวา
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สถานบริการความงามที่มีชื่อเสียงเปนสถานบริการที่มีความนาเชื่อถือมีราคาที่เหมาะสม มีบริการที่
หลากหลาย รวมทั้งความเชื่อถือตอการสื่อสารแบบปากตอปากในเรื่องของสภาพแวดลอมที่สวยงาม
จึงทําใหเกิดการตัดสินใจเลือกใชบริการซึ่งเปนผลมากจากขอมูลทีไดรับจากการสื่อสารแบบปากตอ
ปากนั่นเอง อิทธิพลของบุคคลอางอิงสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชสถานบริการความงามของสตรีวัย
ทํางาน สตรีวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครใหความเชื่อถือตอกลุมอางอิงเพราะคิดวาความมี
ประสบการณที่กลุมอางอิงเคยใชบริการมากอน
วิกานดา รัตนพงศปกรณ (2559) ไดทําวิจัยเรื่อง อิทธิพลของคานิยม การบอกเลาปากตอ
ปาก และโฆษณาที่สงผลตอแรงจูงใจ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคานิยมกับแรงจูงใจ
และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมของผูบริโภค 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบอก
เลาปากตอปากกับแงจูงใจและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมของผูบริโภค 3) เพื่อศึกษาควา
สัมพันธระหวางโฆษณากับแรงจูงใจและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมของผูบริโภค 4) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธแรงจูงใจและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมของผูบริโภค 5) เพื่อสราง
แบบจําลองความสัมพันธที่แสดงถึงอิธิพลของคานิยม การบอกเลาปากตอปาก การโฆษณาที่มี
แรงจูงใจและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่พัฒนามา
จากแนวคิดและผลงานวิจัยที่กี่ยวของกับขอมูลเชิงประจักษณ ตัวอยางที่ใชศึกษา คือ ผูบริโภคที่เคย
ซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมที่มีอายุ 15 ขึ้นไป พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคานิยม
ทางจริยธรรม และเชื่อการบอกเลาปากตอปากในเรื่องผลิตภัณฑอาหารเสริม และที่สําคัญยังในดาน
โฆษณาก็ยังสงผลใหผูบริโภคเลือกที่จะซื้อของผลิตภัณฑอาหารเสริม
ณัฐพร พละไชย (2556) ที่ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการตลาดแบบปากตอปากผานทาง
อิเล็กทรอนิกส (eWOM Marketing) และปจจัยดานการสรางแบรนด 3 มิติ (3i Model of Brand
Development) ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามปลายปด กลุมตัวอยางที่ใชเปนผูบริโภค เพศชาย-หญิง ที่เปนเจาของ
รถจักรยานยนตหรือผูที่ใชรรถจักรยานยนตเปนพาหนะในการเดินทาง โยเลือกเปนการสุมแจกภายใน
เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 50 เขตการปกครอง ผลการวิจัยคือ ผูตอบแบบสอบถามนิยมสืบคน
ขอมูลแบบปากตอปากผานทางเว็บไซต โดยสวนใหญเหตุที่ตัดสินใจซื้อ รถจักรยานยนตยี่หอฮอนดา
นั้นคือ ราคาที่เหมาะสม และปจจัยการสื่อสารแบบปากตอปากผานทางอิเล็กทรอนิกส และทางวิดีโอ
ออนไลนกับปจจัยการสรางแบรนด 3 มิติ มี 3 ดานคือ ดานการสรางเอกลักษณ คือ ผูประกอบควรให
ความสําคัญกับการออกแบบรูปลักษณภาพนอกใหมีความโดนเดนเพื่อการสรางแรงจูงใจใหแก
ผูบริโภค ดานการสรางภาพลักษณ ผูก อบประกอบตองมีการตรวจสอบถึงกระบวนการผลิตใหดาน
มาตรฐาน หรือการบริษัทผูผลิตไดรับการรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) และดานการสรางความ
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ซื่อสัตย ผูประกอบการตองสรางคุณภาพในการผลิตเพื่อทําใหผูบริโภคเกิดความนาเชื่อมั่นตอสินคา
รักษามาตรฐานในการผลิต รวมไปถึงการรักษาสิ่งแวดลอมภายนอกที่บริษัทตั้งใจหรือไมไดตั้งใจทํา
รายสิ่งแวดลอม โดยการจับมือรวมกับชุมชนการในการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยรอบ เชนอาจจะจัด
กิจกรรมรวมกับชุมชน บริจาคเงินในการอนุษรักษสิ่งแวดลอม การกระทําเหลานี้ที่จะสงผลใหผูบริโภค
นั้นตัดสินใจซื้อสินคาเนื่องดวยผูประกอบการและผูผลิตเปนมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดลอม
ไอรินทร ศิระบุณยสิทธิ์ (2557) เรื่อง อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากตอปากและ
ภาพลักษณของบริษัทจัดหางานที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริษัทจัดหางานจากคุณประโยชนที่
ไดรับของผูหางานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชเปนผูที่เคยใชบริการบริษัทจัดหางาน
เนื่องจากจะทําใหไดทราบผูอยางแทจริง เพราะเคยเปนผูที่มีประสบการณผานมาแลว ซึ่งผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นตอภาพลักษณการบริการของบริษัทจัดหางาน โดยรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด และมีความคิดเห็นตออิทธิพลการสื่อสารแบบปากตอปาก ภาพลักษณตราสินคาของบริษัทจัดหา
งาน และการตัดสินใจเลือกใชบริษัทจัดหางานจากคุณประโยชนที่ไดรับ โดยรวมอยูในระดับมาก และ
พบวาอิทธิพลของการสื่อสารแบบปากตอปากและภาพลักษณของบริษัทจัดหางานสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริษัทจัดหางานจากคุณประโยชนที่ไดรับ เนื่องดวยการสรางการสื่อสารแบบปากตอ
ปาก เปนการสื่อสารที่มีพลัง เพราะผูบริโภคสวนใหญทาการคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต เพราะยัง
ขาดขอมูลที่เพียงพอที่จะทําใหตัดสินใจซื้อดวยความมั่นใจ ผูประกอบการหรือนักการตลาดหรือบุคคล
ที่สนใจใชชองทางนี้เปนสื่ออันทรงพลัง และใชอยางมีประสิทธิภาพก็จะสามารถสรางความนาเชื่อถือ
และสรางความมั่นใจเพื่อนาพาใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ต จึงสามารถอธิบายไดวา
อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากตอปากนั้นสงผลตอการตัดสินใจใชบริการบริษัทจัดหางานจาก
คุณประโยชนที่ไดรับของผูหางานในเขตกรุงเทพมหานครฯ และนอกจากนั้นคําแนะนํา ของผูมี
ประสบการณที่เคยใชบริการบริษัทจัดหางานจึงทําใหผูหางานเชื่อถือและไววางใจบริษัทจัดหางาน
รวมไปถึงการใชวิธีการสื่อสารแบบปากตอปากอาจเปนวิธีการสื่อสารจากบริษัทสูผูหางานไดดีเพราะ
สามารถทาใหผูที่มองหางานอยูนั้นไดรับรายละเอียดตางๆจากผูที่เคยใชบริการไดอยางละเอียดกวาสื่อ
ชนิดอื่นๆ ซึ่งทางผูที่เกี่ยวของหรือฝายการตลาดควรจะตองมีการนาการสื่อสารชนิดนี้เขามาชวย
ประชาสัมพันธใหบริษัทจัดหางานเปนที่รูจักและเปนที่ยอมรับในสังคมไดอยางรวดเร็ว
2.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม
นวนิต กิตติศิริสวัสดิ์ (2557) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมผานโซเชียลเน็ตเวิรค การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมผานโซเชียลเน็ตเวิรค 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมผานโซเชียลเน็ตเวิรค โดย
ประชากรของงานวิจัยนี้ คือ ผูที่เคยซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมผานโซเชียลเน็ตเวิรค จํานวน 400 คน
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เครื่องมือที่ใช ขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย
โดยใชสถิติไคสแควร (Chi-Square) ทั้งนี้ในกรณีที่มีจานวนเซลลที่มีคาความถี่คาดหวัง (Expected
Count) ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 35 ปขึ้นไป มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี เปนพนักงานบริษัทเอกชน/ รับจาง มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 15,000-25,000
บาท และเมื่อวิเคราะหถึงพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมผานโซเชียลเน็ตเวิรค พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเคยซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมผานโซเชียลเน็ตเวิรคมาแลว 1 ครั้ง โดยสวนใหญ
ซื้ออาหารบํารุงสุขภาพหรือสินคาที่รับประทานเพื่อบํารุงรางกาย เปนการซื้อเพื่อใชเอง สาเหตุที่ซื้อ
เพราะเขาถึงไดสะดวกผานโซเชียลเน็ตเวิรค มีสื่อตาง ๆ เปนผูแนะนาหรือมีอิทธิพลในการชี้นาใหซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมผานโซเชียลเน็ตเวิรค ซื้อในชวงเวลาที่ไมมีหลักเกณฑแนนอนตายตัว ซื้อผาน
โซเชียลเน็ตเวิรคดวยสมารทโฟน ใชวิธีการโอนเงิน/ ชาระเงินและรอรับสินคาทางไปรษณีย เลือกซื้อ
โดยมีชื่อเสียงของผลิตภัณฑเปนหลัก ใชขอมูลจากเว็บไซตประกอบการตัดสินใจซื้อ จานวนเงินในการ
ซื้อตอครั้งอยูที่ 501-1,000 บาทซื้อโดยเฉลี่ยต่ํากวา 1 ครั้งตอเดือน มีความพึงพอใจโดยรวมตอการ
ซื้อจากประสบการณที่ผานมาในระดับปานกลาง ตองการที่จะรับขาวสารเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑอาหารเสริม และอาจจะซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมผานโซเชียลเน็ตเวิรคตอไป ดังนั้น
ผูประกอบหรือผูผลิตควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคอยางตอเพื่อใหเกิดการตอบโจทย
สําหรับผูบริโภคดังนี้ 1) ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันจะซื้อประเภทผลิตภัณฑอาหารเสริมแตกตางกัน
และเลือกวิธีการชาระเงินและการรับสินคาแตกตางกัน 2) ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันจะซื้อประเภท
ผลิตภัณฑอาหารเสริมแตกตางกัน มีวัตถุประสงคในการซื้อแตกตางกัน มีผูแนะนาหรือผูมีอิทธิพล
ในการซื้อแตกตางกัน และมีชวงเวลาในการซื้อแตกตางกัน 3) ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน
จะมีวัตถุประสงคในการซื้อแตกตางกัน และเลือกวิธีการชาระเงินและการรับสินคาแตกตางกัน
4) ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันจะมีผูแนะนาหรือผูมีอิทธิพลในการซื้อแตกตางกัน มีชวงเวลาในการ
ซื้อแตกตางกัน และใชอุปกรณในการซื้อแตกตางกัน 5) ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน
จะมีวัตถุประสงคในการซื้อแตกตางกัน มีผูแนะนาหรือผูมีอิทธิพลในการซื้อแตกตางกัน มีชวงเวลาใน
การซื้อแตกตางกัน ใชอุปกรณในการซื้อแตกตางกัน และเลือกวิธีการชาระเงินและการรับสินคา
แตกตางกัน
วิชญา ภิรมยรส และศรุตา แจมดวง (2553) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่เปนตัวกําหนดการ
ตัดสินใจการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมและศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม
กลุมตัวอยางครั้งนี้คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตสารสนเทศ
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เพชรบุรี จํานวน 360 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช ขอมูล สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม ของ
นักศึกษาโดยรวมสงผลมากที่สุด ซึ่งดานผลิตภัณฑสงผลมากกวาดานอื่น ๆ และผลการศึกษา
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อก็พบวา สวนใหญนิยมซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทเพิ่มความจํา
ละบํารุงสมอง ยี่หอ อะมิโน พลัส ซึ่งมีการรับประทานเปนเวลานานนอยกวา 1 ป สวนใหญคิดวาจะ
รับประทานไปอีกมากกวา 1 ป โดยเห็นวาราคาของผลิตภัณฑมีความเหมาะสมมากที่สุด พบเห็นได
จากสื่อโฆษณาโทรทัศน กลุมตัวอยางจะซื้อผลิตภัณฑอาหารทุก ๆ 1 เดือน ผลหลังจากบริโภคพบวา
มีผิวพรรณขาวสดใส ซึ่งจะรับประทานชวงกอนนอนและจะนิยมซื้อตามรานคาปลีกรูปแบบใหม
นอกจากนี้ยังพบวา เพื่อน และพอ แม มีสวนในการตัดสินใจมากที่สุด โดยมีเหตุจูงใจคือ พัฒนา
ผลิตภัณฑดังกลาวจําเปนตองใหความสนใจกับกลุมผูบริโภคหลักที่รับประทานแลวยังตองใหคําแนะนํา
ที่ดีแกผูรับฟงขาวสารโดยทั่วไปดวย โดยเฉพาะยี่หอและสรรพคุณตองเปนความจริง
สุกัญญา เรียงเครือ (2554) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
อาหารเสริมกระชับสัดสวน Wealthy ของผูบริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงคเพื่อการศึกษา
ปจจัยดานประชากรศาสตรและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
อาหารเสริมกระชับสัดสวน Wealthy ของผูบริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี ประชากรที่ใชในการศึกษา
คือ ผูบริโภคที่เคยบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมกระชับสัดสวน Wealthy ของผูบริโภคในเขตจังหวัด
ปทุมธานี จํานวน 400 คน โดยแจกแบบสอบถามเปนเครื่องในการเก็บขอมูล สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อางอิงใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ ผลวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศ หญิง อายุ 30-39 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท มีสถานภาพโสด และพบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด คือผลิตภัณฑตองมีมาตรฐานการผลิตที่ดี ไดรับรองคุณภาพจากอง๕
กรที่นาเชื่อถือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และดานการสงเสริมทางการตลาด ใหความสําคัญกับการมี
พนักงานขายแนะนําสินคามากที่สุดการตัดสินใจซื้อขึ้นอยูกับตัวเองเปนสําคัญ จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบวาผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมกระชับ
สัดสวน Wealthy แตกตางกัน และปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ
ดังนั้นแนวโนมการตัดสินใจผลิตภัณฑอาหารเสริมกระชับสัดสวน Wealthy จะมีการตัดสินใจเพิ่มขึ้น
ตามความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด
สุชาวดี พุกกะเวส (2554) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหาร
เสริมวิตามินซี กลุมตัวยางที่ใช เปนผูที่เคยบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมวิตามินซี วัตถุประสงคใน
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การทําวิจัยครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรองผูบริโภคอาหารเสริมวิตามินซีเปน
ประจํา 2) เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมวิตามินซี เปนประจํา 3) เพื่อศึกษาถึง
กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมวิตามินซี ซึ่งมีการพบวา ผูบริโภคนั้นใหความสําคัญกับ
ปจจัยในเรื่องของปจจัยดานประชากรศาสตร โดยมีการแบงออกเปน 5 ดาน คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม
วิตามินซี และในสวนของพฤติกรรมของผูบริโภคโดยแบงออกเปน ตราผลิตภัณฑ เหตุผลเลือกซื้อ
ความถี่ สถานที่ซื้อ จํานวนเงินตอครั้งในการซื้อ แหลงขอมูลขาวารมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมวิตามินซี ผลจากที่ผูทําการวิจัยผูบริโภคสวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง
20-30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพรักเรียน นักศึกษา และสวนใหญมีรายได 5,000-10,000
บาท เนื่องจากผูปกครองอาจจะเปนผูซื้อใหทาน หรือมีการเก็บออมเงินดวยตนเอง มีการหาขอมูลและ
ตัดสินใจซื้อเพื่อทดลองรับประทานอาหารเสริมวิตามินซี ผลิตภัณฑอาหารเสริมวิตามินซีที่ผูบริโภค
สวนใหญเลือก คือ Blackmore Bio-c เหตุผลที่สําคัญที่สุดในการเลือกซื้ออาหารเสริมวิตามินซี
เนื่องมาจากความรักสุขภาพ ความถี่ในการซื้อสวนใหญ คือ 1 ครั้งตอเดือน เปนจํานวนเงิน 500-1,00
บาท ซึ่งในสวนของพฤติกรรมก็มีสวนที่จะทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อเชนกัน โดยคํานึกถึงตรา
ผลิตภัณฑ เหตุผลเลือกซื้อ ความถี่ สถานที่ซื้อ จํานวนเงินที่ซื้อตอการซื้อ 1 ครั้ง ดังนั้นผูผลิตควรมี
การใหขอมูลขาวสารหรือรายละเอียดใหครบเพื่อเปนการสรางความนาเชื่อถือในผลิตภัณฑ และจะทํา
ใหผูบริโภคมีการกลับมาซื้อซ้ํา
ไดมีการศึกษาแนวคิด และทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตนจึงสามารถสรุปไดวา ปจจัย
ที่มีผลตอกลยุทธปากตอปากในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม ของผูบริโภค พบวา
กลุมผูบริโภคที่ตองการบริโภคอาหารเสริม กลุมแรกกลุมผูบริโภคบางคนตองการบริโภคผลิตภัณฑ
อาหารเสริมเพื่อตองการใหรางกายสมบูรณแข็งแรง มีสุขภาพที่ดี ปราศจากโรคภัย ผูบริโภคมีการหัน
มาดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนเพศหญิงหรือแมกระทั้งเพศชาย และกลุมที่สองเปนกลุมที่รัก
สวยรักงามตองการในเรื่องความสวยงาม เชน รูปรางที่ผอมเพรียว ผิวขาวกระจางใจ นาอกกระชับ
น้ําหนักลด และอื่น ๆ โดยผูบริโภคทั้งสองกลุมนี้มีการคํานึกถึงคุณภาพ และประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมเปนอยางมาก ปจจัยตอมา ความนาเชื่อของตัวผลิตภัณฑ ผูบริโภคจะมีการหา
ขอมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑในเรื่องของสารตางที่มีการผสมอยูอยูอาหารเสริม หรือไมวาจะเปนการ
ขั้นตอนผลิต ซึ่งผูบริโภคสามารถหาขอมูลประเภทนี้ไดจากการรีวิวจาก ชองทางการสื่อสารตางๆ
ตอมา ซึ่งการรีวิวนั้นก็สามารถทําใหผูบริโภคทั้งหลายสามารถตัดสินใจซื้อได แลวยิ่งบุคคลที่มี
ประสบการณในการรับประทานมากอนแลวมีการบอกถึงสรรพคุณ และผลลัพธที่ได ยิ่งจะทําให
ผูบริโภคเกิดความเชื่อในผลิตภัณฑนั้น ๆ และสุดทายในดานราคา ก็ถือวาตัวแปรสําคัญที่สามารถทํา
ใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อ สรุปดังกลาวนําไปสูสมมุติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
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กลยุทธปากตอปากสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
2.5 สมมุติฐานการวิจัย
ผลที่ไดการศึกษาตามแนวความคิด และทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตนสรุป ผูวิจัย
สามารถนําผลสรุปไดวา แนวคิด และทฤฏีของริชินส และรูท-แชฟเฟอร (Richins & Root-Shaffer,
1998) กลาวไววา กลยุทธปากตอปากหมายถึง กลยุทธที่มีการบอกตอกันโดยผานการสื่อสารตางเพื่อ
เปนการเผยแพรขอมูล และถือวาเปนการกระจายขาวสารไดรวดเร็วซึ่งมีการแบงประเภทของ Wordof-Mouth-Communication ออกเปน 3 รูปแบบคือ ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การใหคําแนะนํา
และประสบการณสวนตัว รวมถึงแนวคิด และทฤษฏีของฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ไดกลาวไววา
กระบวนกาตัดสินใจหมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ ทางเลือก
ซึ่งไดมีการพิจารณา หรือประเมินอยางดีแลววา เปนทางใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย
การตัดสินใจจึงเปนสิ่งสําคัญ โดยมีการเกี่ยวของกับ หนาที่การบริหาร หรือการจัดการเกือบทุก
ขั้นตอน ซึ่งผูบริโภคจะมีกระบวนการตัดสินใจซื้อที่คลายคลึงกัน ซึ่งสามารถแบงออกเปน 5 ขั้นตอน
คือความตองการ/ตระหนักถึงปญหา การแสวงหาขอมูล การประเมิน การตัดสินใจ และทัศนคติหลัง
การซื้อ ซึ่งขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอนนี้เปนการกระทําเพื่อเปนการตอบสนองความพึงพอใจใหแกผูบริโภค
และงานวิจัยในอดีตของวิกานดา รัตนพงศปกรณ (2558) ไดมีการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของคานิยม
การบอกเลาปากตอปาก และการโฆษณาที่สงผลตอแรงจูงใจ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหาร
เสริมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คนพบวา กลยุทธปากตอปาก มีความสําคัญตอการจําหนาย
สินคาอยางเพื่อเปนการกระจายขาวไปสูผูบริโภคใหทราบกัน เกี่ยวกับขาวสารของผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองการจัดนําหนาย และดานความเชื่อมั่น ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นคิด
อยางมากในดานความเชื่อมั่น และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารเสริม จึงนํามาซึ่งสมมุติฐานที่ 1
ที่วา ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 1 กลยุทธปากตอปาก ดานขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑสงผล
ตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีของ งานวิจัยในอดีตแคทซกับลาซารสเฟลด
( Katz & Lazarsfeld, 1998, p.606 ) ไดมีการกลาววา ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ คือ ขอมูลหรือ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาจจะเปนการใหขาวสารเปนไปในทางบวกหรือลบ ซึ่งจะผานโดยการ
พูดปากตอปาก หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ไปสูผูบริโภคทั้งหลาย รวมถึงแนวคิด และทฤษฏี
ของฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ไดกลาวไววา กระบวนกาตัดสินใจหมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือก
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ใดทางเลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ ทางเลือกซึ่งไดมีการพิจารณา หรือประเมินอยางดีแลววา เปนทางให
บรรลุวตั ถุประสงค และเปาหมาย การตัดสินใจจึงเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งผูบริโภคจะมีกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อที่คลายคลึงกัน ซึ่งสามารถแบงออกเปน 5 ขั้นตอน
คือความตองการ/ตระหนักถึงปญหา การแสวงหาขอมูล การประเมิน การตัดสินใจ และทัศนคติหลัง
การซื้อ ซึ่งขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอนนี้เปนการกระทําเพื่อเปนการตอบสนองความพึงพอใจใหแกผูบริโภค
และงานวิจัยในอดีตของชนิดา พัฒนกิตติวรกุล (2553) ที่ไดทําเรื่อง E-Word Mouth มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคบนอินเทอรเน็ต กรณีศึกษา E-Marketplace มีการอธิบายวากล
ยุทธปากตอปาก ในดานขอมูลสินคามีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคบน
อินเตอรเน็ต กรณีศึกษา E-Marketplace ในประเทศไทยคิดเห็นของนักศึกษา
สมมติฐานที่ 2 กลยุทธปากตอปาก ดานการใหคําแนะนํา สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
อาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีของ งานวิจัยในอดีตริชินส และรูท-แชฟ
เฟอร (Richins & Root-Shaffer, 1998) ไดมีการกลาววา คําแนะนํา คือ การบงบอกแนวทางหรือ
ชี้ใหเห็นถึงหนทางออกของปญหานั้น และอาจจะเปนการบอกขอเท็จจริงตาง ๆ ของผลิตภัณฑที่ซึ่ง
บอกถึงขอดี และขอเสียของผลิตภัณฑ เพื่อเปนการผูบริโภคเลือก และตัดสินใจไดอยางไมลังเล
รวมถึงแนวคิด และทฤษฏีของฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ไดกลาวไววา กระบวนกาตัดสินใจหมายถึง
กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ ทางเลือกซึ่งไดมีการพิจารณา หรือประเมิน
อยางดีแลววา เปนทางใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย การตัดสินใจจึงเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งผูบริโภค
จะมีกระบวนการตัดสินใจซื้อที่คลายคลึงกัน ซึ่งสามารถแบงออกเปน 5 ขั้นตอน คือความตองการ/
ตระหนักถึงปญหา การแสวงหาขอมูล การประเมิน การตัดสินใจ และทัศนคติหลังการซื้อ ซึ่งขั้นตอน
ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้เปนการกระทําเพื่อเปนการตอบสนองความพึงพอใจใหแกผูบริโภค และงานวิจัยใน
อดีตของ ไอรินทร ศิระบุณยสิทธิ์ (2557) เรื่อง อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากตอปาก และ
ภาพลักษณของบริษัทจัดหางานที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริษัทจัดหางานจากคุณประโยชนที่
ไดรับของผูหางานในเขตกรุงเทพมหานคร มีการอธิบายการสื่อสารแบบปากตอปากในดานคําแนะนํา
ของผูที่มีประสบการณจึงสงผลใหเกิดเกิดความนาเชื่อถือ และไววางใจในการเลือกใชบริการของ
บริษัทจัดหางานนั้น ๆ
สมมุติฐานที่ 3 กลยุทธปากตอปาก ดานประสบการณสวนบุคคล สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีของ งานวิจัยในอดีต เอสเซล
(Assel, 1998, p. 605 )ไดมีการกลาววา ประสบการณสวนตัว คือ สิ่งที่เราเคยกระทํามาในอดีต จน
เกิดเปนความรูความชํานาญ และกลายมาเปนความสามารถ หรืออาจจะหมายถึง การแสดงความคิด
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ตอการใชผลิตภัณฑตางๆ มาในอดีตโดยบงบอกถึงขอดี และขอเสียของผลิตภัณฑนั้น ๆ รวมถึงแนวคิด
และทฤษฏีของฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ไดกลาวไววา กระบวนการตัดสินใจหมายถึง กระบวนการ
เลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ ทางเลือกซึ่งไดมีการพิจารณา หรือประเมินอยางดีแลว
วาเปนทางใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย การตัดสินใจจึงเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งผูบริโภค
จะมีกระบวนการตัดสินใจซื้อที่คลายคลึงกัน ซึ่งสามารถแบงออกเปน 5 ขั้นตอน
คือความตองการ/ตระหนักถึงปญหา การแสวงหาขอมูล การประเมิน การตัดสินใจ และทัศนคติหลัง
การซื้อ ซึ่งขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอนนี้เปนการกระทําเพื่อเปนการตอบสนองความพึงพอใจใหแกผูบริโภค
และงานวิจัยในอดีตของ ปาจรีย วัฒนอังกูร (2257) ไดทําเรื่อง ปจจัยทางการตลาด คานิยม
และการสื่อสารแบบปากตอปากที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑของผูหญิงใน
กรุงเทพมหานคร มีการอธิบายถึงการสื่อสารแบบปากตอปาก ในดานการแบงปนประสบการณการใช
ผลิตภัณฑตอสาธารณะ
กรอบแนวคิด
ภาพที่ 2.4: มีกรอบแนวคิด กลยุทธปากตอปากที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม
นําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม
นําเขาจากตางประเทศ (ฉัตยาพร เสมอใจ
,2550)
ตระหนักปญหา
แสวงหาขอมูล
ประเมินทางเลือก
ตัดสินใจซื้อ
้

