ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม
จากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM)
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

วรรณี เปรียบสม

วิ ทยานิ พนธ์นี้เป็ นส่วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสูตร
ศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต (นิ เทศศาสตร์และนวัตกรรม)
คณะนิ เทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์
2560

บทคัดย่อ
ปจั จัยที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม
จากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผูเ้ ขียน
นางสาววรรณี เปรียบสม
ชื่อปริ ญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
ปี การศึกษา
2560
_______________________________________________________________________

ชื่อวิ ทยานิ พนธ์

การศึก ษาครัง้ นี้ มีว ตั ถุประสงค์เ พื่อศึกษา ลัก ษณะประชากร, การสื่อสารการตลาด,
ส่ ว นประสมทางการตลาด, ป จั จัย ทางสัง คม, พฤติก รรมการซื้อ สิน ค้า และการตัด สิน ใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
จํานวน 400 ราย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม และสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการ
วิจยั ด้วย T-Test และ F-test (One Way Anova) ผลการวิจยั พบว่า 1) ลักษณะประชากรทีม่ ผี ล
ต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามพบว่ารายได้ทแ่ี ตกต่างกันมีการตัดสินใจ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่แตกต่างกัน 2) ปจั จัยการสื่อสารการตลาดไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามในภาพรวม ยกเว้น ขัน้ ตอนการยอมรับความต้องการ
และขัน้ ตอนการตัดสินใจซือ้ 3) ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม ยกเว้นขัน้ ตอนการยอมรับความต้องการ
ขัน้ ตอนการตัดสินใจซือ้ และพฤติกรรมหลังการซือ้ 4) ปจั จัยสังคมในภาพรวมไม่มคี วามสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม ยกเว้นขัน้ ตอนการยอมรับความต้องการ
5) พฤติกรรมการการตัดสินใจซื้อ พบว่า ด้านพฤติกรรมหลังการซื้ออยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.34 รองลงมาด้านการยอมรับความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.99 ด้านการตัดสินใจซือ้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.65 ด้านการประเมินทางเลือกอยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.39 และลําดับสุดท้าย คือ ด้านการแสวงหาทางเลือกอยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.35
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This study the objectives of this research were: The demographic, marketing
communication, marketing mix, social factorsr and purchasing behavior and purchasing
decisions supplements and beauty products of consumers in Bangkok. The sample
consisted of 400 patients in the study was a questionnaire and the statistical methods
used to analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation. And test
hypotheses with T-Test, and F-test (One Way Anova).The research found that 1) the
demographic met different income levels. Have decided to buy different supplements
and beauty products 2) marketing communication factors were related to the decision to
buy supplements and beauty products. On the demand side. And the decision to buy.
Both overall and individual 3) the marketing mix the factors related to the decision to
buy supplements and beauty products. On the demand side. 4) The social factors
affecting were found to be related to the decision to buy supplements and beauty
products. On the demand side. Both overall and individual. 5) Purchase behavior and
buying decisions overall level is very high. Behavior after buying is very high. The mean
was 4.34, followed by acceptance at the highest level. The mean value was 3.99.
Buying decision was at the high level. The average score was 3.65. The alternative
assessment was moderate. The mean score was 3.39, and the last one was the
medium level. The mean was 3.35.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและที่ มาของงานวิ จยั
ในปจั จุบนั ประชาชนส่วนใหญ่ได้หนั มาใส่ใจในสุขภาพและภาพลักษณ์ส่วนบุคคลมาก
ขึน้ ซึง่ จะเห็นได้จากกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ทางการตลาดต่างๆ ในปจั จุบนั ทีเ่ น้นไปทางการดูแล
สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็ นโปรแกรมการแข่งขันวิง่ มาราธอนทีจ่ ดั โดยหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ั ่ กรยานระยะทางใกล้และระยะทางไกล ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพคลีนฟู้ดแบบเดลิ
กิจกรรมปนจั
เวอรี่ หรือ แม้ ก ระทัง่ อาหารเสริม และเครื่อ งสํ า อางที่ไ ด้ ร ับ ความนิ ย มเพิ่ม มากขึ้น จาก
ผู้ประกอบการรายเดิมและผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน
ปจั จุ บนั ที่มไี ลฟ์ ส ไตล์ทนั สมัยและมีค วามเร่ งรีบ ในการใช้ชีว ิต ประจําวันจึงมีค วามต้ อ งการ
ผลิตภัณฑ์ทต่ี อบสนองความต้องการในด้านของความสะดวกสบายและประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั มาก
ยิง่ ขึน้ และประกอบกับสังคมประเทศไทยกํา ลังก้าวเข้าสู่สงั คมสูงอายุ จึงเป็ นอีกปจั จัยหนึ่งทีท่ ํา
ให้วยั รุ่นหนุ่ มสาว วัยทํางาน หรือแม้กระทังผู
่ ส้ ูงอายุ ต่างลงทุนในการซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
และความงามเพิม่ มากขึน้
โดยพระราชบัญญัตอิ าหารได้กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้
รับประทานนอกเหนือ จากการรับประทานอาหารตามปกติ ซึ่ง มีส ารอาหารหรือ สารอื่นเป็ น
องค์ประกอบ อยู่ในรูปแบบเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลวหรือลักษณะอื่น ซึ่งมิใช่รูปแบบ
อาหารตามปกติ (Conventional Foods) สําหรับผู้บริโภคทีค่ าดหวังประโยชน์ทางด้านส่งเสริม
สุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถแบ่งตามสรรพคุณและคุณประโยชน์ได้ 2 ประเภทดังนี้
1.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบํารุงสุขภาพ มีสรรพคุณบํารุงร่างกาย เสริมสร้างให้มสี ุขภาพดี ครอง
ส่วนแบ่งตลาดสูงทีส่ ุด คือ ร้อยละ 62.1 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์
ที่ผู้บริโภคชาวไทยรู้จกั คุ้นเคยกันเป็ นอย่างดีแล้ว อาทิ รังนก ซุปไก่ ส กัด โสม ประกอบกับ
ผูป้ ระกอบการมีการพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
2.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารป้องกันและ/หรือบรรเทาโรค มีคุณสมบัตเิ สริมสร้างกลไกการทํา งาน
ของ ร่างกายและช่วยให้มสี ุขภาพแข็งแรง เน้ นการป้องกันโรคมากกว่าการรักษา เป็ นอีกหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ท่ี ผูบ้ ริโภคชาวไทยให้ความสนใจมาก ด้วยความเชื่อว่าสามารถแก้ปญั หาสุขภาพได้
ตรงจุดและยังช่วย ให้มสี ุขภาพดีส่งผลให้ผลิต ภัณฑ์ฯ ในกลุ่ มนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตรา
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เฉลีย่ ร้อยละ 8.5 ต่อปี โดย ปี พ.ศ. 2559 มีมลู ค่าราว 17,637 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
37.9 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร และหากพิจารณาลงในรายละเอียด พบว่า ผลิตภัณฑ์ฯ ทีม่ ี
คุณสมบัตคิ รอบคลุมหลายด้านจะ ได้รบั ความนิยมจากผู้บริโภคมากที่สุด โดยครองส่วนแบ่ง
ตลาดสูงราวร้อยละ 51.0 ของมูลค่าตลาด
ซึง่ จะเห็นได้จากอัตราตัวเลขการเจริญเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยในปี
2555 มีมลู ค่าการตลาด 35,390 ล้านบาท และในปี 2559 มีมลู ค่าการตลาดถึง 53,810 ล้านบาท
ซึง่ ร้อยละ 86.40 เป็ นประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคิดเป็ นมูลค่ากว่า 46,503 ล้านบาท และ
คาดว่าตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศไทย จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตรา
เฉลีย่ ร้อยละ 6.3 ต่อปี คาดว่าปี 2564 จะมีมลู ค่าสูงราว 74,300 ล้านบาท
ตารางที่ 1.1 มูลค่าตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ปี 2555-2559
2555

2556

2557

2558

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ส ริ ม 30,072
อาหาร
วิตามินและเกลือแร่ 4,597
สําหรับเด็ก
720
รวม
35,390

33,371

37,164

41,602 46,503

อัตราเติ บโต
ร้อยละ
11.5

4,962
793
39,126

5,342
876
43,382

5,768 6,225
974 1,082
48,344 53,810

7.9
10.7
11.0

ประเภท

2559

แหล่งที่มา: ศูนย์อจั ฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2560.
โดยตราสินค้าที่ได้รบั ความนิยมในตลาด ได้แก่ “แบรนด์” ของบริษทั เซเรบอส จํากัด
ด้วยส่วนแบ่งร้อยละ 38.0 ของมูล ค่าตลาดทัง้ หมด ที่เ หลือ เป็ น “นิวทรีไลท์” ของแอมเวย์
ประเทศไทย ร้อยละ 11.0 “สก็อต” ของบริษทั สก็อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด ร้อยละ
8.3 “วีต้า”ของบริษทั เซเรบอส จํากัด ร้อยละ 3.7 และ “ไลฟ์แพค” ของนู สกิน ประเทศไทย
ร้อยละ 2.8 ตามลําดับ
นอกจากตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่กล่าวมาแล้วสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
หรือเครือ่ งสําอาง ตามพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งสําอาง พุทธศักราช 2558 หมายถึง วัตถุทม่ี ุ่งหมาย
สําหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทําด้ว ยวิธอี ่ ืนใด กับส่วนภายนอกของ
ร่างกายมนุ ษย์ และให้หมายความรวมถึงการใช้กบั ฟนั และเยื่อบุในช่องปาก โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิน่ กาย หรือ
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ปกป้องดูแลส่วนต่ างๆ นัน้ ให้อยู่ในสภาพดี และรวมตลอดทัง้ เครื่องประทินต่างๆ สําหรับผิว
ด้วย แต่ไม่รวมถึงเครือ่ งประดับและเครื่องแต่งตัวซึง่ เป็ นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย ในช่วง 5 ปีท่ี
ผ่านมามีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเฉลีย่ ร้อยละ 18 โดยมีมลู ค่าตลาดรวม 2.1 แสนล้านบาท
แบ่งเป็นตลาดในประเทศร้อยละ 60 มูลค่า 1.2 แสนล้านบาท และตลาดส่งออกร้อยละ 40 มูลค่า
9 หมืน่ ล้านบาทข้อมูลการตลาด 2557 (ผูจ้ ดั การ 360, 2558)
ซึ่งสอดคล้อ งกับ ข้อ มูล การจดทะเบีย นจัดตัง้ ธุ ร กิจ พบว่ าการจดทะเบียนการจัดตัง้
ย้อนหลัง 5 ปี พบว่าการจดทะเบียนจัดตัง้ ของธุรกิจประเภทนี้ มีอตั ราการก้าวกระโดดอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในเดือน มีนาคม 2559 มีการจดทะเบียนสูงที่สุดในปี 2559 และสูงสุดในรอบ 5 ปี
(ปี 2555-2559)
จำนวนกำรจัดตัง้ ธุรกิจผลิตเครื่องสำอำง
400
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302

250
200

174
153

150
100
50
0
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558
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ภาพที่ 1.1 จํานวนการจัดตัง้ ธุรกิจผลิตเครือ่ งสําอาง ปี 2555 ‟ มีนาคม 2559
แหล่งที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2559.
โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมความงามจะพบได้ ว่าช่อ งทางการจัด
จําหน่ ายที่สําคัญในปจั จุบนั ผูบ้ ริโภคจะเน้นความสะดวกสบายมากยิง่ ขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นช่องทาง
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสินค้าเพื่อสุข ภาพและความงาม ร้านขายยา ร้าน
สะดวกซือ้ ร้านค้าออนไลน์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมเป็ นอย่างสูงในปจั จุบนั และ ช่องทางการขายตรง
ในช่ ว งเวลาหลายปี ท่ีผ่ า นมาจะเห็น ได้ ว่ า แนวโน้ ม ของผู้ บ ริโ ภคมีค วามต้ อ งการ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมความงามเพิม่ มากขึ้น ประกอบกับการเจริญเติบโต
ของทางเทคโนโลยี ทําให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการตัดสินใจซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้
สะดวกและรวดเร็ว แต่ทว่า ธุรกิจขายตรงยังคงมีบทบาทและการเจริญเติบโตและถือเป็ นอีก
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ช่องทางหนึ่งที่มกี ารเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็ นธุร กิจที่สร้างโอกาสและรายได้เสริมให้ก ับ
บุคคลทีส่ นใจทําธุรกิจหรือสมัครเป็นตัวแทนให้มรี ายได้ โดยกระแสของธุรกิจขายตรงได้ขยายวง
กว้างในกลุ่มต่างๆ เช่น เจ้าของธุรกิจส่วนตัว พนักงานประจํา แพทย์ ข้าราชการ ดารานักแสดง
และมีจํานวนไม่น้อ ยที่มกั จะมีโอกาสได้รบั การแนะนํ าธุ ร กิจขายตรงในรูปแบบต่ างๆ จากคน
ใกล้ชดิ ครอบครัว หรือเพื่อน
ซึง่ การตลาดแบบขายตรงนัน้ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทได้แก่ 1.การตลาดแบบชัน้ เดียว
SLM (Single Level Marketing) และ 2.การตลาดแบบหลายชัน้ MLM (Multi Level Marketing)
การตลาดทัง้ สองแบบมีความแตกต่างกัน คือ การตลาดแบบชัน้ เดียว SLM (Single Level
Marketing) ผูผ้ ลิตนําสินค้ามาวางขายหน้าร้าน หรือ จ้างพนัก งานขาย (Sale man) ออกนําไป
เสนอให้กบั ลูกค้า แบบถึงบ้านหรือที่ทํางานลูกค้า พนักงานจะได้รบั ผลตอบแทนในรูปค่าคอม
มิสชัน่ วิธกี ารนี้ ยอดขายของบริษทั ผูผ้ ลิต เพิม่ มากขึน้ เพราะระบบการกระจายสินค้า และระบบ
การจ่ายผลตอบแทนแก่สมาชิก
ในขณะทีก่ ารตลาดแบบหลายชัน้ MLM (Multi Level Marketing) ผูผ้ ลิตจะวางระบบ
การจ่ายผลตอบแทนแบบหลายชัน้ ให้สมาชิกธุรกิจเครือข่าย สมาชิกสามารถได้รบั ผลตอบแทน
สูงกว่าแบบแรก (SLM) การตลาดแบบนี้ จะทําให้สนิ ค้าสามารถได้รบั ผลตอบแทนสูงกว่าแบบ
แรก (SLM) จะทําให้สนิ ค้าถูกส่งไปถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ยอดขายเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
เช่น บริษทั ขายตรง Aim Star สามารถสร้างยอดขายในปีท่ี 5 เกือบ 5,000 ล้านบาท (ธรรมนูญ
สุธรรมวงศ์, 2555)
สําหรับตลาดขายตรงแบบตลาดหลายชัน้ MLM (Multi Level Marketing) เป็ นแนวทาง
ธุรกิจทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ุดอันดับ 1 โดยมีสดั ส่วนถึงร้อยละ 70 จากจํานวนธุรกิจขายตรง
ทัง้ หมด
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ภาพที่ 1.2 ร้อยละของบริษทั ทีด่ ําเนินธุรกิจขายตรง จําแนกตามระบบที่ใช้ในการทําธุรกิจ
แหล่งที่มา: โครงการสํารวจมูลค่าตลาด ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคและข้อมูลสําคัญด้าน
การดําเนินธุรกิจขายตรง,สมาคมขายตรงไทย ปี 2553
ซึ่งจะเห็นได้ว่า ธุรกิจขายตรงนัน้ เริม่ เข้ามามีบทบาทสําคัญในการสร้างรายได้ของคน
ไทยในปจั จุบนั และเป็ นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้ า
โดยในปี 2559 มูล ค่ า ทางการตลาด ประมาณการณ์ อ ยู่ท่ี 73,000
‟ 75,000 ล้า นบาท
(หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ,2559) โดยในประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์
เสริมความงามเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้รบั ความนิยมจากกลุ่ มผู้บริโภคที่ต ัดสินซื้อสินค้าใน 5
อันดับแรก ทีต่ ดั สินใจซือ้ จากกลุ่มธุรกิจขายตรง
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ภาพที่ 1.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ทล่ี กู ค้าตัดสินใจซือ้ ในช่องทางธุรกิจขายตรง
แหล่งที่มา: โครงการสํารวจมูลค่าตลาด ทัศนคติ และข้อมูลสําคัญด้านการดําเนิน
ธุรกิจขายตรงปี 2553
นอกจากจะมีผ ลิต ภัณ ฑ์ท่โี ดดเด่ น และช่ อ งทางการขายตรงอิส ระแบบหลายชัน้ ที่
สามารถเข้าถึงลูก ค้าได้โดยตรงแล้ว การสื่อ สารการตลาดก็ถือ ว่าเป็ นช่อ งทางสําคัญ ในการ
ถ่ายทอดคุณสมบัติ คุณประโยชน์ของสินค้า สร้างความเชื่อมันให้
่ กบั แบรนด์สนิ ค้า รวมทัง้ การ
โน้มน้ าวการตัดสินใจของลูกค้า ซึง่ การสื่อสารการตลาดในปจั จุบนั พบว่ามีการใช้เครื่องมือการ
สื่อสารแบบผสมผสาน โดยใช้ทงั ้ สื่อหลัก (Above the line) เพื่อสร้างการรับรูใ้ นวงกว้างมาก
ยิง่ ขึ้น เช่น การโฆษณาทางทีว ี วิทยุ สื่อโฆษณานอกบ้าน และสื่อ ในรูปแบบอื่นๆ โดยปกติ
ลักษณะโครงสร้างการขายตรงนัน้ มักจะไม่นิยมการใช้ส่อื โฆษณาขนาดใหญ่มากนัก แต่จะใช้นัก
ธุรกิจอิสระหรือนักธุรกิจในการแนะนําสินค้าผลิตภัณฑ์ แต่ในระยะหลังจะเห็นได้ว่ามีหลายบริษทั
เริ่ม ใช้ก ารสื่อ สารการตลาดโดยใช้ส่ ือ หลัก มากยิ่ง ขึ้น ยกตัว อย่า งเช่ น การโฆษณาผ่ า นสื่อ
โทรทัศน์โดยการใช้พรีเซ็นเตอร์ ดารา นักแสดง ช่วยถ่ายทอดภาพลักษณ์ให้กบั แบรนด์สนิ ค้า
เช่น บริษทั แอมเวย์ นําเสนอเครื่องสําอางอาร์ทสิ ตี้ โดยใช้พรีเซ็นเตอร์ ยุน อึน เฮ และเทเรซา
พาล์มเมอร์, บริษทั กิฟฟารีน นําเสนอผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยใช้พรีเซ็นเตอร์ เจมส์มาร์ และ
บริษทั นีโอไลฟ์ ทีท่ ํารายการทีวเี ป็ นช่วงพิเศษ สําหรับบริษทั นีโอไลฟ์ รวมถึงการโฆษณาผ่าน
สื่อโฆษณานอกบ้าน (Out of home) เช่ น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ตามจุดต่ างๆ ในเขต
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยใช้ภาพของผู้บริหารในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กบั
แบรนด์ของตนเอง เช่น บริษทั ซูเลียน และบริษทั คังเซนเคนโก โฆษณา บิลบอร์ดขนาดใหญ่
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โดยใช้รูปภาพผู้บริห ารประชาสัมพันธ์เ พื่อ สร้างศรัทธาและเชื่อมันของธุ
่
รกิจอิ ส ระในองค์ก ร
รวมถึงได้มกี ารใช้ส่อื รอง (Below the line) ในช่องทางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็ นการสื่อสารแบบ
ออนไลน์ เฟซบุค ไลน์ อินสตราแกรม หรือผ่านกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อ
จูงใจนักธุรกิจอิสระและกลุ่มลูกค้าให้สนใจในผลิตภัณฑ์ของทางบริษทั และทัง้ นี้ย ั งพบว่ามีอีก
หลากหลายปจั จัยนอกจากการสื่อสารทางการตลาดแล้ว ยังมีปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และอีกทัง้ ยัง
มีปจั จัยด้านสังคม ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องในกระบวนการตัดสินใจซือ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับช่องทาง
ขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ ทีเ่ น้นในด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นนี้ทําให้
เกิดเป็นพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม
ดังนัน้ จึงทําให้ผู้วจิ ยั มีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับปจั จัยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ปจั จัย
ด้า นสื่อ สารการตลาด ป จั จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ป จั จัย ทางสัง คม ว่ า แต่ ล ะป จั จัย มี
ความสัมพันธ์ท่ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามหรือไม่อย่างไร ใน
สถานการณ์ปจั จุบนั ที่ผู้บริโภคมีทางเลือกในการตัดสินใจซื้อได้จากช่องทางการจัดจําหน่ ายที่
หลากหลาย และการเติบโตในโลกการตลาดแบบออนไลน์ในป จั จุบนั รวมถึงคู่แข่งทางธุรกิจใน
ช่องทางต่างๆ ทีใ่ นปจั จุบนั มีผปู้ ระกอบการรายใหม่เพิม่ มากขึน้ โดยหัวข้อการวิจยั ในครัง้ นี้คอื
ปจั จัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรง
อิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