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
เนื้อหาของบทนี้เปนการอธิบายถึงวิธีการวิจัยสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ เครื่องการวิจัย
เรื่องการเพื่อศึกษาถึงอิทธิพลการสื่อสารแบบปากตอปากที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อวิตามิน
นําเขาจากตางประเทศของของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบวัดผลครั้งเดียว (One shot Case Study)
โดยมีระเบียบวิธีการวิจัยที่ปฏิบัติสําหรับการศึกษาดังตอไปนี้
3.1 กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3.3 การทดสอบเครื่องมือ
3.4 วิธีการจัดเก็บขอมูล
3.5 วิธีการทางสถิติ
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เพศชาย
และเพศหญิง ที่มีอายุ 18-60 ป มีจํานวนประมาณ 1,941,873 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2556)
และที่เคยซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร ผูบริโภคกลุมนี้จะเปนกลุมเปาหมายสําคัญของบรรดา
ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับธุรกิจอาหารเสริม โดยการเลือกกลุมประชากรดังกลาวเนื่องจาก
ผูบริโภคในชวงอายุกลุมดังกลาวเปนกลุมที่มีกําลังซื้อสูง มีความตองการบริโภคอาหารเสริม
เพื่อตองการปองกันหรือลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคตาง ๆ และเปนบุคคลที่รักการดูแลสุขภาพ
ตองการใหสุขภาพแข็งแรง ซึ่งมีความสอดคลองกับหัวขอวิจัยที่ไดทําการศึกษา
(สํานักขาวอีไฟแนนซไทย, 2559)
กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาคือ ผูบริโภคเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ 18-60 ป (Positioning,
2559) ซึ่งในกลุมผูบริโภคสวนใหญเปนกลุมวัยรุนและวัยเริ่มตนทํางาน โดยเริ่มบริโภคผลิตภัณฑ
อาหารเสริมเคยมีการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมซึ่งมีจํานวน 1,941,873 คน
(สํานักงานสถิตแหงชาติ, 2557) จํานวนผูบริโภคดังกลาวคือผูที่บริโภคอาหารกลุมผลิตภัณฑ
เสริมอาหารและกลุมแรธาตุ วิตามิน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจํานวนดังกลาวโดยใชตาราง
ของ Yamane (1967) ที่ระดับเชื่อมั่นรอยละ 90 และคาความคลาดเคลื่อนที่ระดับรอยละ±5
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คาที่ไดจากการคํานวณมีเทากับ 400 ตัวอยางผูวิจัยจึงเก็บขอมูลกลุมตัวอยางเปนจํานวน 400
ตัวอยาง ซึ่งตัวอยางที่ไดนั้น ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง
ผูทําวิจัยไดดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตัวอยาง ดังนี้
1. หาจํานวนของกลุมประชากรทั้งหมด ซึ่งเปนกลุมวัยรุนตอนปลายถึงวัยทํางานมีจํานวนทั้ง
1,941,873 คน ( สํานักงานสถิตแหงชาติ, 2557 ) กลุมเปาหมายในชวงอายุดังกลาวมีพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารอยางตอเนื่อง นั้นหมายความวา ตองมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม
อาหารอยูตลอด เมื่อผลิตภัณฑหมดก็จะสั่งซื้อ และเมื่อผูทดลองใชผลิตภัณฑอาหารเสริม แบรนดนั้น
แลวนํามาบอกกลาวหรือวิพากษวิจารณหรือที่เราเรียกวา รีวิว (Review) ซึ่งอาจจะเปนบอกปากตอ
ปาก หรือผานสื่อตาง ซึ่งจะทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจแลวเปลี่ยนผลิตภัณฑ
2. กําหนดขนาดตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของ Yamane(1967) และไดจํานวน 400 คน
โดยทํางานเลือกสุมตัวอยาง เปาหมายโดย ใชวิธีการเสือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เฉพาะกลุมผูบริโภคที่มี อายุตั้งแต 18-60 ปที่กําลังยืนเลือกผลิตภัณฑวิตามินหรือผูที่เคย
ซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมหรือวิตามินนําเขาจากตางประเทศจากการสั่งซื้อจากทางอินเตอรเน็ต
หลังจากการตัดสินใจซื้อสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เลือกตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูวิจัยจะเลือกสง
แบบสอบถามออนไลนไปเผยแพรผานทางอินเตอรเน็ต โดยเลือกกลุมตัวอยางจาก ผูใชเฟซบุก
(Facebook) ที่มีการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริม ซึ่งอยูในแฟนเพจตาง ๆ เชน Iherb.com,
Nutrilife Thailand, DHC อาหารเสริมวิตามินนําเขาจากญี่ปุน และ Buydeeorder เนื่องจากแฟน
เพจเหลานี้เปนหนาแฟนเพจในฟซบุก (Facebook fan Page) ที่มีผูติดตาม หรือมีผูสนใจ และมีการ
กดถูกใจมากที่สุดในกลุมผลิตภัณฑอาหารเสริมอีกทั้งมีการสงแบบสอบถามทางอีเมล และ
แบบสอบถามผานทางเว็บไซด Google Doc เนื่องดวยผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขา ผูบริโภคสวน
ใหญจะสั่งซื้อผานทางออนไลน (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส(ETDA ), 2015) เพื่อสง
แบบสอบถามไปยังสังคมออนไลนเพื่อเพิ่มชองทางใหกับกลุมตัวอยางสามารถตอบแบบสอบถามได
อยางสะดวกและเพื่อใหไดแบบสอบถามทั้งหมด 400 ตัวอยาง
เนื่องจากเปนกลุมตัวอยางที่ดีมีความนาเชื่อถือและสถานที่เหลานี้ผูบริโภคนั้นนิยมมาใชบริการ
(Yamane, 1967)โดยใชสูตรดังนี้
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สมการ Yamane (1967)
n=