1.2 คาถามนาวิ จยั
1.2.1 ลักษณะประชากรทีแ่ ตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
และความงามจากช่ อ งทางการขายตรงอิส ระแบบหลายชัน้ ( MLM) ของผู้ บ ริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครจะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
1.2.2 ปจั จัยการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมและความงามจากช่อ งทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครหรือไม่อย่างไร
1.2.3 ปจั จัยส่ ว นประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ก ับการตัดสินใจซื้อ ผลิต ภัณฑ์
อาหารเสริมและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครหรือไม่อย่างไร
1.2.4 ปจั จัยทางสังคมมีค วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อผลิต ภัณฑ์อ าหารเสริมและ
ความงามจากช่ อ งทางการขายตรงอิ ส ระแบบหลายชัน้ ( MLM) ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครหรือไม่อย่างไร
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1.3 วัตถุประสงค์การวิ จยั
1.3.1 เพื่อศึกษาลักษณะประชากรทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
ความงามจากช่ อ งทางการขายตรงอิ ส ระแบบหลายชัน้ ( MLM) ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
1.3.2 เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
และความงามจากช่ อ งทางการขายตรงอิส ระแบบหลายชัน้ (MLM) ของผู้ บ ริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
1.3.3 เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
1.3.4 เพื่อศึกษาปจั จัยทางสังคมที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
ความงามจากช่ อ งทางการขายตรงอิ ส ระแบบหลายชัน้ ( MLM) ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
1.3.5 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าและการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
และความงามจากช่ อ งทางการขายตรงอิส ระแบบหลายชัน้ ( MLM) ของผู้ บ ริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

1.4 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1.4.1 จากการวิจยั ทําให้สามารถอธิบายถึงปจั จัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและความงาม ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการสื่อสารการตลาด ด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านปจั จัยทางสังคม ที่ทําให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ สินค้า โดยสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กบั การสื่อ สารการตลาดให้เหมาะกับธุรกิจและทิศทางพฤติกรรมของผู้บริโภคใน
อนาคต
1.4.2 การสร้า งวิธ ีก ารสื่อ สารให้เ หมาะสมกับ กลุ่ ม ผู้บ ริโ ภค โดยผ่ า นช่ อ งทางการ
นําเสนอของนักธุรกิจอิสระขายตรงแบบหลายชัน้
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1.5 สมมติ ฐาน / ข้อสันนิ ษฐาน
1.5.1 ลักษณะประชากรของผู้บริโภคที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ทีแ่ ตกต่างกัน
1.5.2 ปจั จัยการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
1.5.3 ปจั จัยส่ว นประสมทางการตลาดมีค วามสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิต ภัณฑ์
เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
1.5.4 ปจั จัยทางสังคมมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหารและ
ความงามจากช่ อ งทางการขายตรงอิ ส ระแบบหลายชัน้ ( MLM) ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

1.6 ขอบเขตการศึกษา
การวิจยั ในหัวข้อ ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม
จากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนัน้
ทําการศึกษาลักษณะประชากร การสื่อสารการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด ปจั จัยทางสังคม
ที่ม ีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ข องลู ก ค้า โดยประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจ ยั ในครัง้ นี้ คือ
ผู้บริโภคที่เคยตัดสินซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากนักธุรกิจอิสระขายตรงแบบ
หลายชัน้ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจํานวน 400 คน โดยจะเก็บ
ข้อมูลในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน พฤษภาคม 2559