�
1+�(�)2

กําหนดให
n = ขนาดของกลุมตัวอยางทีต่ องการ
N= จํานวนประชากร
e = ความคาดเคลื่อนของการเลือกตัวอยางที่ยอมรับได 0.05
�=

1,941,873
1,941,873(0.0252)

n = 400
จากการคํานวณไดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเทากับ 400
3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตัวอยาง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การสรางแบบสอบถามขั้นตอนดังนี้
3.2.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
3.2.2 สรางแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นในประเด็นตอไปนี้
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขา
3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารดวยปากตอปากผานทางออนไลน
4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขา
5 แบบสอบถามดานขอเสนอแนะ
นําแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นมาเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแกไข
1. ทําการปรับปรุงแกไขและนําเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง
หนึ่ง เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาอนุมัติกอนแจกแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามไปทดลองกับตัวอยางจํานวน 30 รายเพื่อหาคาความเชื่อมั่น
3. ทําการปรับปรุงและนําเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาอนุมัติกอนแจกแบบสอบถาม
4. แจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง
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3.3 การตรวจสอบเครื่องมือ
การตรวจสอบเนื้อหา ผูวิจัยไดนําเสนอแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความครบถวนและความสอดคลองของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่องที่จะศึกษา
การตรวจสอบความเชื่อมั่น ผูวิจัยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach's alpha Coefficient) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3.1 : แสดงคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม
คาแอลฟาแสดงความเชื่อมั่น

สวนของคําถาม

กลุมทดลอง n = 30 กลุมทดลอง n = 400

1.กลยุทธการสื่อสารแบบปากตอปาก
1.1 ดานขอมูลเกี่ยวผลิตภัณฑ
1.2 ดานคําแนะนํา

.758
.718

.768
.728

1.3 ดานประสบการณสวนบุคคล

.709

.837

.877

.895

2.การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขา
2.1 ดานตระหนักปญหา

.707

.732

2.2 ดานแสวงหาขอมูล
2.3 ดานประเมินทางเลือก

.713
.734

.733
.751

2.4 ดานการตัดสินใจ
2.5 ดานทัศนคติหลังการซื้อ

.715
.744

.730
.745

.738

.879

รวมตัวแปรตน

รวมตัวแปรตาม

ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นของคําถามแตละประเด็นและคาคามเชื่อมั่นระหวางของกลุม
ทดลอง จํานวน 30 ชุด มีคาความความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวมเทากับ 0.877 และกลุมอยู
ตัวอยางอยูระหวาง 0.709-0.837 ซึ่งมีคามากกวา 0.7 (กัลยา วินิชยบัญชา, 2542)
นอกจากนี้ แบบสอบถามที่สรางขึ้นไดผานการตรวจสอบเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว จึงได
สรุปวาแบบสอบถามที่สามาถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลได
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3.4 องคประกอบของแบบสอบถาม
ผูทําวิจัยไดออกแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย 5 สวนพรอมกับวิธีการตอบคําถามดังตอไปนี้
สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบคําถาม ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได พฤติกรรมในการรับประทานผลิตภัณฑอาหารเสริม เหตุผลในการ
รับประทานผลิตภัณฑอาหารเสริม ประเภทของผลิตภัณฑอาหารเสริม ตราผลิตภัณฑของผลิตภัณฑ
อาหารเสริมและผูมี อิทธิพลตอการใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเสริม ชองทางในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศ ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดแบบใหเลือก
คําตอบ โดยลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดแบบใหเลือกคําตอบ
สวนที่ 2 เปนคําถามที่เกี่ยวกับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการพฤติกรรมผูบริโภค
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม ลักษณะเปนคําถามปลายเปดแบงเปน 5 ระดับ ตั้งแตนอย
ที่สุดถึงมากที่สุด เปนการใชลักษณะคําถามเปน Ratio Scale
สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวของกับการสื่อสารแบบปากตอ โดยมีคําถามซึ่งลักษณะ
เปนคําถามปลายปดแบบ Likert Scale แบบใหเลือกคําตอบและเปนแบบมาตราสวน ประมาณ
คา (Rating Scale) จากผูตอบแบบสอบถามจะเปนผูทําการประเมินใหคะแนน โดยมีระดับ ตั้งแตคา
คะแนนนอยที่สุด คือ 1 ถึงคาคะแนนมากที่สุด คือ 5
สวนที่4 เปนคําถามที่เกี่ยวกับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ ไดแก
คุณภาพของผลิตภัณฑ ยี่หอผลิตภัณฑ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ ลักษณะ
เปนคําถามปลายเปดแบงเปน 5 ระดับ โดยใชมาตราวัดประมาณคา (Rating Scale) และใหคะแนน
แตละระดับตั้งแตคาคะแนนนอยที่สุด คือ 1 ถึงคาคะแนนมากที่สุดคือ 5
สวนที่ 5 ขอเสนอแนะอื่นๆ โดยลักษณะคําถามเปนคําถามปลายเปด ใหผูตอบ
แบบสอบถาม สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได
3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลตามขั้นตอนตอไปนี้ คือ
ประเภทที่ 1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถาม
มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมดังนี้
1. ผูวิจัยทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเปนกรอบใน
การศึกษาและนํามาสรางแบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งไดแก ผูบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารเสริมหรือวิตามินนําเขาจากตางประเทศ ตามที่ไดกําหนดจํานวนไวในเบื้องตนแลว
จํานวน 400 ชุด โดยเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ถึง กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
ผูวิจัยเขาไปในสถานที่บริการที่ตองการศึกษาตามที่ระบุไว ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามใหกลุมเปาหมาย
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ที่มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมผานเว็บไซต และแจกแบบสอบถามกับผูบริโภคในหางสรรพสินคา
ที่มีการจําหนายผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศ และรอจนกระทั่งตอบคําถามครบถวน
2. ตรวจสอบขอมูลความถูกตองและครบถวนสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับ
จาก ผูตอบแบบสอบถามกอนที่จะนํามาประมวลผลในระบบ
3. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนสมบูรณแลว
นํามาลงรหัสตัวเลขในแบบลงรหัสสําหรับการประมวลผลดวยคอมพิวเตอรตามเกณฑของเครื่องมือ
แตละสวน แลวจึงนํามาประมวลผลและวิเคราะหขอมูลในขั้นตอไป
ประเภทที่ 2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ
บทความวิชาการ วารสารวิชาการ ผลงานวิจัยที่ทําการศึกษามากอนแลว และรวมถึงแหลงขอมูล
ทาง อินเทอรเน็ตที่สามารถสืบคนได โดยเกี่ยวของเพื่อใชในการกําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย
และสามารถใชอางอิงในการเขียนรายงานผลการวิจัยได
3.6 การแปรผลขอมูล
ผูทําวิจัยไดกําหนดคาอันตรภาคชั้น สําหรับการแปลผลขอมูลโดยคํานวณคาอันตรภาคชั้น
(ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์, 2544) เพื่อกําหนดชวงชั้น ดวยการใชสูตรคํานวณและคําอธิบาย
สําหรับแตละชวงชั้น ดังนี้
อันตรภาคชั้น
=
คาสูงสุด – คาต่ําสุด
จํานวนชั้น
=
5–1
5
=
0.80
ชวงชั้น
คําอธิบายสําหรับการแปลผล
1.00 – 1.80
ระดับนอยที่สุด
1.81 – 2.60
ระดับนอย
2.61 – 3.40
ระดับปานกลาง
3.41 – 4.20
ระดับมาก
4.21 – 5.00
ระดับมากที่สุด
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3.7 การวิเคราะหขอมูล
ผูทําวิจัยไดกําหนดคาสถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูลอธิบายตัวแปรของการศึกษาไวดังนี้ คือ
3.7.1 สถิติเชิงพรรณนา ผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนาสําหรับอธิบายผลการศึกษาใน
เรื่องตอไปนี้ คือ
3.7.1.1 ตัวแปรดานคุณสมบัติของตัวอยาง ไดแก เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา
รายไดตอเดือน เหตุผลในการรับประทานผลิตภัณฑอาหรเสริม ประเภทของผลิตภัณฑอาหาร
เสริม และตราผลิตภัณฑของผลิตภัณฑอาหารเสริม และชองทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร
เสริม ซึ่งเปนขอมูลที่ใชมาตรวัดแบบนามบัญญัติ เนื่องจากไมสามารถวัดเปนมูลคาไดและผูวิจัย
ตองการบรรยายเพื่อใหทราบถึง จํานวนตัวอยางจําแนกตามคุณสมบัติเทานั้น ดังนั้น สถิติที่
เหมาะสม คือ คาความถี่ (จํานวน) และ คารอยละ (ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์, 2544)
3.7.1.2 ตัวแปรดานคุณสมบัติของตัวอยาง ในเรื่องอายุ ระดับรายได ผูที่มีอิทธิ
พลตอและชองทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม ซึ่งเปนขอมูลที่ใชมาตรวัดแบบจัดอันดับ
โดยไมสามารถวัดเปนมูลคาไดและผูวิจัย ตองการบรรยายเพื่อใหทราบถึงจํานวนตัวอยางจําแนก
ตามคุณสมบัติเทานั้น ดังนั้น สถิติที่เหมาะสม คือ คาความถี่ (จํานวน) และคารอยละ
(ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์, 2544)
3.7.1.3 ตัวแปรดานระดับความคิดเห็น ไดแก กลยุทธปากตอปาก และการตัด
สนใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งเปนขอมูลที่ใชวัดมาตรวัดอันตรภาค
เนื่องจากผูวิจัยไดกําหนดคาคะแนนใหแตละระดับและผูวิจัยตองการทราบจํานวนตัวอยาง
และคาเฉลี่ยคะแนนของแตละระดับความคิดเห็นของตัวอยาง สถิติที่ใชจึงไดแก คาความถี่
คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Jamieson, 2010)
3.7.2 สถิติเชิงอางอิง ผูวิจัยไดใชสถิติเชิงอางอิง สําหรับการอธิบายผลการศึกษา
ของตัวอยางในเรื่องตอไปนี้
3.7.2.1 การวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธในลักษณะของการสงผลตอกัน
ระหวางตัวแปรตน ไดแก กลยุทธปากตอปาก ซึ่งใชมาตราวัดอันตรภาคกับตัวแปรตามคือ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งใชมาตราวัดอันตรภาค และทดสอบ
ถึงความสัมพันธที่ตัวแปรตนสงผลตอตัวแปรตาม โดยสถิติที่ใชคือ การวิเคราะหถดถอยเชิงเสนอยาง
งาย (Simple Regression)เพื่อทดสอบถึงความสัมพันธของกลยุทธการสื่อสารแบบปากตอปากที่สง
ผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมหรือวิตามินนําเขาจากตางประเทศ สวนปจจัยยอยของตัวแปร
ตนใชการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ดังตอไปนี้ (ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์, 2544)
3.7.2.2 ความสัมพันธระหวางดานการสงผานขาวสารกับการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริม โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)

48

3.7.2.3 ความสัมพันธระหวางดานดานขอมูลเกี่ยวผลิตภัณฑกับการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริม โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)
3.7.2.4 ความสัมพันธระหวางดานความนาเชื่อกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
อาหารเสริม โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)
3.7.2.5ความสัมพันธระหวางดานประสบการณสวนบุคคลกับการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริม โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)

บทที่4
การวิเคราะหขอมูล
บทนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเพื่อการอธิบายและการทดสอบสมมุติฐานที่เกี่ยวของกับตัวแปร
แตละตัว ซึ่งขอมูลดังกลาวผูวิจัยไดเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามที่มีคําตอบครบถวนสมบูรณ จํานวน
ทั้งสิ้น 400 ชุด คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 100 ชุด ผลการวิเคราะหแบง
ออกเปน 6 สวน สวนประกอบดวย
4.1 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
4.2 สวนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริม
4.3 สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธปากตอปาก
4.4 สวนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจ
4.5 สวนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.6 สวนที่ 6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
4.1 สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
เพศ

จํานวน

รอยละ ลําดับ

ชาย

157

39.3

2

หญิง

243

60.8

1

รวม

400

100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.1 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ซึ่งมี
จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 60.8 มากกวาเพศชาย ซึ่งมีจํานวน 157 คน เปนรอยละ 39.3
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ตารางที่ 4.2: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
อายุ
อายุนอยสุด 18
อายุมากที่สุด 60

คาเฉลี่ยของ Min-Max
33
33

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.2 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุ
ที่นอยที่สุด คือ 18 ปและอายุที่มากสุด คือ 60 ป เมือคิดคาเฉลี่ย (Mean) คืออายุจะอยูในชวง 33 ป
ตารางที่ 4.3: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
มาย/หยาราง
รวม

จํานวน
262
132
6
400

รอยละ
65.5
33.0
1.5
100.0

ลําดับ
1
2
3

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.3 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถาน โสด ซึ่งมี
จํานวน262 คน คิดเปนรอยละ 65.5 รองลงมาคือสถานภาพสมรส ซึ่งมีจํานวน 132 คน เปนรอยละ
33.0 และสถานภาพ มาย/หยาราง ซึ่งมีจํานวน 6 คิดเปนรอยละ 1.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.4: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกสมาชิกในครอบครัว
จํานวนสมาชิกในครอบครัว

จํานวน

รอยละ

ลําดับ

1

8

2.0

7

2

40

10.0

4

3

95

23.8

2
(ตารางมีตอ)
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ตารางที่ 4.4 (ตอ): จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกสมาชิกในครอบครัว
จํานวนสมาชิกในครอบครัว
4
5
6
7
รวม

จํานวน
120
91
36
10
400

รอยละ
30.0
22.8
9.0
2.5
100.0

ลําดับ
1
3
5
6

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.4 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสมาชิกใน
ครอบครัว 4 คน ซึ่งมีจํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 30.0 รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัว 3 คน มี
จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.8 รองลงมาคือสมาชิกในครอบครัว 5 คน ซึ่งมีจาํ นวน 91 คน คิด
เปนรอยละ 22.8 รองลงมาคือสมาชิกในครอบครัว 2 คน ซึ่งมีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10.0
รองลงมาคือสมาชิกในครอบครัว 6 คน ซึ่งมีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.0 รองลงมาคือสมาชิกใน
ครอบครัว 7คน ซึ่งมีจาํ นวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 และรองสมาชิกในครอบครัว 1 คน ซึ่งมี
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.5: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
มากกวาปริญญาตรี
รวม

จํานวน
30
249
121
400

รอยละ
7.5
62.3
30.3
100.0

ลําดับ
3
1
2

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.5 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คือ ซึ่งมีจํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ 62.3 รองลงมาคือมากกวาปริญญาตรี ซึ่งมี
จํานวน 121 คน เปนรอยละ 30.3 รองลงมาคือต่ํากวาปริญญาตรี ซึ่งมีจํานวน 30 คน เปนรอยละ
7.5 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.6: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา
พนักงานรัฐวิสาหกิจ / รับราชการ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจสวนตัว / คาขาย
รับจาง
อื่นๆ
รวม

จํานวน
29
65
193
97
12
4
400

รอยละ
7.3
16.3
48.3
24.3
3.0
1.0
100.0

ลําดับ
4
3
1
2
5
6

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.6 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน ซึ่งมี จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 48.3 รองลงมาคือธุรกิจสวนตัว / คาขาย ซึ่งมี
จํานวน 97 คน เปนรอยละ 24.3 รองลงมาคือรับราชการ ซึ่งมีจํานวน 65 คน เปนรอยละ 16.3
รองลงมาคือนักเรียน / นักศึกษา ซึ่งมีจํานวน 29 คน เปนรอยละ 7.3 รองลงมาคือรับจาง ซึ่งมีจํานวน
12 คน เปนรอยละ 3.0 และอาชีพอื่นๆ ไดแก แมบาน ฟรีแลนซ และเภสัชกร ซึ่งมีจํานวน 4 คน เปน
รอยละ 1.0 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.7: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 10,001 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
มากกวา 40,001 บาท
รวม

จํานวน
10
119
190
58
23
400

รอยละ
2.5
29.8
47.5
14.5
5.8
100.0

ลําดับ
5
2
1
3
4
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.7 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนอยูที่ 20,001 - 30,000 บาท ซึ่งมี จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 47.5 รองลงมาคือ 10,001
- 20,000 บาท ซึ่งมีจํานวน 119 คน เปนรอยละ 29.8 รองลงมาคือ 30,001 - 40,000 บาท ซึ่งมี
จํานวน 58 คน เปนรอยละ 14.5 รองลงมาคือมากกวา 40,001 บาท ซึ่งมีจํานวน 23 คน เปนรอยละ
5.8 และต่ํากวา 10,001 บาท ซึ่งมีจํานวน 10 คน เปนรอยละ 2.5 ตามลําดับ
4.2 สวนที่ 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริม
ตารางที่ 4.8: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑอาหารเสริม
ผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทใดที่ทานเลือกซื้อเปนประจํา

จํานวน

รอยละ

ลําดับ

ผลิตภัณฑเพื่อลดน้ําหนัก หรือกระชับสัดสวน

61

15.3

5

ผลิตภัณฑเพื่อบํารุงผิวพรรณ
ผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มความจําหรือบํารุงสมอง

75
113

18.8
28.3

3
1

ผลิตภัณฑเพื่อทําใหสดชื่นหรือบรรเทาอาการออนเพลีย

76

19.0

2

ผลิตภัณฑเพื่อปองกันโรค

72

18.0

4

ผลิตภัณฑอื่น ๆ

3

0.6

6

400

100.0

รวม

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.8 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มความจําหรือบํารุงสมอง ซึ่งมี จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.3 รองลงมาคือ
ผลิตภัณฑเพื่อทําใหสดชื่นหรือบรรเทาอาการออนเพลีย ซึ่งมีจํานวน 76 คน เปนรอยละ 19.0
รองลงมาคือ ผลิตภัณฑเพื่อบํารุงผิวพรรณ ซึ่งมีจํานวน 75 คน เปนรอยละ 18.8 รองลงมาคือ
ผลิตภัณฑเพื่อลดน้ําหนัก หรือกระชับสัดสวน ซึ่งมีจํานวน 61 คน เปนรอยละ 15.3 และผลิตภัณฑอื่น
ๆ ไดแก Whey และ Vitamins ซึ่งมีจํานวน 3 คน เปนรอยละ 0.6 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.9: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลที่ทานรับประทาน
ผลิตภัณฑอาหารเสริม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
เหตุผลที่ทานรับประทานผลิตภัณฑอาหารเสริม
ตองการมีสุขภาพที่แข็งแรง
มีโรคประจําตัว
ราคาไมแพงมากนัก
หาซื้อไดสะดวก
รับประทานตามคานิยม
รับประทานเพราะมีคนแนะนํา
รับประทานเพราะเห็นตัวผลิตภัณฑจากสื่อตาง
อื่น ๆ
รวม

จํานวน รอยละ ลําดับ
317
40.9
1
76
9.8
4
59
7.6
5
99
12.8
3
56
7.2
6
119
15.4
2
46
5.9
7
3
0.4
8
775
100

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.9 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการมีตองการ
มีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งมีจํานวน 317 คน คิดเปนรอยละ 40.9 รองลงมาคือรับประทานเพราะมีคน
แนะนํา ซึ่งมีจํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 12.8 รองลงมาคือหาซื้อไดสะดวก ซึ่งมีจํานวน 99 คน
คิดเปนรอยละ 12.8 รองลงมาคือมีโรคประจําตัว ซึ่งมีจํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 9.8 รองลงมาคือ
ราคาไมแพงมากนัก ซึ่งมีจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 7.6 รองลงมาคือ รับประทานตามคานิยม ซึ่ง
มีจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 7.2 รองลงมาคือรับประทานเพราะเห็นตัวผลิตภัณฑจากสื่อตาง ซึ่งมี
จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 5.9 และเหตุผลอื่น คือ ลดความอวน ซึ่งมีจํานวน 3คน คิดเปนรอยละ
0.4 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.10: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะแบรนดผลิตภัณฑ
อาหารเสริม
ลักษณะแบรนดผลิตภัณฑอาหารเสริม
แบรนดผลิตภัณฑของไทย
แบรนดผลิตภัณฑนําเขาจากตางประเทศ
รวม

จํานวน
117
283
400

รอยละ
29.3
70.8
100.0

ลําดับ
2
1

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.10 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกแบรนด
ผลิตภัณฑนําเขาจากตางประเทศซึ่งมีจํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 70.8 และแบรนดผลิตภัณฑของ
ไทยซึ่งมีจํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.3
ตารางที่ 4.11: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลในการเลือก
แบรนดผลิตภัณฑของไทย (ตอบมากกวา 1ขอ)
เหตุผลในการเลือกแบรนดผลิตภัณฑของไทย
หาซื้อไดสะดวก
ราคาเหมาะสม
โฆษณา
ไมตองรอการจัดสงเปนเวลานาน
รวม

จํานวน
103
97
24
22
245

รอยละ
41.9
39.4
9.8
8.9
100.0

อันดับ
1
2
3
4

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.11 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกเหตุผลใน
เรื่องการหาซื้อสะดวก ซึ่งมีจํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 41.9 รองลงมาคือราคาเหมาะสม ซึ่งมี
จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 39.4 รองลงมาคือโฆษณา ซึ่งมีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 9.8
และไมตองรอการจัดสงเปนเวลานาน ซึ่งมีจํานวน 22 เหตุผล คิดเปนรอยละ 8.9 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.12: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแบรนดผลิตภัณฑ
อาหารเสริมของไทย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
แบรนดผลิตภัณฑอาหารเสริมของไทย ยี่หอใดที่ทาน
เลือกรับประทาน
1. Nutrilife
2. Vistra
3. The secret plus
4. Amado
5. KALO
6. Colly
7.อื่นๆ
รวม

จํานวน

รอยละ

อันดับ

53
67
36
27
11
19
17
400

23
29.1
15.7
11.7
4.8
8.3
7.4
100

2
1
3
4
7
5
6

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.12 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกตาม
แบรนดผลิตภัณฑอาหารเสริมของไทย ยี่หอ Vistra ซึ่งมีจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 29.1
รองลงมาคือ Nutrilife ซึ่งมีจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 23 รองลงมาคือ The secret plus ซึ่งมี
จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 15.7 รองลงมาคือ Amado ซึ่งมีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ
11.7รองลงมาคือ Colly ซึ่งมีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 8.3 รองลงมาคือผลิตภัณฑอื่นๆ ซึ่งมี
จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 7.4 และKALO ซึ่งมีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 4.8 และมีแบรนด
ผลิตภัณฑอื่น อีก ไดแกตามลําดับ Mega,GNC, Giffarine, Successmore, Greater, Poy-sianและ
Adoce ซึ่งมีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 7.4 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.13: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลในการเลือกแบรนด
ผลิตภัณฑของตางประเทศ (ตอบมากกวา 1ขอ)
เหตุผลในการเลือกแบรนดผลิตภัณฑของตางประเทศ จํานวน
1. มีการรับรอง (GMP)
176
2. คุณภาพของผลิตภัณฑ
264
3. มีปริมาณสารอาหารสูง
111
4. มีราคาถูกและโปรโมชั่นที่คุมคา
60
รวม
611

รอยละ
28.8
43.2
18.2
9.8
100.0

อันดับ
2
1
3
4

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.13 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเหตุผลในการ
แบรนดผลิตภัณฑของตางประเทศคือคุณภาพของผลิตภัณฑ ซึ่งมีจํานวน 264 คน คิดเปนรอยละ
43.2 รองลงมาคือมีการรับรอง (GMP) ซึ่งมีจํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 28.8 รองลงมาคือมี
ปริมาณสารอาหารสูง 111 คน คิดเปนรอยละ 18.2 และมีราคาถูกและโปรโมชั่นที่คุมคา ซึ่งมีจํานวน
60 คนคิดเปนรอยละ 9.8 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.14: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแบรนดผลิตภัณฑอาหารเสริม
ของตางประเทศยี่หอใดที่ทานเลือกรับประทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
แบรนดผลิตภัณฑอาหารเสริมของตางประเทศ
Blackmore
Now Food
Doctor’s Best
Neocell collagen
21st Century Health
Calcium New Chapter
Jarrow Formulas
Natural Factors
อื่น
รวม

จํานวน
211
134
63
56
45
6
15
11
9
559

รอยละ อันดับ
38.4
1
24.4
2
11.5
3
10.2
4
8.2
5
1.1
9
2.7
6
2.0
7
1.6
8
100.0

58

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.14 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกผลิตภัณฑ
อาหารเสริมของตางประเทศ ยี่หอคือ Blackmore ซึ่งมีจํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 38.4
รองลงมาคือ Now Foodซึ่งมีจํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 24.4 รองลงมาคือ Doctor’s Best ซึ่ง
มีจํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 11.5 รองลงมาคือ Neocell collagen ซึ่งมีจํานวน 56 คน
คิดเปนรอยละ 10.2 รองลงมาคือ21st Century Health ซึ่งมีจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 8.2
รองลงมาคือ Jarrow Formulas ซึ่งมีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 2.7 รองลงมาคือ Natural
Factors ซึ่งมีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 1.6 รองลงมาคือผลิตภัณฑอื่น ซึ่งมีจํานวน 9 คน
คิดเปนรอยละ 1.6 และ Calcium New Chapter ซึ่งมีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.1 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.15: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแบรนดผลิตภัณฑอาหารเสริม
ของตางประเทศยี่หอใดที่ทานเลือกรับประทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (อื่น ๆ)
แบรนดผลิตภัณฑอาหารเสริมของตางประเทศ
Pharmanex
DHC
MUSCLEPHARM
GNC
VITA XS
Berocca Performance
รวม

จํานวน
2
3
1
1
1
1
9

รอยละ อันดับ
0.5
2
0.8
1
0.3
3
0.3
3
0.3
3
0.3
3
100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.15 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกผลิตภัณฑ
อาหารเสริมของตางประเทศ ยี่หอคือ DHC ซึ่งมีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.8 รองลงมาคือ
Pharmanex ซึ่งมีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 และยี่หอ MUSCLEPHARM, GNC, VITA XS,
และ Berocca Performance ซึ่งมีจํานวนอยางละ 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.16: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปริมาณในการรับประทาน
ผลิตภัณฑอาหารเสริมภายใน 1 วัน
ปริมาณในการรับประทานผลิตภัณฑอาหารเสริมภายใน 1 วัน

จํานวน

รอยละ

อันดับ

จํานวน 1 เม็ด

143

35.8

2

จํานวน 2-3 เม็ด

207

51.8

1

จํานวน 4-5 เม็ด

25

6.3

3

มากกวา 5 เม็ด

25

6.3

3

400

100.0

รวม

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.16 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับประทาน
ผลิตภัณฑอาหารเสริมภายใน 1 วันคือ 2-3 เม็ด ซึ่งมีจํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 51.8 รอลงมา
คือจํานวน 1 เม็ด ซึ่งมีจํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 35.8 และรับประมานจํานวน 4-5 เม็ด กับ
มากกวา เม็ด ซึ่งมีจํานวนอยางละ 25 คน คิดเปนรอยละ 6.3 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.17: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะของผลิตภัณฑอาหาร
เสริมที่ทานรับประทาน(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ลักษณะของผลิตภัณฑอาหารเสริม
แคปซูล
ผง
เม็ด
อื่น
รวม

จํานวน รอยละ อันดับ
225
38.7
2
69
11.9
3
286
49.1
1
2
0.3
4
582
100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.17 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกลักษณะ
ของผลิตภัณฑคือเม็ด ซึ่งมีจํานวน 286 คน คิดเปนรอยละ 49.1 รองลงมาคือแคปซูล มีจํานวน 225
คน คิดเปนรอยละ 38.7 รองลงมาคือผง ซึ่งมีจํานวน 69 คน คิดเปนรอย 11.9 และลักษณะของ
ผลิตภัณฑอื่น ๆ คือ ลักษณะแบบน้ํา ซึ่งมีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.3 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.18: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผูที่มีอิทธิพลตอคุณภาพที่สุด
ในการใหขอมูลหรือมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเสริม
ผูที่มีอิทธิพลตอคุณภาพที่สุดในการใหขอมูลหรือมี
จํานวน รอยละ อันดับ
อิทธิพลตอการเลือกซื้อเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเสริม
ผูเชี่ยวชาญ/ แพทย/ เภสัชกร
123
30.8
1
คนใกลชิด เชน เพื่อน ญาติ พี่นอง
86
21.5
3
ประสบการณจากตนเอง
41
10.3
5
ประสบการณจากกลุมคนที่มีชื่อเสียง เชน ศิลปน
51
12.8
4
นักแสดง นางแบบ นักรอง
อิทธิสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน สื่อสังคมออนไลน
99
24.8
2
รวม
400
100.0
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.18 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกผูที่มี
อิทธิพลตอคุณภาพที่สุดในการใหขอมูลหรือมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเสริม
คือ ผูเชี่ยวชาญ/ แพทย/ เภสัชกร ซึ่งมีจํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.8 รองลงมาคืออิทธิสื่อตาง
ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน สื่อสังคมออนไลน ซึ่งมีจํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 24.8 รองลงมาคือ
คนใกลชิด เชน เพื่อน ญาติ พี่นอง ซึ่งมีจํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.5 รองลงมาคือ
ประสบการณจากกลุมคนที่มีชื่อเสียง เชน ศิลปน นักแสดง นางแบบ นักรอง ซึ่งมีจํานวน 51 คน
คิดเปนรอยละ 12.8 และประสบการณจากตนเอง ซึ่งมีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.3
ตามลําดับ
ตารางที่ 4.19: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชองทางในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ชองทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม
สั่งซื้อผานอินเตอรเน็ต
จากการขายตรง
ศูนยจําหนายผลิตภัณฑอาหารเสริม