1.7 คานิ ยามศัพท์เฉพาะ
ผูบ้ ริโภค หมายถึง กลุ่มประชาชนทีท่ ําการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความ
งามจากนัก ธุ ร กิจ อิส ระขายตรงแบบหลายชัน้ ซึ่งในงานวิจ ัย นี้ ก ลุ่ ม ผู้บริโ ภคจะต้อ งเป็ น ผู้ท่ี
ตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามหมายถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้
รับประทาน เพื่อเสริมสร้าง วิตามิน แร่ธาตุ หรือ สารอาหารอื่นๆ ทีใ่ ช้รบั ประทานเพิม่ เติมอาหาร
หลัก
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เสริมความงาม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตขึน้ เพื่อใช้บนร่างกายในจุดต่าง ๆ จุดประสงค์
เพื่อบํารุงหรือประทินผิวหรือเรือนร่าง โดยมุง่ เน้นในด้านความสะอาดและเพิม่ ความงามด้ว ยสีสนั
และคุณสมบัตพิ เิ ศษของผลิตภัณฑ์ และยังช่วยแก้ไขในจุดทีบ่ กพร่องให้ดขี น้ึ
การตลาดทางตรงแบบหลายชัน้ หมายถึง ช่อ งทางการจําหน่ ายที่เ น้ นการขายที่มุ่ง
นําเสนอให้กบั ผูบ้ ริโภคโดยตรงไม่ผ่านช่องทางการจัดจําหน่ ายอื่น ๆ หรือผ่านพ่อค้าคนกลางใน
การดําเนินธุรกิจ แต่จะมุ่งนํา เสนอผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเน้นการสร้างเครือข่าย
ผูบ้ ริโภคเป็ นสําคัญ โดยใช้นักธุรกิจอิสระเป็ นผู้นําเสนอผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้า และยังสามารถ
เชิญชวนเข้ามาประกอบธุรกิจเป็น นักธุรกิจขายตรงอิสระอีกด้วย
ปจั จัยการสื่อสารการตลาด หมายถึง การกําหนดแผนการ และ เป้าหมาย รวมถึงการ
ค้นหาวิธกี ารในการที่จะไปให้ถงึ จุดมุ่งหมายของการดําเนินธุรกิจนัน้ ๆ ให้ประสบความสําเร็จ
โดยใช้กระบวนการสื่อสารการตลาด โดยเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ
สื่อหลัก (Above the Line) หมายถึง การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
หลัก เช่ น สื่อ ทีว ี วิท ยุ หนั ง สือ พิม พ์ ป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ ส่ ือ โฆษณาติด รถประจํ า ทาง
รถไฟฟ้า เป็ นต้น
สื่อรอง (Below the Line) หมายถึง การดําเนินกิจกรรมใดๆ ทีม่ ุ่งเน้นผลนัน้ ไป
ยังลูกค้าโดยตรง ซึง่ ไม่ใช้ส่อื หลัก (Above the Line) ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เช่น เอกสารที่
เกี่ยวข้อ งกับการขาย นิทรรศการ คาราวาน การจัดวางสินค้าและการสาธิต การจัดประชุม
รวมถึงสื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซค์ ยูทปู เฟซบุค อินสตราแกรม ไลน์ บล๊อคต่าง ๆ เป็นต้น
ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดทีส่ ามารถควบคุมได้
ซึง่ เป็นการผสมผสานเครือ่ งมือให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price)
ช่องทางการจําหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
Product ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าที่บริษัทผลิตเพื่อมีไว้จําหน่ าย โดยผ่าน
กระบวนการต่ าง ๆ ให้ได้คุ ณภาพหรือ มาตรฐานและในที่น้ีอ าจรวมถึงงานบริก ารต่ างๆ ได้
เช่นกัน
Price ราคา หมายถึง จํานวนเงินทีก่ ําหนดค่าแลกเปลีย่ นสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ
ทีท่ างบริษทั กําหนดไว้ โดยผู้ซ้อื หรือผู้ขายจะต้ องตกลงกัน เพื่อให้ได้ซ่งึ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
นัน้
Place ช่องทางการจัดจําหน่ าย หมายถึงช่องทางในการกระจายสินค้าไปยัง
ผู้ บ ริโ ภค ให้ เ หมาะสมกับ ธุ ร กิ จ ในที่น้ี รวมถึ ง จํ า นวนสาขาในการจัด จํ า หน่ า ย ความ
สะดวกสบายในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์
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Promotion ส่งเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมช่วยส่งเสริมให้งานขายให้ม ี
ความน่ าสนใจ มีแรงดึงดูดในการขายและกระตุ้นความต้องการในด้านรายได้ กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ ให้กบั นักธุรกิจอิสระหรือ กับผูบ้ ริโภคโดยตรง
ปจั จัยทางสังคม หมายถึง ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริโภคและสิง่ แวดล้อมภายนอก ได้แก่ กลุ่มปฐมภูม ิ และทุตยิ ภูม ิ
การตัด สิน ใจซื้อ หมายถึง กระบวนการในการรวบรวมเหตุ ผ ล อารมณ์ ความรู้
ประสบการณ์ ความต้องการ อื่น ๆ เพื่อประเมินทางเลือก ในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจซือ้ สินค้า
จากนักธุรกิจอิสระขายตรงแบบหลายชัน้ ได้แก่ ขัน้ ตอนการยอมรับความต้องการ ขัน้ ตอนการ
แสวงหาทางเลือก ขัน้ ตอนการประเมินทางเลือก ขัน้ ตอนการตัดสินใจซือ้ และขัน้ ตอนพฤติกรรม
หลังการซือ้

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง “ปจั จัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม
จากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดย
มีแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการตลาดแบบขายตรง
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับลักษณะประชากรศาสตร์
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการตัดสินใจซือ้
2.5 แนวคิดเกีย่ วกับการสื่อสารการตลาด
2.6 แนวคิดเกีย่ วกับส่วนประสมทางการตลาด
2.7 แนวคิดเกีย่ วกับปจั จัยทางสังคม
2.8 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.9 กรอบแนวคิดการวิจยั