จํานวน
259
26
17

รอยละ
40.6
3.9
2.7

อันดับ
1
5
6
(ตารางมีตอ)
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ตารางที่ 4.19 (ตอ): จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชองทางในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ชองทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม
รานที่มีการจําหนาย
รานขายยา
รานสะดวกซื้อ เชน Watsons, Boots
รวม

จํานวน รอยละ อันดับ
108
16.9
4
119
18.7
2
110
17.2
3
650 100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.19 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกชองทางใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑคือสั่งซื้อผานอินเตอรเน็ต ซึ่งมีจํานวน 259 คน คิดเปนรอยละ 40.6 รองลงมา
คือรานขายยา ซึ่งมีจํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 18.7 รองลงมาคือรานที่มีการจําหนาย ซึ่งมี
จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 17.2 รองลงมาคือรานที่มีการจําหนาย ซึ่งมีจํานวน 108 คน คิดเปน
รอยละ 16.9 รองลงมาคือจาการขายตรง ซึ่งมีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 3.9 และศูนยจําหนาย
ผลิตภัณฑอาหารเสริม ซึ่งมีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 2.7 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.20: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามทานซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม
นําเขา เปนจํานวนเงินเทาไหร ตอการซื้อ 1 ครั้ง
ซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขา เปนจํานวนเงิน
เทาไหร ตอการซื้อ 1 ครั้ง
1. ไมเกิน 1,000 บาท

จํานวน

รอยละ

อันดับ

88

22.0

3

2. 1,001-1,500 บาท

195

48.8

1

3. 1,501-2,000 บาท

96

24.0

2

4. 2,001 บาทขึ้นไป

21

5.3

4

รวม

400

100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.20 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อผลิตภัณฑ
อาหารเสริมนําเขาตอครั้งคือ 1,001-1,500 บาท ซึ่งมีจํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 48.8 รองลงมา
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คือ 1,501-2,000 บาท ซึ่งมีจํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.0 รองลงมาคือ ไมเกิน 1,000 บาท ซึ่ง
มีจํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ และซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาตอครั้ง 2,001 บาทขึ้นไป ซึ่งมี
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.3 ตามลําดับ
4.3 สวนที่ 3 เปนขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นผูบริโภคที่มีตอกลยุทธปากตอปาก
แสดงขอมูลดานกลยุทธปากตอปาก ซึ่งประกอบไปดวย 3 ดาน ไดแก ดานขาวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ ดานคําแนะนํา และดานประสบการณสวนบุคคล โดยใชสถิติคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของระดับ ความคิดเห็น
ตารางที่ 4.21: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานดานขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขา
ดานขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

x̄

S.D.

1. ฉันมักจะหาขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจาก
ชองทางตาง ๆ อยูเสมอ
2.ฉันทราบขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเสริมจากการบอก
เลาจากบุคคลใกลชิด/เพื่อน/ญาติ
3. ฉันเปนผูหนึ่งที่ใหความสําคัญกับขอมูลการรับรองจาก
หนวยงานตาง ๆ
4. ฉันไดรับประโยชนจากการทราบขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
5. ฉันทราบลักษณะหรือมีความเขาใจของผลิตภัณฑอาหาร
เสริมนั้นเปนอยางดี
6. ฉันเปนหนึ่งที่จะติดตามขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่มีการเปดตัว
ใหมอยูเสมอ
เฉลี่ยรวม

4.36

.807

การแปร
ผล
มากที่สุด

3.82

.953

มาก

3.95

.949

มาก

3.65
3.65

.706
.905

มาก
มาก

3.54

1.035

มาก

3.82

0.893

มาก

จากตารางที่ 4.21 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยดาน
ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑในระดับมากที่สุดที่ระดับคาเฉลี่ย 3.82 แตเมื่อพิจารณารายขอ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในเรื่องการหาขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจาก
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ชองทางตาง ๆ อยูเสมอ มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.36 รองลงมาคือการให
ความสําคัญกับขอมูลการรับรองจากหนวยงานตาง ๆ มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ที่ระดับ
คาเฉลี่ย 3.95 รองลงมาคือทราบขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเสริมจากการบอกเลาจากบุคคล
ใกลชิด/เพื่อน/ญาติ มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.82 รองลงมาคือเรื่องมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด และเรื่องทราบลักษณะหรือมีความเขาใจของผลิตภัณฑอาหารเสริม
นั้นเปนอยางดี มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดที่ระดับคาเฉลี่ย 3.65 และเรื่องการติดตามขาว
เกี่ยวกับผลิตภัณฑที่มีการเปดตัวใหมอยูเสมอ มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย
3.54 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.22: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานดานคําแนะนําที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขา
ดานคําแนะนํา

x̄

S.D.

การแปรผล

7. ฉันมักจะอานจากคํารีวิว(คําวิพากษวิจารณ)กอนที่จะบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขา
8. ฉันมักจะใหความสําคัญกับความแนะนําจากผูเชี่ยวชาญใน
ดานผลิตภัณฑอาหารเสริม
9. คําแนะนําจากผูจําหนายทําใหฉันทราบถึงขอควรระวังในการ
บริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริม
10. ฉันมักจะเลือกบริโภคตามคําแนะของผูอื่น

4.14

.812

มาก

3.84

.904

มาก

3.69

.728

มาก

3.58

.794

มาก

11. คําแนะนําทําใหฉันทราบถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

3.90

.707

มาก

12. คําแนะนําทําใหฉันเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ

3.86

.802

มาก

3.82

0.791

มาก

เฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 4.22 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยดาน
คําแนะนํา ในระดับมากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.82 แตเมื่อพิจารณารายขอ พบวาผูตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นในเรื่องการอานจากคํารีวิว(คําวิพากษวิจารณ)กอนที่จะบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริม
นําเขา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.14 รองลงมาคือคําแนะนําทําใหฉันทราบถึง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.90 รองลงมาคือ
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คําแนะนําทําใหฉันเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.86
รองลงมาคือความสําคัญกับความแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในดานผลิตภัณฑอาหารเสริม มีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.84 รองลงมาคือคําแนะนําจากผูจําหนายทําใหฉันทราบถึงขอควร
ระวังในการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.69 และ
การเลือกบริโภคตามคําแนะของผูอื่น มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.58
ตามลําดับ
ตารางที่ 4.23: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานดานประสบการณสวนบุคคลที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขา
ดานประสบการณสวนบุคคล

x̄

S.D.

การแปรผล

13. ฉันเคยซื้อผลิตภัณฑที่มีคุณภาพจึงมีความเชื่อมั่นตอ
ผลิตภัณฑ
14. ฉันมีประสบการณในการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริม
นําเขาดวยตนเอง
15. ประสบการณซื้อผลิตภัณฑสอนใหฉันมีความรูในการเลือก
ซื้อบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริม
16. ฉันเคยเห็นประสบการณในการบริโภคผลิตภัณฑอาหาร
เสริมนําเขาของคนอื่นจาก Social Network ฉันจึงเลือกที่จะ
บริโภคตาม
17. ฉันจะวิพากษวิจารณเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่บริโภคแลวไม
เห็นผลผานทาง social network
18. ฉันเคยเผยแพรประสบการณของฉันในการบริโภคผาน
ชองทางตางๆ
เฉลี่ยรวม

4.09

.785

มาก

3.92

.791

มาก

3.88

.560

มาก

3.86

.941

มาก

3.13

1.247

ปานกลาง

2.90

1.105

ปานกลาง

3.63

0.905

มาก

จากตารางที่ 4.23 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยดาน
ประสบการณสวนบุคคล ในระดับมากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.63 แตเมื่อพิจารณารายขอ พบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในเรื่องซื้อผลิตภัณฑที่มีคุณภาพจึงมีความเชื่อมั่นตอผลิตภัณฑ มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.09 รองลงมาคือประสบการณในการบริโภคผลิตภัณฑ
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อาหารเสริมนําเขาดวยตนเอง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.92 รองลงมาคือ
ประสบการณซื้อผลิตภัณฑสอนใหฉันมีความรูในการเลือกซื้อบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริม มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.88 รองลงมาคือเคยเห็นประสบการณในการบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาของคนอื่นจาก Social Network มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ที่ระดับ
คาเฉลี่ย 3.86 รองลงมาคือการวิพากษวิจารณเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่บริโภคแลวไมเห็นผลผานทาง
social network มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.13 และเคยเผยแพร
ประสบการณของฉันในการบริโภคผานชองทางตางๆ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ที่ระดับ
คาเฉลี่ย 2.90 ตามลําดับ
4.4 สวนที่ 4 เปนขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศ
ของผูบริโภค
แสดงขอมูลดานกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งประกอบไปดวย 5 ดาน ไดแก ดานการตระหรนัก
ถึงปญหา ดานแสวงหาขอมูล ดานประเมินทางเลือก ดานตัดสินใจ และดานทัศนคติหลังซื้อ โดยใช
สถิติคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น
ตารางที่ 4.24: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานตระหนักถึงปญหา/ความตองการ
ตระหนักถึงปญหา/ความตองการ
1.ฉันเปนผูหนึ่งที่ตองการมีสุขภาพที่ดี
2.ฉันเปนผูหนึ่งที่ตองการความสวยงาม

x̄
4.55
3.98

S.D.
.555
.947

การแปรผล
มากที่สุด
มาก

3.ฉันเปนผูหนึ่งที่ตองการปราศจากโรคภัย ไขเจ็บ

4.54

.667

มากที่สุด

4.356

0.965

มากที่สุด

เฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 4.24 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยดาน
ตระหนักถึงปญหา/ความตองการ ในระดับมากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.356 แตเมื่อพิจารณารายขอ
พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในเรื่องผูหนึ่งที่ตองการมีสุขภาพที่ดี มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.55 รองลงมาคือ ผูหนึ่งที่ตองการปราศจากโรคภัย ไขเจ็บ มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.54 และผูหนึ่งที่ตองการความสวยงาม มีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.98 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.25: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานแสวงหาขอมูล
ดานแสวงหาขอมูล
4.ฉันมีการนึกถึงและหาขอมูลผลิตภัณฑที่กําลังเปนที่
นิยมในทองตลาด
5. กอนที่ฉันจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑฉันจะคนหาขอมูล
และสอบถามพนักงานขายอยูเสมอ
6.ฉันมักจะมีการหาขอมูลจากแหลงตางๆ เชน website
และ social media ตาง
เฉลี่ยรวม

x̄

S.D.

3.65

.837

การแปร
ผล
มาก

3.86

.849

มาก

4.11

.798

มาก

3.87

0.828

มาก

จากตารางที่ 4.25 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยดาน
แสวงหาขอมูลในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.87 แตเมื่อพิจารณารายขอ พบวาผูตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นในเรื่องมีการหาขอมูลจากแหลงตางๆ เชน website และ social media ตาง มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.11 รองลงมาคือกอนที่ฉันจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑฉันจะ
คนหาขอมูลและสอบถามพนักงานขายอยูเสมอ ความคิดเห็นอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.86
และการนึกถึงและหาขอมูลผลิตภัณฑที่กําลังเปนที่นิยมในทองตลาด ความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.65 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.26: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานประเมินทางเลือก
ดานประเมินทางเลือก
7. ฉันจะประเมินทางเลือกผลิตภัณฑนั้นโดยดูจาก
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ
8. ฉันจะประเมินทางเลือกผลิตภัณฑนั้นโดยดูจาก
ราคา
9.ฉันจะประเมินทางเลือกผลิตภัณฑนั้นโดยดูจาก
ตราผลิตภัณฑ
เฉลี่ยรวม

x̄
4.10

S.D.
.853

การแปรผล
มาก

4.11

.798

มาก

4.00

.869

มาก

4.07

0.840

มาก
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จากตารางที่ 4.26 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยดาน
ประเมินทางเลือกในระดับมากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.07 แตเมื่อพิจารณารายขอ พบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในเรื่องประเมินทางเลือกผลิตภัณฑนั้นโดยดูจากราคา มีความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.11 รองลงมาคือประเมินทางเลือกผลิตภัณฑนั้นโดยดูจากคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.10 และประเมินทางเลือกผลิตภัณฑ
นั้นโดยดูจากตราผลิตภัณฑมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.27 : คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานการตัดสินใจ
ดานการตัดสินใจ
10. ฉันเปนคนหนึ่งที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑตามความ
เคยชิน
11. ฉันตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเมื่อผลิตภัณฑนั้นเมื่อมี
รายละเอียดครบถวน
12. เมื่อประเมินขอมูลอยางครบถวนแลว ฉันจะ
ตัดสินใจโดยไมลังเล
เฉลี่ยรวม

x̄
3.85

S.D.
.807

การแปรผล
มาก

4.19

.759

มาก

3.99

.751

มาก

0.772

มาก

4.01

จากตารางที่ 4.27 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานการ
ตัดสินใจในระดับมากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.01 แตเมื่อพิจารณารายขอ พบวาผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในเรื่องตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเมื่อผลิตภัณฑนั้นเมื่อมีรายละเอียดครบถวน มีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.19 รองลงมาคือประเมินขอมูลอยางครบถวนแลว ฉันจะตัดสินใจ
โดยไมลังเล มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.99 และตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑตาม
ความเคยชิน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.85 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.28: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานทัศนคติหลังซื้อ
ดานทัศนคติหลังซื้อ
13. ถาฉันบริโภคผลิตภัณฑใดแลวเกิดความพึงพอใจฉัน
มักจะกลับมาซื้อซ้ํา
14. เมื่อผลิตภัณฑนั้นมีคุณภาพฉันมักจะบอกตอ
15. ถาผลิตภัณฑที่ฉันใชมีความหลากหลายของชนิด แลวมี
ผลิตภัณฑใดที่ใชดีฉันจะเลือกซื้อยี่หอนั้นทั้งหมด
เฉลี่ยรวม

x̄
3.99

S.D.
.753

การแปรผล
มาก

4.02
3.77

.709
.789

มาก
มาก

3.92

0.749

มาก

จากตารางที่ 4.28 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยดาน
แสวงหาขอมูลในระดับมากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.92แตเมื่อพิจารณารายขอ พบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในเรื่องเมื่อผลิตภัณฑนั้นมีคุณภาพฉันมักจะบอกตอ มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.02 รองลงมาคือบริโภคผลิตภัณฑใดแลวเกิดความพึงพอใจฉันมักจะ
กลับมาซื้อซ้ํา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.99 และผลิตภัณฑที่ฉันใชมีความ
หลากหลายของชนิด แลวมีผลิตภัณฑใดที่ใชดีฉันจะเลือกซื้อยี่หอนั้นทั้งหมด มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.77 ตามลําดับ
4.5 สวนที่ 5 การวิเคราะหการกลยุทธปากตอปากที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหาร
เสริมนําเขา
การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย เรื่องการศึกษาถึงกลยุทธปากตอปากที่
สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใชการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) มีผลการวิเคราะหและมีความหมาย
ของสัญลักษณตางๆ ดังนี้
B หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณในสมการที่เขียนในรูปคะแนนดิบ
Beta หมายถึง คาสัมประสิทธิ์การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน
t หมายถึง คาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ยสมการแตละคาที่อยูในสมการ
Sig. หมายถึง ระดับนัยสําคัญ
Tolerance หมายถึง คาที่สภาพของกลุมของตัวแปรอิสระในสมการมีความสัมพันธกัน
VIF หมายถึง คาที่สภาพของกลุมของตัวแปรอิสระในสมการมีความสัมพันธกัน
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สมมติฐานที่ 1 กลยุทธปากตอปากที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขา
จากตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 4.29: การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (n=400)
ตัวแปรอิสระ

B
Beta
คาคงที่
1.327
กลยุทธปากตอปาก
0.722
0.792
Note: R² = 0.792, Adjust R² = 0.626, F= 668.395, *P< 0.05

t
12.498
25.864

Sig.
.000
.000

จากตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
อธิบายไดวา กลยุทธปากตอปาก (Sig=0.000) สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเขาจาก
ตางประเทศของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัว
แปรอิสระที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา กลยุทธปากตอปาก (ß = 0.792) หมายความวา กลยุทธปากตอปากมี
อิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กลาววา กลยุทธปากตอปากมีผลมากขึ้น 1 หนวย จะมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมเขาจากตางประเทศ เพิ่มขึ้น 0.792
สัมประสิทธิ์การกําหนด (R² = 0.626) แสดงใหเห็นวา อิทธิพลของกลยุทธปากตอปาก ดาน
ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ดานคําแนะนํา และดานประสบการณ สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
อาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 62.6% ที่
เหลืออีกรอยละ 31.4% เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่นที่ไมไดนํามาพิจารณา
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ตารางที่ 4.30: ผลการวิเคราะหการความถดถอยเชิงพหุ ถึงกลยุทธปากตอปากโดยรวมที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ในเขตรายดาน
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมหรือวิตามินนําเขาจาก
กลยุทธปากตอปาก
ตางประเทศ
B
Beta
t
Sig. Tolerance VIF
คาคงที่
1.456
12.707 .000
ดานขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ .090 .115 2.643
.009
.473
2.114
ดานคําแนะนํา
.226 .244 6.164
.000
.569
1.757
ดานประสบการณสวนบุคคล
.380 .536 11.272 .000
.393
2.546
Note: R² = 0.648, Adjust R² = 0.645, F = 242.779 *P< 0.05
จากคา R Square (R2) = 0.648 อธิบายไดวา การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขา
จากตางประเทศ เปนผลมากลยุทธปากตอปาก ทั้ง 3 ดาน 64.8% สวนที่ เหลืออีก 35.2% เปนผล
มาจากปจจัยอื่นที่ไมทราบได
ผลการทดสอบความมีอิทธิพลระหวางกลยุทธปากตอปากสงผลตอการการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศ ในรายดานโดยเปนการแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน
ยอย ตามตารางที่ 4.30 พบวา
สมมติฐานยอยที่ 2 กลยุทธปากตอปาก ดานขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่สงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวาขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Sig=0.009) สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ
อาหารเสริมเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมือพิจารณาน้ําหนักของ
ผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศ
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ดานขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (ß = 0.115) สงผลตอ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมติฐานยอยที่ 3 กลยุทธปากตอปาก ดานคําแนะนํา สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
อาหารเสริมเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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พบวาดานคําแนะนํา (Sig=0.000) สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจาก
ตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปร
อิสระที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ดานขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (ß = 0.244) สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05
สมมติฐานยอยที่ 4 กลยุทธปากตอปาก ดานประสบการณสวนบุคคล สงผลตอการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
พบวาดานประสบการณสวนบุคคล (Sig=0.000) สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหาร
เสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมือพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบ
ของตัวแปรอิสระที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ดานขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (ß = 0.536) สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
เมื่อพิจารณาน้ําหนักของกระทบตัวแปรอิสระที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหาร
เสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ดานประสบการณสวนบุคคล
(ß = 0.536) สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร รองลงมาไดแก ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (ß = 0.244)และดานคําแนะนํา (ß
= 0.115) ตามลําดับ
สัมประสิทธิ์การกําหนด (R² = 0.645) แสดงใหเห็นวา อิทธิพลของกลยุทธปากตอปาก
ดานขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ดานคําแนะนํา และดานประสบการณ สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ
35.5% ที่เหลืออีกรอยละ 64.5% เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่นที่ไมไดนํามาพิจารณา
นอกจากนี้ จาการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใชคา Variance Inflation Factor
(VIF) ซึ่งคา VIF ที่มีคาเกิน 5.0 แสดงวา ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเอง ดังนั้น กอนนําตัวแปร
อิสระใด ๆ เขาสูสมการถดถอยควรพิจารณารายละเอียดความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกอน ซึ่ง
วิธีการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระมีอยูหลายแนวทาง
(ประสิทธิ์ สันติกาญจน, 2551) โดยงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยไดใชวิธีการตรวจสอบความสัมพันธกัน
ระหวางตัวแปรอิสระอยู 2 วิธี ไดแก
1) การตรวจสอบจากคา Variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระ
2) การตรวจสอบจากคา Tolerance ของตัวแปรอิสระ
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โดยที่คา Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) เปนตัวบงบอกวา ตัวแปร
ใดบางที่ไมเปนอิสระตอกัน โดยที่คาทั้งสองนี้เปนสวนกลับตอกัน ดังแสดงไดในสมการขางลางนี้
(ประสิทธิ์ สันติกาญจน, 2551)
Toli =
1/ VIFi
=
1-1-Ri²
และ
Toli =
1-1- Ri²
เพราะฉะนั้น
VIF =
1/1- Ri²
=
1/ Toli
ดังนั้น คา VIF และ คา R² จะมีความสัมพันธทางตรงกันขาม กลาวคือ จะไมรับตัวแปรอิสระ
เขาในสมการถดถอย ถา Ri² หรือ VIFi หรือ Toli มีคาต่ํา ซึ่งผลการวิเคราะห พบวา คา Tol
ของตัวแปรอิสระ มีคาเทากับ 0.412 – 0.792 ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นต่ํา คือ> 0.40 (Allison, 1999) คา
VIF ของตัวแปรอิสระมีคาตั้งแต 1.830– 2.737 ซึ่งมีคาไมเกิน 5.0 แสดงวา ตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธกันแตไมมีนัยสําคัญ (Zikmund, Babin, Carr & Griffin, 2013, p. 590)
ภาพที่ 4.1 : การศึกษาถึงกลยุทธปากตอปากที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขา
จากตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลการวิเคราะหใน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ( Independent Variable )

ตัวแปรตาม ( Dependent Variable )

กลยุทธปากตอปาก
ดานขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
(ß = 0.115, Sig =0.009*)
กลยุทธปากตอปาก
ดานคําแนะนํา
(ß = 0.224, Sig =0.000*)
กลยุทธปากตอปาก
ดานประสบการณสวนบุคคล
(ß = 0.536, Sig =0.000*)

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม
นําเขาจากตางประเทศ
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จากผลของการทดสอบคาสถิติของคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระไดผลสรุปวา กลยุทธปาก
ตอปากเปนปจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศ
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการทดสอบคาสถิติของคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ
ไดสรุปวา กลยุทธปากตอปากเปนปจจัยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อวิเคราะหตัวแปรอิสระในรายดานของกลยุทธปากตอปาก พบวา ดานขาวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ ดานคําแนะนํา และดานประสบการณสวนบุคคล เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งในแตละดานชวยสงเสริมใหกลยุทธปากตอปากมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมมากยิ่งขึ้น เพราะหากดูจากคา (ß) ในภาพรวม (ß=0.792) ) ซึ่งมีคาสูงกวา
ปจจัยยอยแตละดาน คือ ดานประสบการณสวนบุคคล (ß=0.536),ดานคําแนะนํา (ß=0.244)
และ ดานขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (ß=0.140) ดังนั้น ทุก ๆปจจัยยอยของกลยุทธปากตอปากใน
แตละดานชวยสงเสริมใหกลยุทธปากตอปากนั้นมีประสิทธิภาพที่สูงมากยิ่งขึ้น หากมีการผสมผสาน
รวมกันและเปนไปในทิศทางเดียวกันก็จะทําใหผูบริโภคเกิดการรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ เกิดการ
บอกตอและกลับบริโภคซ้ํา
เมื่อพิจารณาตามลําดับที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจาก
ตางประเทศ จากคาสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (ß) ปจจัยดานประสบการณสวนบุคคล
มีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือ ปจจัยดานขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และปจจัยที่สงผลตอ
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปนอันดับสุดทายคือ ดานคําแนะนํา
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4.6 สวนที่ 6 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน
ตารางที่ 4.31: สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน
สมมุติฐาน
สมมุติฐานที่ 1: กลยุทธปากตอปากสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหาร
เสริมนําเขาจากตางประเทศ
สมมุติฐานที่ 2: ปจจัยดานขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑสงผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศ
สมมุติฐานที่ 3: ปจจัยดานคําแนะนําสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหาร
เสริมนําเขาจากตางประเทศ
สมมุติฐานที่ 4: ปจจัยดานประสบการณสวนบุคคลสงผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศ

ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง

ผลการทอดสอบสมมุติฐานตามตารางที่ 4.31 สรุปไดวา การศึกษาถึงกลยุทธปากตอปากที่
สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวและเมื่อพิจารณาปจจัยยอยพบวา ปจจัยยอย
บางดาน ไดแก ปจจัยดานขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ปจจัยดานคําแนะนํา และปจจัยดาน
ประสบการณสวนบุคคลสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย เปนการวิจัยเชิงปริมาน (Quantitative Research) โดยใชวิธีการ
สํารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงกลยุทธปากตอปากที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูบริโภคที่
บริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศในเขตกรุงเทพมหานครและกลุมตัวอยางที่
ทําการศึกษามีจํานวน 400 คน และใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Version 20 ในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชสําหรับวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ
(Percentage) คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
และสถิติที่ใชสําหรับวิเคราะหหาขอมูลเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหการ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถ
สรุปผลการวิจัยได ดังนี้ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูล การศึกษาถึงกลยุทธปากตอปากที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
อาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากการสํารวจกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง มีอายุคาเฉลี่ยอยูที่ 33 ป มีสถานภาพ โสด สมาชิกภายในครอบครัวสวนใหญอยูที่ 4 คน มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง
20,001 - 30,000 บาท
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริม
จากการสํารวจกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญที่เคย
รับประทานผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศ ตัดสินใจเลือกซื้อเลือกรับประทาน
ผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มความจําหรือบํารุงสมอง เพราะตองการมีสุขภาที่แข็งแรง และเนื่องจากมีคนแนะนํา
ใหรับประทาน ซึ่งสวนใหญรับประทานแบรนดผลิตภัณฑนําเขาจากตางประเทศ เพราะผลิตภัณฑ
ตางประเทศนั้นมีคุภาพและมีการรับรองจาก (GMP) ซึ่งยี่หอนั้นก็คือ Blackmore และ Now Food
ลักษณะของผลิตภัณฑอาหารเปนแบบ เม็ด รับประทานครั้งละ จํานวน 2-3 เม็ด โดยมีมีผูที่มีอิทธิพล
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ตอการตัดสินใจ คือ ผูเชี่ยวชาญ/ แพทย/ เภสัชกร ผูบริโภคจะเลือกสั่งซื้อผานอินเตอรเน็ต มี
คาใชจายในการซื้อตอครั้งจํานวน 1,001-1,500 บาท
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นผูบริโภคที่มีตอกลยุทธปากตอปาก
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นกลยุทธปากตอปากทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานขาวสาร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ดานคําแนะนําและดานประสบการณสวนบุคคล สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อพิจารณาพบวา
1. ปจจัยดานประสบการณสวนตัว
ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยในดานนี้เปนอันดับแรก
ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอดานประสบการณสวนตัวอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ทุกขอมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง - มาก โดยเรียงจากมากไปหานอย 1)
ผูบริโภคใหความคิดเห็นวาการซื้อผลิตภัณฑที่มีคุณภาพจึงมีความเชื่อมั่นตอผลิตภัณฑ 2) ผูบริโภคให
ความคิดเห็นวาประสบการณในการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาดวยตนเอง 3) ผูบริโภคให
ความคิดเห็นวาประสบการณซื้อผลิตภัณฑสอนใหมีความรูในการเลือกซื้อบริโภคผลิตภัณฑอาหาร
เสริม 4) ผูบริโภคใหความคิดเห็นวาเคยเห็นประสบการณในการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขา
ของคนอื่นจาก Social Network 5) ผูบริโภคใหความคิดเห็นวาการวิพากษวิจารณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ที่บริโภคแลวไมเห็นผลผานทาง Social Network 6) ผูบริโภคใหความคิดเห็นวาเคยเผยแพร
ประสบการณสวนตัวในการบริโภคผานชองทางตางๆ
2. ปจจัยดานขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยในดานนี้เปนอันดับที่สอง
ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอดานขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ทุกขอมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มาก - มากที่สุด โดยเรียงจากมากไปนอย ไดแก
1) ผูบริโภคใหความคิดเห็นวาเปนผูที่หาขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากชองทางตาง ๆ
อยูเสมอ 2) ผูบริโภคใหความคิดเห็นวาเปนผูหนึ่งที่ใหความสําคัญกับขอมูลการรับรองจากหนวยงาน
ตาง ๆ 3) ผูบริโภคใหความคิดเห็นวาทราบขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเสริมจากการบอกเลา
จากบุคคลใกลชิด/เพื่อน/ญาติ 4) ผูบริโภคใหความคิดเห็นวาทราบลักษณะหรือมีความเขาใจของ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมนั้นเปนอยางดี 5)ผูบริโภคใหความคิดเห็นวาไดรับประโยชนจากการทราบ
ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 6) ผูบริโภคใหความคิดเห็นวาเปนผูหนึ่งที่จะติดตามขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ที่มีการเปดตัวใหมอยูเสมอ
3.ปจจัยดานคําแนะนํา
ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยในดานนี้เปนอันดับที่สาม
ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอดานคําแนะนําอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมี
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ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง - มาก โดยเรียงจากมากไปนอย ไดแก 1) ผูบ ริโภคใหความ
คิดเห็นวาการอานจากคํารีวิว(คําวิพากษวิจารณ)กอนที่จะบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขา
2) ผูบริโภคใหความคิดเห็นวาคําแนะนําทําใหฉันทราบถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 3) ผูบริโภคให
ความคิดเห็นวาคําแนะนําทําใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ 4) ผูบริโภคใหความคิดเห็นวา
การใหความสําคัญกับความแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในดานผลิตภัณฑอาหารเสริม5) ผูบริโภคใหความ
คิดเห็นวาคําแนะนําจากผูจําหนายทําใหฉันทราบถึงขอควรระวังในการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริม
6) ผูบริโภคใหความคิดเห็นวาเลือกบริโภคตามคําแนะของผูอื่น
สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจาก
ตางประเทศ
ผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นโดยรวมตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนําเขาจากตางประเทศอยู
ในระดับมาก โดยพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการตัดสินใจในระดับมาก - มากที่สุด ซึ่ง มีการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาทั้งหมด 5 ดาน ไดแก ดานความตระหนักถึงปญหา/ความ
ตองการ ดานแสวงหาขอมูล ดานประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจ และดานทัศนคติหลังซื้อ เมื่อ
พิจารณาก็พบวา
1. ดานความตระหนักถึงปญหา/ความตองการ
ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยในดานนี้เปนอันดับแรก ผูบริโภคมีความ
คิดเห็นตอดานความตระหนักถึงปญหา/ความตองการอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ทุกขอมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก - มากที่สุด โดยมีการเรียงจากมากไปหานอย 1)
เปนผูหนึ่งที่ตองการปราศจากโรคภัย ไขเจ็บ 2) เปนผูหนึ่งที่ตองการมีสุขภาพที่ดี 3) เปนผูหนึ่งที่
ตองการความสวยงาม
2. ดานการตัดสินใจ
ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยในดานนี้เปนอันดับที่สองผูบริโภคมีความ
คิดเห็นตอดานการตัดสินใจอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีการเรียงจากมากไปหานอย 1ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเมื่อผลิตภัณฑนั้น
เมื่อมีรายละเอียดครบถวน 2) เมื่อประเมินขอมูลอยางครบถวนแลว ผูบริโภคจะตัดสินใจโดยไมลังเล
3) เปนคนหนึ่งที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑตามความเคยชิน
3. ดานทัศนคติหลังซื้อ
ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยในดานนี้เปนอันดับที่สาม ผูบริโภคมีความ
คิดเห็นตอดานทัศนคติหลังซื้ออยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีการเรียงจากมากไปหานอย 1) ผลิตภัณฑนั้นมีคุณภาพผูบริโภคมักจะ
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บอกตอ 2) ถาบริโภคผลิตภัณฑใดแลวเกิดความพึงพอใจฉันมักจะกลับมาซื้อซ้ํา3) ถาผลิตภัณฑ
ที่ฉันใชมีความหลากหลายของชนิด แลวมีผลิตภัณฑใดที่ใชดีผูบริโภคจะเลือกซื้อยี่หอนั้นทั้งหมด
4. ดานแสวงหาขอมูล
ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยในดานนี้เปนอันดับที่สี่ ผูบริโภคมีความ
คิดเห็นตอดานแสวงหาขอมูลอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีการเรียงจากมากไปหานอย 1) ผูบริโภคมักจะมีการหาขอมูลจากแหลง
ตางๆ เชน website และ social media ตาง ๆ 2) กอนที่จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจะคนหาขอมูล
และสอบถามพนักงานขายอยูเสมอ 3) มีการนึกถึงและหาขอมูลผลิตภัณฑที่กําลังเปนที่นิยมใน
ทองตลาด
5. ดานประเมินทางเลือก
ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยในดานนี้เปนอันดับที่สี่ ผูบริโภคมีความ
คิดเห็นตอดานประเมินทางเลือกอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีการเรียงจากมากไปหานอย 1) ประเมินทางเลือกผลิตภัณฑนั้นโดย
ดูจากราคา 2) ประเมินทางเลือกผลิตภัณฑนั้นโดยดูจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ 3) ประเมินทางเลือก
ผลิตภัณฑนั้นโดยดูจากตราผลิตภัณฑ
5.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน
การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน สรุปไดดังตอไปนี้
สมมติฐานหลัก : กลยุทธปากตอปาก สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขา
จากตางประเทศของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานขอที่ 1 : กลยุทธปากตอปาก ดานขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ สงผลตอ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
สอดคลองสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานขอที่ 2 : กลยุทธปากตอปาก ดานคําแนะนํา ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ไมสอดคลองสมมติฐาน
ที่ตั้งไว
สมมติฐานขอที่ 3 : กลยุทธปากตอปาก ดานประสบการณสวนบุคคล สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สอดคลอง
สมมติฐานที่ตั้งไว
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5.3 การอภิปรายผล
ผลการศึกษาสรุปไดวา สมมุติฐานที่ 1 กลยุทธปากตอปาก สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิต
ภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งไดมีการอธิบายวา วา
การสื่อสารแบบปากตอปากเปนการสื่อสารที่มีอํานาจ เนื่องจากผูบริโภคทดลองใชผลิตภัณฑแลวเกิด
ความพึงพอใจ จึงมีการบอกตอทําใหขาวสารของผลิตภัณฑนั้นแพรกระจายไดอยางรวดเร็ว โดยยิ่งมี
การแนะนําจากคนใกลชิดจะทําใหผลิตภัณฑเกิดการยอมรับ ซึ่งนักการตลาดหรือผูประกอบการสวน
ใหญใชกลยุทธปากตอปากเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อในยุค
ปจจุบัน เพราะพฤติกรรมของมนุษยมีการเปลี่ยนแปลอยูเสมอ ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของสังคม
ณ ขณะนั้น ผูบริโภคสวนใหญที่ตองการซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมจะศึกษาหาขอมูลโดยการดูคํา
วิพากษวิจารณของผลิตภัณฑหรือที่เรียกวา (การรีวิว) เพราะเปนหนึ่งชองทางที่ทําใหผูบริโภคตัดสินใจ
ซื้อ เนื่องจากเปนการหาผูทดลองใชผลิตภัณฑมาเลาถึงประสบการณสวนบุคคลในการบริโภค
ผลิตภัณฑเพื่อบอกตอถึงผลลัพทหรือความพึงพอใจ ดังนั้นกลยุทธปากตอปากเปนกลยุทธที่มีคุณภาพ
สามารถสรางยอดขายไดอยางรวดเร็วและสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคอยางมาก ผลดังกลาวมีความ
สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฏีของริชินสและรูท-แชฟเฟอร (Richins& Root-Shaffer, quoted in
Assel, 1998, pp.605-606) กลาวไววา กลยุทธปากตอปากหมายถึง กลยุทธที่มีการบอกตอกันโดย
ผานการสื่อสารตางเพื่อเปนการเผยแพรขอมูล และถือวาเปนการกระจายขาวสารไดรวดเร็วซึ่งมีการ
แบงประเภทของ Word-of-mouth-Communication แบงออกเปน 3 รูปแบบคือ ขาวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ การใหคําแนะนํา และประสบการณสวนตัว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนิดา
พัฒกิตติสรกุล (2553) ศึกษาเรือ่ ง E-Word of Mouth มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของ
ผูบริโภคบนอินเตอรเน็ต การสื่อสารแบบปากตอปากนั้น เปนการสื่อสารที่ทรงพลังอยางมาก เพราะ
ผูบริโภคสวนใหญทําการคนหาขอมูลจากอินเตอร เพื่อเปนการเก็บรวบรวมขอมูลใหเพียงพอตอการที่
จะตัดสินใจซื้อสินคาดวยความมั่นใจ ซองทางอินเตอรก็ถือเปนชองทางที่ผูบริโภคทั้งหลายสามารถ
คนหาขอมูลไดรวดเร็วและสะดวก มากยิ่งขึ้น
ผลการศึกษาที่สรุปวา สมมุติฐานที่ 2 กลยุทธปากตอปากดานขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดมีการอธิบายวา ขาวสารเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขานั้นมี
ความสําคัญตอผูบริโภคอยางมาก เพราะอาจเกิดจากการไดรับขอมูลที่ครบถวนในเรื่อง สวนผสม
ราคา การรับรองจากหนวยงานตาง ๆ จึงทําใหมีความเขาใจในตัวของผลิตภัณฑมากขึ้น ยิ่งการหา
ขอมูลขาวสารไดจากหลากหลายชองทาง ก็ยิ่งทําใหผูบริโภคไดรับถึงรายละเอียดตาง ๆ ไดงาย จนทํา
ใหเกิดความเชื่อมั่น และตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศ ผลดังกลาวมีความ
สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฏีของแคทซกับลาซารสเฟลด ( Katz & Lazarsfeld, 1998, p.606 )
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ไดมีการกลาววา ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ คือ ขอมูลหรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาจจะเปน
การใหขาวสารเปนไปในทางบวกหรือลบ ซึ่งจะผานโดยการพูดปากตอปาก หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ตาง ๆ ไปสูผูบริโภคทั้งหลาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมุชาภร โยธะวงษ (2556) ศึกษาเรื่อง
อิทธิพลของการสื่อสารดวยวิธีปากตอปากผานทางออนไลนที่สงผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาและ
การตัดสินใจรับประทานอาหารที่รานอาหารญี่ปุน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคสวนใหญ
นั้นเปนเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา การสื่อสารดวยวิธีปากตอปากผานทาง
ออนไลน เปนการกระจายขาวสารหรือรับทราบเกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑนิดนั้น ๆ หรืออาจจะ
เปนสถานที่ตาง ๆ และยิ่งจะทําใหผูบริโภคเกิดความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้น ๆ มากยิ่งขึ้นซึ่งผูบริโภคที่
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจะมีการหาขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากชองทางตาง ๆ เพื่อ
เปนแนวทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ เนื่องจากผลิตภัณฑจะมีหลากหลายยี่หอและสรรพคุณที่
แตกตางกัน
ผลการศึกษาที่สรุปวา สมมุติฐานที่ 3 กลยุทธปากตอปาก ดานการใหคําแนะนํา สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการ
อธิบายไดวา คําแนะนําเปนเครื่องบงบอกแนะแนวทาง สามารถทําใหผูบริโภคเชื่อมั่น ยิ่งผูที่แนะนํา
เปนคนที่มีความนาเชื่อถือหรือมีความเชี่ยวชาญ ยิ่งไปกวานั้นการบอกตอโดยคนรูจัก/ญาติ เพื่อน เปน
ขอความที่สื่อสารแลวทําใหผูบริโภคไวใจกอนถือวาเปนคนที่แนะนําที่ทําใหผูบริโภคเชื่อใจอยางมาก
เพราะจะทําใหผูบริโภคทราบถึงขอเท็จจริงของผลิตภัณฑนั้นที่จะรับประทานผลิตภัณฑอาหารเสริมได
มีการคนควาหาขอมูลและยังมีการอานวีวิวตาง เกี่ยวกับผลิตภัณฑตัวนั้น กอนรับประทาน ดังนั้น
ผูบริโภคจึงตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศ ผลดังกลาวมีความสอดคลองกับ
แนวคิดและทฤษฎีของริชินสและรูท-แชฟเฟอร (Richins & Root-Shaffer, quoted in Assel,
1998, pp.605-606) ไดมีการกลาววา คําแนะนํา คือ การบงบอกแนวทางหรือชี้ใหเห็นถึงหนทางออก
ของปญหานั้น และอาจจะเปนการบอกขอมูลเท็จจริงตาง ๆ ของผลิตภัณฑที่ซึ่งบอกถึงขอดีและ
ขอเสียของผลิตภัณฑ เพื่อเปนการผูบริโภคเลือกและตัดสินใจไดอยางไมลังเล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ไอรินทร ศิระบุณยสิทธิ์ (2557) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากตอปาก และ
ภาพลักษณของบริษัทจัดหางานที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริษัทจัดหางานจากคุณประโยชนที่
ไดรับของผูหางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา คําแนะนําก็เปนปจจัยหนึ่งที่สามารถทํา
ใหผูบริโภคทั้งหลายมีความเชื่อมั่นตอผลิตภัณฑ เพราะคําแนะนําคือขอมูลที่เปนขอเท็จจริงเปนการ
เสนอขอมูลตางๆ เพื่อทําใหผูบริโภครับทราบถึงผลิตภัณฑ สถานที่ บริษัทนั้น ยิ่งในยุคปจจุบัน จะมี
ผูบริโภคมากมายจะมารีวิวหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑตาง ๆ เพื่อเปนการทําใหผูบริโภค
ที่ไมเคยรูจักหรือไมเคยทดลองไดทราบถึงขอมูลหรือวิธีรับมือตาง ๆ
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ผลการศึกษาที่สรุปวา สมมุติฐานที่ 4 กลยุทธปากตอปาก ดานประสบการณสวนบุคคล
สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีการอธิบายไดวา ประสบการณสวนตัวถือวาเปนจุดสําคัญอยางยิ่งในยุคปจจุบัน เพราะเปนการ
บงชี้ถึงความนาเชื่อ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของผลิตภัณฑ ดิฉันเปนบุคคลที่ชอบอานถึง
ประสบการณในการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริม ซึ่งถือไดวา กลยุทธปากตอปากในปจจัยดานนี้
ผูประกอบการทั้งหลายนํามาเปนกลยุทธหลักในการจําหนายผลิตภัณฑ จึงทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศ ผลดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีของ
เอสเซล (Assel, 1998, p.605 )ไดมีการกลาววา ประสบการณสวนบุคคล คือ สิ่งที่เราเคยกระทํามา
ในอดีต จนเกิดเปนความรูความชํานาญและกลายมาเปนความสามารถ หรืออาจจะหมายถึง การแสดง
ความคิดเห็นตอการใชผลิตภัณฑตางๆ มาในอดีตโดยบงบอกถึงขอดีและขอเสียของผลิตภัณฑนั้น ๆ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปาจรีย วัฒนอังกูร (2257) ไดทําเรื่อง ปจจัยทางการตลาด คานิยม และ
การสื่อสารแบบปากตอปากที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑของผูหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา การสื่อสารแบบปากตอปาก การประชาสัมพันธเปนการสื่อสาร
เพื่อเผยความรูหรือเปนการแบงปนประสบการณการใชผลิตภัณฑตอสาธารณะ เพื่อใหประชาชนคน
อื่นไดทราบถึงสถานที่ที่ผูคนเหลานั้นยังไมเคยไปสัมผัส ก็จะเหมือนการแบงปนประสบการณสวนตัว
ตอการบริโภคผลิตภัณฑตาง ๆ วาผลิตภัณฑชนิดนั้นมีขอดีขอเสียอยางไร ใชแลวจะเกิดอะไร หรือ
ไดรับอะไรบาง ซึ่งเราจะสามารถเห็นประสบการณแบบนี้ไดบอยกับผลิตภัณฑอาหารเสริมทั้งของไทย
และตางประเทศ ซึ่งนักการตลาด หรือผูประกอบการทั้งหลายจะเลือกที่จะใชกลยุทธนี้เพื่อเปนการ
บอกถึงผลลัพธที่ผูบริโภคจะไดรับหากผูบริโภคเลือกรับประทานผลิตภัณฑที่นักการตลาด หรือ
ผูประกอบการ บอกตอ
5.4 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช
จากผลการวิจัยสรุปประเด็นธุรกิจผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศสามารถนําผล
การศึกษาไปใชไดดังนี้
5.4.1 ธุรกิจผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศควรใหความสําคัญตอ
ดานขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ โดยเนนในการบอกเลาเกี่ยวกับขาวสารของผลิตภัณฑเพื่อเปนการ
บอกเลาเกี่ยวกับผลิตภัณฑและขอมูลที่ตรงอยางครบถวน อยางเชน สรรพคุณ ปริมานสารในเม็ด
สวนผสม วิธีการรับประทาน วันหมดอายุ โดยใชขอมูลที่มีความเท็จจริง เพื่อเปนการสรางความ
เชื่อมั่นและความซื่อสัตยตอผูบริโภค นอกจากนั้นควรมีการอัพเดทขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑอยูเสมอ
5.4.2 ธุรกิจผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศควรใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานคําแนะนํามีความสําคัญ เพราะผูบริโภคสวนใหญอาจจะไมทราบถึงสรรพคุณหรือไมไดดูแล
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สุขภาพโดยเฉพาะผูที่อยูตางจังหวัด หรือผูชายวัยทํางานสวนใหญก็จะปลอยตัว ถานักการตลาดแพทย
หรือผูเชี่ยวชาญทางดานอาหารเสริมมีการบอกคําแนะนําที่ดีแกผูบริโภคก็ยิ่งสามารถทําให
ผูประกอบการจะเกิดรายไดที่เพิ่มขึ้น คําแนะนําเปนเสมือนคําชวนเชื่อที่จะทําใหผูบริโภคเกิดความ
เชื่อหรือมั่นใจตอผลิตภัณฑนั้น ผูประกอบควรมีการรีวิวผลิตภัณฑ ผลลัพธในการใชผลิตภัณฑที่เปน
ความจริง ดังนั้นผูบริโภคจําเปนจะตองหาขอมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามคนที่เคยทดลองผลิตภัณฑตาง ๆ
เพื่อเปนการสรางความมั่นใจเพิ่มขึ้น
5.4.3 ธุรกิจผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศควรใหความสําคัญตอ ปจจัย
ดานประสบการณสวนบุคคล ในยุคปจจุบันนักการตลาดมีวางแผนเพื่อสรางความมั่นใจใหกับ
ผลิตภัณฑของเขา โดยจะมีการรีวิวผลิตภัณฑ จากผูบริโภคที่เคยรับประทานผลิตภัณฑ เพื่อเปนการ
โฆษณาบอกถึงผลลัพธที่ผูบริโภคทั้งหลายจะไดรับ ผูประกอบการควรมีการบอกถึงประสบการณตรง
ลงไปเพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค หรืออาจจะมีการทาทายกับดาราเซเลบในการ
ทดลองในการใชผลิตภัณฑ ยิ่งเปนการทําใหผูบริโภคมีความคลอยตาม
5.5 ขอเสนอสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
เพื่อใหผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายตอไปในทัศนะที่กวางมากขึ้นอันจะเปนประโยชน
ในการอธิบายปรากฏการณและปญหาทางดานกลยุทธปากตอปาก หรือปญหาอื่นที่มีความเกี่ยวของ
กัน ผูทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไปดังนี้
5.5.1 แนะนําใหทําการศึกษากับกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมอื่น ๆ ในสถานที่
ที่แตกตางกันออกไป ในเรื่องกลยุทธปากตอปาก สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม
นําเขาจากตางประเทศ เพื่อเปนการชวยใหตัวแปรในการศึกษาดังกลาวครอบคลุมความตองการของ
ผูบริโภคมากยิ่งขึ้น
5.5.2 ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคอยางตอเนื่อง เพราะ
พฤติกรรมของผูบริโภคมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพื่อเปนการเปรียบเทียบหรือมีความแตกตาง
กันอยางไร
5.5.3 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้น สําหรับผูที่มีความสนใจในการทํา
วิจัยในหัวขอที่เกี่ยวของ ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) เพื่อเปนการศึกษา
ในเชิงลึก
5.5.4 แนะนําใหใชสถิติตัวอื่นมาวิเคราะหในแงมุมอื่น ๆ เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน
และ ซึ่งผลการวิจัยเพื่อวางแผนกลยุทธทางการตลาดและเปนประโยชนตอ นักการตลาด
ผูประกอบการและผูอื่นตอไป
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แบบสอบถาม
เรื่อง กลยุทธปากตอปากที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศ
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเพื่อการศึกษาของนักศึกษา ปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการวิจัยเทานั้นและศึกษา
ความสัมพันธและการสรางแบบจําลองความสัมพันธที่แสดงถึงกลยุทธปากตอปากที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบดวยรายละเอียด 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 : ขอมูลทางดานพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธการสื่อสารแบบปากตอปาก
สวนที่ 4 : การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม
สวนที่ 5 ขอเสนอแนะ
ขอมูลที่ไดจากการสอบถามครั้งนี้จะเก็บเปนความลับเพื่อในการศึกษาเทานั้น
ดังนั้นจึงใครขอความรวมมือจากทาน กรุณาตอบแบบสอบถามใหสมบูรณ ขอมูลทั้งหมดที่
ทานตอบมาจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณที่ทานใหความรวมมือในการ
ตอบ แบบสอบถามครั้งนี้
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย (√ ) ลงในคําตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณมากที่สุด
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อายุ ………………. ป
3. สถานภาพ
1) โสด
2) สมรส
3) หยาราง
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4. จํานวนสมาชิกในครอบครัว……….........คน
5. ระดับการศึกษา
1) ต่ํากวาปริญญาตรี
2) ปริญญาตรี
3) สูงกวาปริญญาตรี
6. อาชีพ
1) นักเรียน-นักศึกษา
2) พนักงานองคกรเอกชน
3) รับราชการ
4) ประกอบธุรกิจสวนตัว
5) รับจางทั่วไป
6) อืน่ ระบุ
7. รายไดตอเดือน
1) ต่ํากวา 10,001 บาท
2) 10,001 - 20,000 บาท
3) 20,001 - 30,000 บาท 4) 30,001-40,000 5) มากกวา 50,000 บาท
สวนที่ 2 : ขอมูลทางดานพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย (√ ) ลงในคําตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณ
1. ผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทใดที่ทานเลือกซื้อเปนประจํา (ตอบเพียง 1 ขอ)
1) ผลิตภัณฑเพื่อลกน้ําหนัก หรือกระชับสัดสวน
2) ผลิตภัณฑเพื่อบํารุงผิวพรรณ
3) ผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มความจําหรือบํารุงสมอง
4) ผลิตภัณฑเพื่อทําใหสดชื่นหรือบรรเทาอาการออนเพลีย
5) ผลิตภัณฑเพื่อปองกันโรค
6) อื่น ๆ โปรดระบุ
2. เหตุผลที่ทานรับประทานผลิตภัณฑอาหารเสริม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1) ตองการมีสุขภาพที่แข็งแรง
2) มีโรคประจําตัว
3) ราคาไมแพงมากนัก
4) หาซื้อไดสะดวก
5) รับประทานตามคานิยม
6) รับประทานเพราะมีคนแนะนํา
7) รับประทานเพราะเห็นตัวผลิตภัณฑจากสื่อตาง
8) อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................
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3. ลักษณะแบรนดผลิตภัณฑอาหารเสริมที่คุณรับประทาน
1) แบรนดผลิตภัณฑของไทย 2) แบรนดผลิตภัณฑนําเขาจากตางประเทศ
** ถาทานเลือก แบรนดผลิตภัณฑของไทยกรุณาตอบในขอ 3.1 และขอ 3.1.1 แตถาทานเลือก
แบรนดผลิตภัณฑนําเขาจากตางประเทศ กรุณาตอบในขอ 3.2 และ 3.1.2 ดวย
3.1 เหตุผลในการเลือกแบรนดผลิตภัณฑของไทย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1) หาซื้อไดสะดวก
2) ราคาเหมาะสม
3) โฆษณา
4) ไมตองรอการจัดสงเปนเวลานาน
5) อืน่ ๆ โปรดระบุ...........................
3.1.1 แบรนดผลิตภัณฑอาหารเสริมของไทย ยี่หอใดที่ทานเลือกรับประทาน (ตอบได
มากกวา 1 ขอ)
1)Nutrilife
2)Vistra
3) The secret plus
4) Amado
5) KALO
6)Colly
7) อื่น ๆ โปรดระบุ...........
3.2 เหตุผลในการเลือกแบรนดผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศ (ตอบได
มากกวา 1 ขอ)
1) มีการรับรอง (GMP)
2) คุณภาพของผลิตภัณฑ
3) มีปริมาณสารอาหารสูง
4) มีราคาถูกและโปรโมชั่นที่คุมคา
5) อื่น ๆ โปรดระบุ............................
3.1.2 ผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขายี่หอใดที่ทานเลือกรับประทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1) Blackmore
5) 21st Century Health
2) Now Food
6) Calcium New Chapter
3) Doctor’s Best
7) Jarrow Formulas
4) Neocell collagen
8) Natural Factors
9) อืน่ ๆ โปรดระบุ............................
4. ปริมาณในการรับประทานผลิตภัณฑอาหารเสริมภายใน 1 วัน
1) จํานวน 1 เม็ด
2) จํานวน 2-3 เม็ด 3) จํานวน 4-5 เม็ด
4) มากกวา 5 เม็ด
5) อื่น ๆ โปรดระบุ.................