2.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับการตลาดแบบขายตรง
ธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจทีม่ รี ปู แบบเฉพาะ แตกต่างจากตลาดทัวไปที
่ จ่ ะเน้นช่องทางการ
กระจายสินค้าโดยผ่านคนกลางหรือช่องทางต่าง ๆ ซึง่ ต่างจากธุรกิจขายตรงทีจ่ ะมุ่งเน้นให้สนิ ค้า
กระจายไปยังกลุ่มผูบ้ ริโภคโดยเน้นการสื่อสารระหว่างบุคคล หรืออาจจะรวมถึงการสื่อสารผ่าน
สื่อหลักในการเสนอสินค้าดังกล่าวได้เช่นกัน ซึง่ มีความหมายและคําจํากัดความดังต่อไปนี้
2.1.1 ความหมายและความสาคัญของการตลาดทางตรง
ปณิศา มีจนิ ดา และ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (
) ระบบการตลาดทางตรงคือ ระบบ
การตลาดที่ติดต่อซึ่งกันและกันโดยใช้ส่อื โฆษณาเพียงหนึ่งประเภทหรือมากกว่านัน้ เพื่อเป็ น
การถ่ายทอดข่าวสารไปยังทีต่ ่างๆ ซึง่ สามารถวัดการตอบสนองได้
ซึ่ง ความหมายของด้า นการตลาดทางตรง นธกฤต วัน ต๊ ะ เมล์ (2555) ได้ร วบรวม
ความหมายไว้ดงั นี้
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Kotler (2003) ได้ใ ห้ค วามหมายของการตลาดทางตรง (Direct Marketing) ไว้ว่ า
การตลาดทางตรง หมายถึงการดําเนินการทางการตลาดทีม่ กี ารเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจาก
ผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริโภค โดยไม่ใช้คนกลาง
Belch &Belch (2004) ได้กล่าวว่า การตลาดทางตรง หมายถึงกิจกรรมทัง้ หมด ที่ผู้ ขาย
กระทําอันมีผลให้เกิดการแลกเปลีย่ นสินค้าและบริการกับผูซ้ อ้ื โดยผูข้ ายมุ่งความพยายามไปที่
กลุ่มเป้าหมายโดยผ่านสื่อทางตรงต่างๆ อันได้แก่ จดหมาย การโทรศัพท์การโฆษณาเพื่อให้เกิด
การตอบสนองทันที การใช้แคตตาล็อค และการใช้เคเบิลทีว ี เป็ นต้น เพื่อมุ่งหวังให้ลูกค้า ใหม่
หรือลูกค้าประจําตอบรับการซือ้ สินค้าจากบริษทั ด้วยตนเอง
สมาคมการตลาดทางตรง (The Direct Marketing Association: DMA) ได้ใ ห้
ความหมายของการตลาดทางตรงไว้ว่า เป็ นระบบการตลาดที่สามารถโต้ตอบกันได้ โดยใช้ส่อื
อย่างหนึ่งหรือมากกว่า เพื่อ มุ่งหมายให้เกิดผลการตอบสนองทันที สามารถวัดได้ และเกิดการ
ซือ้ ขายกัน ณ ทีใ่ ดก็ได้ (Kitchen,1999)
Kitchen & Pelsmacker (2004) ได้กล่าวว่า การตลาดทางตรงเป็ นระบบการมีปฏิสมั พันธ์
กันโดยมีการใช้ส่ ือเพียงสื่อเดียวหรือมากกว่าเพื่อให้เกิดการตอบสนองทางพฤติกรรมที่ว ัดได้
สถานที่ใดก็ได้ และเป็ นการสร้าง/พัฒนาความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างบริษัทผู้ผลิตสินค้าและ
ผูบ้ ริโภคเป็นรายบุคคล
Duncan (2008) ได้กล่าวว่า การตลาดทางตรงเป็ นกระบวนการสื่อ สารการตลาดที่ม ี
พืน้ ฐานจากฐานข้อมูลของผู้บริโภคที่สามารถโต้ตอบกันได้โดยใช้ส่อื ที่หลากหลายเพื่อจูงใจให้
ลูกค้าและผูบ้ ริโภคทีม่ งุ่ หวังเกิดการตอบสนอง
ธีรพันธ์ โล่ ห์ทองคํา (2545) ได้ก ล่ าวว่า การตลาดทางตรงเป็ นการสื่อ สารที่มุ่งเน้ น
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยใช้ส่อื เพียงหนึ่งหรือมากกว่า เพื่อส่งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และมีการวัดผลการตอบสนองของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
ปิ ย ฉัต ร ล้อ มชวการ (2554) ได้ก ล่ า วว่ า การตลาดทางตรง เป็ น เครื่อ งมือ ของการ
ส่งเสริมการตลาดทีถ่ ูกนํามาใช้เพื่อแจ้งข่าวสารโดยตรงและจูงใจลูกค้ามุ่งหวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริการของกิจการต่างๆ เป็ นการสื่อสารระหว่างผู้ขายและลูกค้ามุ่งหวังโดยผู้ขายสามารถ
เจาะจงลูกค้ามุง่ หวังได้อย่างชัดเจน สามารถระบุช่อื ตําแหน่งของลูกค้ามุง่ หวังได้
ปรีชา ศรีศกั ดิ ์หิรญ
ั สุวณ
ี า ตังโพธิ
่ สุวรรณ และอรอนงค์ ศิรริ งั คมานนท์ (2554) ได้กล่าว
ว่า การตลาดทางตรงเป็ นเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดทีก่ ่อให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์โดยตรง
ระหว่างธุรกิจและลูกค้าเป้าหมาย
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โดยสรุป ความหมายของตลาดขายตรงหมายถึง การสื่อสารที่เน้นการสื่อสารโดยตรง
ระหว่างบุคคล ในการนํ าเสนอผลิตภัณฑ์และบริก ารของทางบริษัท โดยพนักงานของบริษัท
นักธุรกิจอิสระ ทําหน้าทีเ่ พื่อหากลุ่มเป้าหมายโดยตรง โดยสามารถวัดผลและตอบสนองได้ทนั ที
2.1.2 ลักษณะเด่นเป็ นพิ เศษของการตลาดทางตรง
จากความหมายข้างต้นทําให้สามารถสรุปลักษณะเด่นของตลาดทางตรงได้ดงั นี้
1) เกิดการแลกเปลีย่ นสินค้าหรือบริการกับทางผูซ้ อ้ื ได้โดยตรง
2) สามารถเกิดการโต้ตอบได้ทนั ที
3) เกิดการแลกเปลีย่ นโดยใช้ส่อื ทางตรงทีท่ าํ ให้เกิดผลการตอบสนองและทําให้
เกิดการตัดสินใจซือ้
4) ไม่จาํ กัดสถานที่ มีความอิสระในการนําเสนอ
5) มีการสร้างความสัมพันธ์โดยตรงกับกลุ่มผูบ้ ริโภค มีความเป็ นส่วนตัว
สามารถระบุช่อื ของกลุ่มผูม้ ุ่งหวังได้
ตารางที่ 2.1 ความแตกต่างทีส่ ําคัญระหว่างการตลาดทางตรงกับการตลาดทัวไป
่
การตลาดทัวไป
่ (General Marketing)
„ เข้าถึงผูร้ บั สารจํานวนมากผ่านสื่อมวลชน
„ การติดต่อสื่อสารไม่มคี วามเป็นส่วนตัว
„ โปรแกรมการส่งเสริมการตลาด คู่แข่งขันรู้
มองเห็นชัดเจน
„ สิง่ ทีต่ อ้ งการให้เกิดการกระทํา (การซือ้ ) อาจ
รีรอขอเวลาตัดสินใจไม่แน่นอน
„ ข้ อ มู ล เพื่อ การตั ด สิน ใจไม่ ส มบู ร ณ์ เป็ น
รายงานของพนักงานขาย และการวิจยั ตลาด
„ การวิเคราะห์เพื่อการวางแผน จะกระทําใน
ระดับส่วนตลาด
„ ไม่สามารถวัดผลการดําเนินงานได้โดยตรง
แน่ นอน เช่น การรับรู้ของผู้บริโภค หรือ การ
แสดงเจตจํานงทีจ่ ะซือ้
แหล่งที่มา: Roberts and Berger, 1989.

การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
„ ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า หรือผูม้ งุ่ หวัง
„ สามารถติด ต่ อ สื่อ สาร มีค วามเป็ น ส่ ว นตัว
บอกสื่อ/ตําแหน่ง ข่าวสารเปลีย่ นแปลงได้
„ โปรแกรมการส่งเสริมการตลาด คู่แข่งขันไม่รู้
มองไม่เห็น (invisible)
„ มีการเรียกร้องให้กระทําทีช่ ดั เจนแน่ นอน ขอ
ข้อมูลเพิม่ เติม หรือตัดสินใจซือ้ ทันที
„ มีฐ านข้อ มู ล ที่ดี สํ า หรับ การจัด โปรแกรม
การตลาด
„ การวิเ คราะห์เ พื่อ การวางแผนจะพิจ ารณา
เป็นรายบุคคล หรือแต่ละบริษทั
„ สามารถวัด ผลความสํ า เร็จ ได้ ดัง นั ้น จึง
สามารถควบคุมผลความสําเร็จได้สงู
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สรุปได้ว่าจากข้อมูล ข้างต้นจะพบกว่าการตลาดแบบทัวไปและตลาดแบบทางตรงจะมี
่
ความแตกต่างกันในด้านความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริโภคได้มากกว่า ทําให้ช่องทาง
การตลาดทางตรงแบบหลายชัน้ (MLM) ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จงึ เป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร
เสริมและความงามทีส่ ามารถสื่อสารโดยตรงไปยังกลุ่มผู้บริโภคในด้านการประชาสัมพันธ์ การ
ส่งเสริมการตลาดรวมถึงการสาธิตผลิตภัณฑ์ สามารถทําได้ง่ายกว่าการตลาดแบบทัวไป
่ ซึง่ ใน
ลักษณะตลาดแบบขายตรงหลายชัน้ จะสรรหาตัวแทนนักขาย หรือ เรียกอีกหนึ่งนักธุรกิจอิสระ
ขายตรงแบบหลายชัน้ ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ สร้างเครือข่ายบริโภคเป็ นกลุ่มของตนเอง โดย
ได้ผลตอบแทนเป็ นรายได้ ผลตอบแทนในด้านอื่นๆ รวมถึงการเลื่อนตําแหน่ งในระดับสูงต่อไป
หรือการจัดรายการส่งเสริมการตลาดเพื่อจูงใจให้นักธุรกิจอิสระสนใจและร่วมทําธุรกิจขายตรง ที่
ได้รบั ความสนใจในปจั จุบนั
2.1.3 ประเภทการตลาดแบบขายตรง
การตลาดแบบขายตรงสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทหลัก ๆ (ศิรพิ ร วิษณุ มหิมาชัย ,
2555)
2.1.3.1 การตลาดขายตรงแบบชัน้ เดียว (Single Marketing)
การทําตลาดโดยบริษทั ผู้ผลิตสินค้า หรือ บริการโดยแก่ผบู้ ริโภคโดยตรง ทัง้ นี้
ผู้ขายตรงจะมีร ายได้จ ากเปอร์เ ซ็นต์ส่ ว นต่ า ง ระหว่า งราคาขายปลีก ผู้บ ริโ ภคกับราคาผู้จ ดั
จําหน่ายเท่านัน้ ซึง่ ระบบขายตรงชัน้ เดียวจะมีลกั ษณะดังนี้
1) การขายสินค้าผ่านแค๊ตตาล็อกทัวไป
่
2) การสังซื
่ อ้ สินค้าผ่านระบบไปรษณีย์
3) การขายโดยระบบเคาะประตูตามบ้าน
2.1.3.2 การตลาดขายตรงแบบหลายชัน้ (Multi-Level-Marketing)
เป็นการตลาดต่อกันเป็ นเครือข่ายหลายชัน้ ผูข้ ายเป็ นนักขายอิสระ ไม่ใช่ลูกจ้าง
บริษทั เรียกว่าเป็นนักธุรกิจอิสระ นักธุรกิจเครือข่ายสมาชิกหรือทีมสมาชิก มีหลายแบบขึน้ อยู่กบั
แผนการตลาดขององค์กรหรือธุรกิจนัน้ จึงหมายถึงธุรกิจเครือข่ายลักษณะของธุรกิจเครือข่าย
แบบหลายชัน้ หรือทีเ่ รารูจ้ กั กันในชื่อของ MLM ย่อมาจาก Multi-Level Marketing คือการตลาด
หลายชัน้ ซึง่ เป็นรูปแบบหนึ่งของธุรกิจเครือข่ายลักษณะของธุรกิจเครือข่ายหลายชัน้ โดยแต่ละ
ชัน้ นัน้ เปรียบเสมือนการสร้างเครือข่ายการขายของแต่ละคนให้กว้างใหญ่มากขึน้ เรื่อยๆ โดยใช้
วิธกี ารของหลักการตลาดทีท่ ําให้ผคู้ นจํานวนมากเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการกระจายสินค้า
จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริโภค (ศิรพิ ร วิษณุมหิมาชัย, 2555)
ระบบ MLM คือนักขายอิสระขายสินค้าให้กบั ลูกค้าส่วนตัวของตนจะได้รายได้ขนั ้
ทีห่ นึ่งจากส่วนต่างราคาสินค้าเหมือนกับการขายชัน้ เดียวในเวลาเดียวกัน เพื่อที่จะสร้างธุรกิจ
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ของตนเองขึน้ มาก็ออกไปชวนเพื่อนฝูงญาติมติ รให้เข้ามาร่วมการขายด้วยและรายได้แบบหลังก็
จะตามมาด้วยวิธกี ารนี้ (กร ชํานาญไพศาล และ พชรกร ศรีบุญ, 2553)
“โดยบริษทั การตลาดแบบเครือข่ายจะให้รางวัลแก่ผทู้ ส่ี ร้างทีมงานเครือข่ายด้วย
จํานวนเปอร์เซ็นต์ของกําไรจากสมาชิกเครือข่ายในทีมทุกๆ ท่านสําหรับคนทีอ่ ยู่ในธุรกิจนี้นาน
เพีย งพอ ทีม งานนัน้ จะสามารถขยายใหญ่ ข้นึ และแน่ น อนกํ า ไรจะมากขึ้น เ ป็ น เงาตามตัว ”
(นิเวศน์ ธรรมะ, 2555)
สรุปได้ว่าการสร้างเครือข่ายนักธุรกิจมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างสําหรับการ
ประกอบธุรกิจประเภทขายตรงแบบหลายชัน้ (MLM) โดยในแต่ละชัน้ นัน้ เปรียบเสมือนการสร้าง
เครือข่ายผูบ้ ริโภคของตนเองให้มขี นาดใหญ่มากยิง่ ขึน้ โดยใช้วธิ กี ารของหลักการตลาด ทีท่ ําให้
ผูค้ นจํานวนมากเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการกระจายสินค้าจากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริโภค โดยผูท้ ่ี
มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ นัน้ จะได้รบั ผลตอบแทนจากการทํากิจกรรมต่างๆ ในการแนะนํา
สินค้า การให้ความรูด้ า้ นสินค้า การให้คําแนะนําวิธกี ารขาย การให้คําแนะนําเลือกสรรผูบ้ ริโภค
รายอื่นๆ ให้เข้ามาร่วมเป็ นผู้จาํ หน่ ายสินค้า ทําหน้าทีช่ ้แี จงและศึกษาการจ่ายผลตอบแทนโดย
จะมีการแบ่งปนั ผลตอบแทนจากการทําธุรกิจเป็ นชัน้ ๆ ลดหลันกั
่ นไปตามเงื่อนไขของแต่ละแบบ
แผนการจ่ายผลตอบแทน

2.2 แนวคิ ดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
ตัวแปรลักษณะประชากรศาสตร์พน้ื ฐานทีเ่ ลือกมาทําการศึกษามีดงั ต่อไปนี้
2.2.1 เพศ ภาสินทร์ อังคทะวานิช (2556, น. 17) เพศสามารถสังเกตเห็นได้จาก
ภายนอก ซึ่งโดยทัวไปแบ่
่
งออกตามสภาพได้เป็ นสองเพศ ได้แก่ เพศชายและเพศหญิง โดย
สังคมและวัฒนธรรมได้กําหนดบทบาทและกิจกรรมของแต่ละเพศไว้แตกต่างกัน จึงทําให้บุคคล
ต่างเพศกันมีบทบาท ความคิด ค่านิยม ทัศนคติ ความต้องการ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สินค้าไม่เหมือนกัน
2.2.2 อายุ เจฌิญา อติชาติมณี (2552) บุคคลมีความต้องการและพฤติกรรม
การตัดสินใจซือ้ ทีแ่ ตกต่างกันไปตามช่วงอายุ โดยการตัดสินใจซือ้ ยังแตกต่างกันไปตามกําลังซือ้
ซึ่งวัยทารกหรือ วัยเด็กย่อมไม่มกี ําลังซื้อ และพ่อ และแม่จะมีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้อ และ
อํานาจการตัดสินใจซือ้ จะกลับมาทีบ่ ุตรหลานเมือ่ บุคคลเข้าสู่วยั ชรา
2.2.3 อาชี พหลัก สรินพร สูงภูเขียว (2552) บุคคลที่มฐี านะทางสัง คมและเศรษฐกิจ
แตกต่างกันมักมีพฤติกรรมการรับข่าวสารทีแ่ ตกต่างกัน โดยอาชีพเป็นตัวแปรหนึ่งทีท่ ําให้บุคคล
มองโลกหรือมีแนวความคิด อุดมการณ์ ค่านิยม และพฤติกรรมต่างๆ ไม่เหมือนกัน
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2.2.4 รายได้ เฉลี่ยต่ อเดื อน ฐิตมิ า ช่างเพชร (2556, น. 33) รายได้เป็ นตัวแปรหนึ่ง
ทางสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ช้ใี ห้เห็นถึงความสนใจรับรูข้ ่าวสาร โดยบุคคลที่มสี ถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมทีแ่ ตกต่างกันมักมีแนวทางการรับสารทีไ่ ม่เหมือนกัน
2.2.5 จ านวนสมาชิ กในครอบครัว มิญ ช์ ล ัก ษณา นวธนาสนธิ ์ (2557, น. 18)
ครอบครัวเป็นสถาบันเล็กทีม่ คี วามสําคัญทีส่ ุดในสังคม และขนาดของครอบครัวมีอทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ ต่างๆ โดยสมาชิกในครอบครัวถือว่าเป็ นกลุ่มอ้างอิงทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความคิด ทัศนคติ
และค่านิยมของบุคคลมากทีส่ ุด
สรุปได้ว่าผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มลี กั ษณะประชากรศาสตร์ท่แี ตกต่างกันมี
แนวโน้ มที่อ าจจะมีพฤติก รรมการตัดสินใจซื้อ ผลิต ภัณฑ์เ สริมอาหารและความงามจากช่อ ง
ทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ทีแ่ ตกต่างกันได้

2.3 แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค
2.3.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับพฤติ กรรมของผู้บริ โภค
“พฤติกรรมผูบ้ ริโภค” (consumer behavior) ได้มผี ใู้ ห้ความหมายไว้ต่างๆ กันดังต่อไปนี้
ปณิศา มีจนิ ดา และ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2554) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การตัดสินใจและ
การกระทําของผู้บริโภคเกี่ยวกับการซื้อและการใช้สนิ ค้า /บริการเพื่อตอบสนองความต้องการ
และความพึงพอใจของตน”
เอ็นเจล แบล็คเวลล์ และ มิเนี ยร์ด (Engel, Blackwell, & Miniard, 1993) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า หมายถึง “กิจกรรมต่าง ๆ ทีบ่ ุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องได้รบั การบริโภคและการใช้
สอยผลิต ภัณฑ์ และบริก าร รวมทัง้ กระบวนการตัดสิน ใจก่ อ น และหลังการกระทํา กิจกรรม
เหล่านี้”
สามารถสรุปความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคได้ดงั นี้ พฤติกรรมผู้บริโภค เกิดจาก
การทีบ่ ุคคลเข้าไปมีส่วนเกีย่ วข้องโดยตรง ในการเลือกซือ้ เลือกใช้ สินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง เพื่อให้ได้รบั ความพึงพอใจ โดยจะเริม่ กระบวนการเสาะ
แสวงหาในขัน้ ตอนต่างๆ ของการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ โดยเฉพาะสินค้า
ประเภทขายตรงแบบหลายชัน้ ที่อาศัยการสื่อสารระหว่างตัว แทนและผู้บริโภค ซึ่งทําให้เกิด
ความเข้าใจถึงต้องการส่งผลให้นําเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้อย่างตรงความต้องการของลูกค้า
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2.4 แนวคิ ดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
2.4.1 กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
ปณิศา มีจนิ ดา และ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2554) โดยทัวไปจะประกอบด้
่
วย 5 ขัน้ ตอน
ดังนี้