90

5. ลักษณะของผลิตภัณฑอาหารเสริมที่ทานรับประทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1) แคปซูล 2) ผง
3) เม็ด
4) อืน่ ๆ โปรดระบุ....................
6. ผูที่มีอิทธิพลตอคุณภาพที่สุดในการใหขอมูลหรือมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหาร
เสริม (ตอบเพียงขอเดียว)
1) ผูเชี่ยวชาญ/ แพทย/ เภสัชกร
2) คนใกลชิด เชน เพื่อน ญาติ พี่นอง
3) ประสบการณจากตนเอง
4) ประสบการณจากกลุมคนที่มีชื่อเสียง เชน ศิลปน นักแสดง นางแบบ นักรอง
5) อิทธิสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน สื่อสังคมออนไลน
6) อื่น ๆ โปรดระบุ..............................................
7. ชองทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1) รานที่มีการจําหนาย
2) รานขายยา
3) รานสะดวกซื้อ เชน Watsons, Boots 4) สั่งซื้อผานอินเตอรเน็ต
5) จากการขายตรง
6) ศูนยจําหนายผลิตภัณฑอาหารเสริม
7) อื่น ๆ โปรดระบุ.............................................
8. ทานซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขา เปนจํานวนเงินเทาไหร ตอการซื้อ 1 ครั้ง
1) ไมเกิน 1,000 บาท
2) 1,001-1,500 บาท
3) 1,501-2,000 บาท
4) 2,001 บาทขึ้นไป
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธการสื่อสารแบบปากตอปาก
คําชี้แจง: โปรดแสดงเครื่องหมาย ( √ ) ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณมากที่สุด
คําถาม: กลยุทธปากตอปากเลาสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขาจากตางประเทศ
ในดานตอไปนี้อยางไร
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทาน เห็นดวยมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทาน เห็นดวยมาก
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทาน เห็นดวยปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทาน เห็นดวยนอย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทาน เห็นดวยนอยที่สุด
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ปจจัยทางดานการสื่อสารปากตอปาก

ดานขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
1. ฉันมักจะหาขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวผลิตภัณฑจาก
ชองทางตาง ๆ อยูเสมอ
2.ฉันทราบขาวสารเกี่ยวผลิตภัณฑอาหารเสริมจากการ
บอกเลาจากบุคคลใกลชิด/เพื่อน/ญาติ
3. ฉันเปนผูหนึ่งที่ใหความสําคัญกับขอมูลการรับรองจาก
จากหนวยงานตาง ๆ
4. ฉันไดรับประโยชนจากการทราบขาวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ
5. ฉันทราบลักษณะหรือมีความเขาใจของผลิตภัณฑอาหาร
เสริมนั้นเปนอยางดี
6. ฉันเปนหนึ่งที่จะติดตามขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่มีการ
เปดตัวใหมอยูเสมอ
ดานการใหคําแนะนํา
7. ฉันมักจะอานจากคํารีวิว(คําวิพากษวิจารณ)กอนที่จะ
บริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขา
8. ฉันมักจะใหความสําคัญกับความแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
ในดานผลิตภัณฑอาหารเสริ
9. คําแนะนําจากผูจําหนายทําใหฉันทราบถึงขอควรระวัง
ในการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริม
10. ฉันมักจะเลือกบริโภคตามคําแนะของผูอื่น
11. คํ า แนะนํ า ทํ า ให ฉั น ทราบถึ ง ข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ
12. คําแนะนําทําใหฉันเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ

เห็น
ดวย
อยาง
มาก
(5)

(5)

ระดับความคิดเห็น
คอน เห็น คอน ไมเห็น
ขาง ดวย ขาง
ดวย
เห็น ปาน ไมเห็น
ดวย กลาง ดวย
(4)
(3)
(2)
(1)

(4)

(3)

(2)

(1)

(ตารางมีตอ)
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ปจจัยทางดานการสื่อสารปากตอปาก

ดานการใหคําแนะนํา
7. ฉันมักจะอานจากคํารีวิว(คําวิพากษวิจารณ)กอนที่จะบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขา
8. ฉันมักจะใหความสําคัญกับความแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในดาน
ผลิตภัณฑอาหารเสริม
9. คําแนะนําจากผูจําหนายทําใหฉันทราบถึงขอควรระวังในการ
บริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริม
10. ฉันมักจะเลือกบริโภคตามคําแนะของผูอื่น
11.คําแนะนําทําใหฉันทราบถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
12. คําแนะนําทําใหฉันเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ
ดานประสบการณบุคคล
13. ฉันเคยซื้อผลิตภัณฑที่มีคุณภาพจึงมีความเชื่อมั่นตอ
ผลิตภัณฑ
14. ฉันมีประสบการณในการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมนําเขา
ดวยตนเอง
15. ประสบการณซื้อผลิตภัณฑสอนใหฉันมีความรูในการเลือกซื้อ
บริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริม
16. ฉันเคยเห็นประสบการณในการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริม
นําเขาของคนอื่นจาก Social Network ฉันจึงเลือกที่จะบริโภค
ตาม
17. ฉันจะวิพากษวิจารณเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่บริโภคแลวไมเห็น
ผลผานทาง social network
18. ฉันเคยเผยแพรประสบการณของฉันในการบริโภคผาน
ชองทางตาง ๆ

ระดับความคิดเห็น
เห็น คอน เห็น คอน ไม
ดวย ขาง ดวย ขาง เห็น
อยาง เห็น ปาน ไมเห็น ดวย
มาก ดวย กลาง ดวย
(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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*(Good Manufacturing Practice)คือเปนระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติ และพิสูจนจากกลุม
นักวิชาการดานอาหารทั่วโลก
สวนที่ 4 : การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม
คําชี้แจง: โปรดแสดงเครื่องหมาย ( √ ) ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณมากที่สุด
คําถาม: การบอกเลาปากตอปากทําใหคุณมีทัศนคติตอการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมในดาน
ตอไปนี้อยางไร

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมของคุณ
ดานการตัดสินใจ

ระดับความคิดเห็น
เห็น คอนขา เห็น คอนขา
ดวย งเห็น ดวย
ง
อยาง ดวย ปาน ไมเห็น
มาก
กลาง ดวย
(5)
(4)
(3)
(2)

ไม
เห็น
ดวย
(1)

1.ฉันเปนผูหนึ่งที่ตองการมีสุขภาพที่ดี
2.ฉันเปนผูหนึ่งที่ตองการในเรื่องความสวยงาม
3.ฉันเปนผูหนึ่งที่ตองการปราศจากโรคภัย ไขเจ็บ
ดานแสวงหาขอมูล
4.ฉันมีการนึกถึงและหาขอมูลผลิตภัณฑที่กําลังเปนที่
นิยมในทองตลาด
5. กอนที่ฉันจะตัดสินใจซื้อลิตภัณฑฉันจะคนหาขอมูล
และสอบถามพนักงานขายอยูเสมอ
6.ฉันมักจะมีการหาขอมูลจากแหลงตางๆ เชน
website และ social media ตาง
(ตารางมีตอ)
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ดานประเมินทางเลือก
7.ฉันจะประเมินทางเลือกผลิตภัณฑนั้นโดยดูจาก
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ
8.ฉันจะประเมินทางเลือกผลิตภัณฑนั้นโดยดูจากราคา
9.ฉันจะประเมินทางเลือกผลิตภัณฑนั้นโดยดูจากตรา
ผลิตภัณฑ
ดานการตัดสินใจ
10.ฉันเปนคนหนึ่งที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑตามความ
เคยชิน
11.ฉันตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเมื่อผลิตภัณฑนั้นเมื่อมี
รายละเอียดครบถวน
12.เมื่อประเมินขอมูลอยางครบถวนแลวฉันจะ
ตัดสินใจโดยไมลังเล
ดานพฤติกรรมหลังซื้อ
13.ถาฉันบริโภคผลิตภัณฑใดแลวเกิดความพึงพอใจฉัน
มักจะกลับมาซื้อซ้ํา
14. เมื่อผลิตภัณฑนั้นมีคุณภาพฉันมักจะบอกตอ

ระดับความคิดเห็น
เห็น คอน เห็น คอน ไม
ดวย ขาง ดวย ขาง เห็น
อยาง เห็น ปาน ไมเห็น ดวย
มาก ดวย กลาง ดวย
(5) (4) (3)
(2)
(1)

15. ถาผลิตภัณฑที่ทานใชมีความหลากหลายของชนิด
แลวมีผลิตภัณฑใดที่ใชดีทานจะเลือกซื้อยี่หอนั้น
ทั้งหมด
สวนที่ 5 ขอเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ – นามสกุล
อีเมล
ประวัติการศึกษา

ประสบการณการทํางาน

ธัญญารัตน เนื้อนิ่มวัฒนา
tnferny27@gmail.com
จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะศิลปศาสตร สาขาเอกภาษาอังกฤษ
จบมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โรงเรียน ดรุณาราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
ทํางานแผนกเอกสาร ขาออก (Export Documents) บริษัท
NYK Line เปนเวลา 1 ป
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