ั หา (Need/Problem Recognition) คือ
2.4.1.1 การรับรู้ค วามต้อ งการ/ป ญ
ขัน้ ตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจซือ้ เกิดขึน้ เมือ่ บุคคลระลึกถึงความแตกต่างสิง่ ทีม่ อี ยู่กบั สิง่
ทีต่ อ้ งการ เกิดจากกระตุน้ ทัง้ ภายในและภายนอก ทีจ่ ะเป็นเหตุจงู ใจให้บุคคลกระทําหรือ ปฏิบตั ิ
บางสิง่ บางอย่าง (Evans and Berman, 1997) มีดงั นี้
1) สิง่ เร้าจากสังคม (Social Cue)
2) สิง่ เร้าจากการโฆษณา (Commercial Cue)
3) สิง่ เร้าทีไ่ ม่ใช่การโฆษณา (Noncommercial Cue
4) สิง่ เร้าทีเ่ กิดจากแรงขับภายในร่างกาย (Physical Drive)
2.4.1.2 การแสวงหา/ค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อบุคคลรับรูถ้ ึง
ความต้องการหรือปญั หาแล้ว จะค้นหาวีการทีจ่ ะทําให้ความต้องการได้รบั การตอบสนอง การค้น
อาจกระทําโดยสัญชาตญาณ หรืออาจต้องศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล พฤติกรรมผูบ้ ริโภคใน
ขัน้ นี้ ม ีด ัง นี้ (1) ผู้บ ริโ ภคจะเชื่อ แหล่ ง ข้อ มูล ภายในและแหล่ ง ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลมากกว่ า
แหล่งข้อมูลภายนอก (2) ความพยายาม เวลาและค่าใช้จ่ายในการหาข้อมูลสินค้าจะขึน้ อยู่กบั
ความเสี่ยงจากการตัดสินใจซื้อประสบการณ์ของผู้ซ้อื เกี่ย วกับสินค้านัน้ ๆ และราคาสินค้า (3)
ผู้บริโภคจะตัดตัวเลือกตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กําหนดเพื่อให้ไ ด้ตวั เลือกที่เหมาะสมที่สุด (Ferrell
and Hartline.2008 : 151) วิธกี ารทีผ่ บู้ ริโภคสามารถค้นหา มี 5 แหล่งได้แก่
1) แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่นคําแนะนํ าของครอบครัว
เพื่อน คนรูจ้ กั เป็นต้น
2) แหล่งการค้า (Commercial Sources) เป็ นข้อมูลส่งเสริมการขายที่
นักการตลาดเผยแพร่ เช่น เว็บไซต์ของบริษทั โฆษณา พนักงานขาย ร้านค้าที่จดั แสดงสิ นค้า
เป็นต้น
3) แหล่งชุมชน (Public Sources) เช่น สื่อมวลชน องค์กรคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภค เป็นต้น
4) แหล่งประสบการณ์ (Experiential sources) เป็ นประสบการณ์ตรง
ของผูบ้ ริโภค
5) แหล่งทดลอง (Experimental sources) เช่น หน่ วยงานที่สํารวจ
คุณภาพผลิตภัณฑ์หรือหน่วยวิจยั ภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
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2.4.1.3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives)
หลังจากทีไ่ ด้ค้นหาข้อมูลแล้ว ผู้บริโภคต้องประเมินตัวเลือกสินค้า / บริการที่ม ี
ก่อนตัดสินใจ ในขัน้ นี้ผู้บริโภคต้องกําหนดเกณฑ์การพิจารณาเลือก อาจเป็ นเกณฑ์ตามหลัก
เหตุผล เช่น ราคา ความคงทน หรือ คุณสมบัติสนิ ค้า เป็ นต้น โดยในขัน้ นี้จะเกี่ยวข้องกับสิง่
ต่อไปนี้ 1)ผูบ้ ริโภคจะแปลงความจําเป็ น (Need) ไปเป็ นความต้องการ (Want) 2) ผูบ้ ริโภคจะ
ประเมินสินค้าตามคุณสมบัติท่สี นองความต้องการของผู้ซ้ือได้ 3) นักการตลาดต้องพยายาม
นํ าเสนอสินค้า ของตนมีคุ ณสมบัติเ พีย บพร้อ มให้ผู้ บริโภคตัด สินใจซื้อ 4) นัก การตลาดต้อ ง
พยายามศึกษาเกณฑ์การเลือกซื้อของผู้บริโภคและสิง่ ที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญ (Farell and
Harline, 2008)
2.4.1.4 การตัดสินใจซือ้ (Purchase decision)
ในขัน้ นี้ ผู้ บ ริโ ภคจะตัด สิน ใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีต รงตามความต้ อ งการและมี
ความรูส้ กึ ชื่นชอบมากทีส่ ุด … ซึ่งนักการตลาดมีหน้าทีค่ อื 1) ปรับกลยุทธ์การตลาดทีจ่ ูงใจให้
เกิดการตัดสินใจซื้อ 2) จัดสถานการณ์ การซื้อ ต่ างๆ เพื่อ ให้เ กิดการตัดสินใจซื้อ โดยก่ อ นที่
ผูบ้ ริโภคจะทําการตัดสินใจซื้อก่อนและระหว่างความตัง้ ใจซื้อกับการตัดสินใจซื้อ (การซื้อจริง)
นัน้ จะมีปจั จัยภายนอกเข้ามาแทรกดังนี้
2.4.1.4.1 การตัง้ ใจซื้อ (Purchase intention) เกิดขึ้น หลังจาก
ผูบ้ ริโภค ประเมินผลทางเลือกของตราแล้วจะมีความตัง้ ใจในการซือ้ โดยพิจารณาว่าตรานัน้ จะ
สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจที่คาดหวังได้จากความตัง้ ใจซื้อสู่การซื้อ / ไม่ซอ้ื นัน้ จะมี
อิทธิพลจากภายนอกทีม่ ผี ลกระทบดังนี้
1) ทัศนคติของบุคคลอื่น (Attitudes of others)
2) ปจั จัยสถานการณ์ทค่ี าดคะเนไว้ (Anticipated situational
factors)
3) ปจั จัยสถานการณ์ ท่ไี ม่ได้คาดคะเนไว้ (Unanticipated
situational factors)
2.4.1.4.2 การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) เป็ นผลจากการ
ประเมินตรา ซึง่ อาจทําให้ผบู้ ริโภคซือ้ หรือไม่ซอ้ื ผลิตภัณฑ์ดงั นี้
1) ซื้อ (Purchase) เป็ นการพิจารณาว่าจะซื้อหรือไม่
(Whether) ซือ้ อะไร (What) ซือ้ เมือ่ ใด (When) ซือ้ ทีไ่ หน (Where) และซือ้ อย่างไร (How)
2) ไม่ซ้อื (No purchase) เนื่องจากผู้บริโภคเห็นว่า
ผลิตภัณฑ์นนั ้ มี ผลประโยชน์ต่ ํากว่าที่คาดหวังไว้ เนื่องจาก (1) ข้อมูลไม่เพียงพอจึงต้องใช้
เวลาในการหาข้อมูลเพิม่ เติม (2) ไม่ชอบผลิตภัณฑ์นนั ้ (3) มีความเสีย่ งว่า เมื่อซื้อสินค้านัน้ แล้ว
อาจจะมีปญั หาภายหลังการซือ้
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2.4.1.5 พฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Post-purchase Behavior)
หลังจากที่ตดั สินใจซื้อสินค้า / บริการไปแล้ว ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบคุณค่าที่
ได้รบั จากการบริโภคผลิตภัณฑ์กบั ความคาดหวัง ถ้าคุณค่าทีไ่ ด้รบั จริงสูงกว่าหรือเท่ากับความ
คาดหวัง ผูบ้ ริโภคจะเกิดความพึงพอใจ แต่ถ้าคุณค่าทีไ่ ด้รบั จริงตํ่ากว่าความคาดหวัง ผูบ้ ริโภค
จะรูส้ กึ ไม่พงึ พอใจ ซึง่ พฤติกรรมหลังการซือ้ ของผูบ้ ริโภค มีดงั นี้
2.4.1.5.1 การประเมินผลภายหลังการซือ้ (Postpurchase Evaluation)
เกิดขึ้นเมื่อ ซื้อ เรียบร้อยแล้ว ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบการรับรู้จริงกับความคาดหวัง โดยแบ่ง
ออกเป็ น 1) การซือ้ เปรียบเทียบกับการบริโภค (Purchasing versus Consuming) 2) ความพึง
พอใจเปรียบเทียบกับความไม่พงึ พอใจ (Satisfcation versus Dissatisfaction)
2.4.1.5.2 การปฏิบตั ภิ ายหลังการซือ้ (Postpurchase Action) ความ
พอใจหรือไม่พอใจในผลิตภัณฑ์จะมีผลต่อพฤติกรรมต่อเนื่องของผู้บริโภคถ้าผู้บริโภครู้สกึ พึง
พอใจ ก็จะมีแนวโน้มว่าจะซื้อซํ้าหรือ บอกต่อในทางบวก ในทางตรงกันข้ามถ้าผูบ้ ริโภครูส้ กึ ไม่
พอใจ ก็อาจเลิกใช้หรือคืนผลิตภัณฑ์และอาจบอกต่อในทางลบ
2.4.1.5.3 ความสับสนภายหลังการซือ้ (Postpurchase Dissonance)
เป็ นความรูส้ กึ สับสนภายหลังการซือ้ … ซึง่ พฤติกรรมภายหลังการซือ้ มีดงั ต่อไปนี้ 1) ไม่สนใจ
ข้อมูลในเชิงลบที่ทําให้เกิดความสับสน 2) เลือกตีความข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 3) ลดระดับความ
คาดหวัง 4) หาข้อมูลเชิงบวกดูว่ามีขอ้ ดีอะไรบ้าง เพื่อสนับสนุ นให้กําลังใจว่าจนเองได้ตดั สินใจ
ถูกต้อง 5) บอกต่อกับบุคคลอื่นถึงข้อมูลเชิงลบ
2.4.2 ปัจจัยที่ ผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริ โภค (Factors that Affect
The Customer Buying Process) มีดงั นี้
2.4.2.1 ความซับซ้อนในการตัดสินใจ (Decision Making Complexity) ความ
ซับ ซ้อ นในการตัด สิน ใจซื้อ ทํ า ให้ลู ก ค้า แต่ ล ะคนมีพ ฤติก รรมการซื้อ ที่แ ตกต่ า งกัน ในแต่ ล ะ
สถานการณ์ การตัดสินใจซื้อจะขึน้ อยู่กบั ความเสี่ยงด้า นการเงิน สังคม และสถานการณ์ส่วน
บุคคล
2.4.2.2 อิทธิพลส่วนบุคคล (Individual Influences) ปจั จัยส่วนบุคคล เช่น อายุ
โครงสร้างครอบครัว อาชีพ สถานภาพทางการเงินและสังคม จะช่วยให้เ ข้าใจและคาดคะเน
ความชอบในสินค้าและตราของลูกค้าแต่ละประเภทได้
ปจั จัยส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น การรับรู้ แรงจูงใจ ความสนในทัศนคติ ความคิดเห็น
และรูปแบบการใช้ชวี ติ เป็ นสิง่ ทีว่ ดั ได้ยาก เพราะไม่มลี กั ษณะเป็ นรูปธรรมชัดเจน อีกทัง้ ปจั จัยยัง
เปลีย่ นแปลงได้ยาก
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2.4.2.3 อิทธิพลด้านสังคม (Social influences) ได้แก่ วัฒนธรรม วัฒนธรรม
ย่อย ชัน้ สังคม กลุ่มอ้างอิง และครอบครัวมีอทิ ธิพลต่อการซื้อของลูกค้า ความคิดเห็นของกลุ่ม
อ้ า งอิง และผู้นํ า กลุ่ ม ก็ส่ ง ผลสํ า คัญ ต่ อ กระบวนการซื้อ ของผู้บ ริโ ภคลู ก ค้า จะนํ า ความเชื่อ
คําแนะนํา และพฤติกรรมการซือ้ ของกลุ่มอ้างอิงมาเป็นหลักในการตัดสินใจซือ้
2.4.2.4 อิทธิพลด้านสถานการณ์ (Situational influenes)
2.4.2.4.1 อิทธิพลทางกายภาพและพื้นที่ (Physical and Spatial
Influences) การออกแบบร้าน การจัดวางสินค้า และสภาพแวดล้อมทีส่ ะดวกสบายจะส่งผลต่อ
การสรรหาร้าน
2.4.2.4.2 อิทธิพลด้านสังคมและอิทธิพลระหว่างบุคคล (Social and
Interpersonal Influenes) ลูกค้าจะพิจารณาซือ้ สินค้าโดยอิงจากลูกค้าทีอ่ ยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็ น
หลักลูกค้าอื่นทีว่ างตัวไม่เหมาะสม อาจทําให้ลกู ค้าตัดสินใจไม่ซอ้ื สินค้าได้
2.4.2.4.3 อิทธิพลด้านเวลา (Temporal Influences) ลูกค้ายินดีจะ
จ่ายเงินมากขึ้นเพื่อให้ซ้อื สินค้าเร็วและสะดวกขึ้นในช่ วงเวลาเร่งรีบ เวลาที่จํากัดทําให้ลูกค้า
ศึกษาข้อมูลและพิจารณาตัวเลือกสินค้าได้น้อยลง
2.4.2.4.4 อิท ธิพ ลจากเหตุ ผ ลในการซื้อ หรือ การใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์
(Purchase Task or Product Usage Influences) สินค้าทีซ่ อ้ื ให้ตนเองกับสินค้าทีซ่ อ้ื ให้ผอู้ ่นื จะมี
ลักษณะไม่เหมือนกัน
สรุปได้ว่ากระบวนการตัดสินใจซือ้ เป็ นขัน้ ตอนทีเ่ กิดขึน้ กับกลุ่มผูบ้ ริโภคในการตัดสินใจ
ซือ้ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามทัง้ นี้ กระบวนการดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงใน
การก่อให้เกิดการรับรูถ้ งึ ปญั หาโดยตัวแทน นํ าเสนอผลิตภัณฑ์โดยการสื่อสารทางตรงกับทาง
ผู้บริโภค หลังจากที่ได้รบั ทราบถึงป ญั หาแล้ว ทางผู้บริโภคจะแสวงหาความรู้ท่เี กี่ยวข้องกับ
ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีต ัว แทนนํ า เสนอ ประเมิน ทางเลือ ก และส่ ง ผลทําให้เ กิด การตัด สินใจซื้อ โดย
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ จะบ่งบอกถึงพฤติกรรมการตัดสินใจการซื้อซํ้าหรือมีการบอกต่ อ
หรือไม่ ก่อให้เกิดในรูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภค ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
และความงาม
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2.5 แนวคิ ดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด
2.5.1 ความหมายของการสื่อสารการตลาด
เสรี วงษ์มณฑา (2547) การมุ่งสร้างพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายโดยการสื่อสารตราสินค้า
(Brand Contacts) เพื่อให้ผบู้ ริโภคกลุ่มเป้าหมายได้รจู้ กั สินค้า อันจะนํ าไปสู่ความคุน้ เคย และ
ความเชื่อมันในตราสิ
่
นค้าใดตราสินค้าหนึ่งมากทีส่ ุด
มานิ ต รัต นสุ ว รรณ (2555) อ้ า งถึง สมาคมบริษัท โฆษณาแห่ ง สหรัฐ อเมริ ก า (The
American Association of Advertising Agencies) ได้ให้คําจํากัดความว่า แนวความคิดการ
วางแผนสื่อสารการตลาด โดยตระหนักถึงคุณค่าที่เพิม่ ขึ้นของแผนดําเนินการรวมที่ครบครัน
โดยวิธ ีป ระเมิน คุ ณ ค่ า บทบาทความสํ า คัญ และการจัด ระเบีย บ การใช้ก ารสื่อ สารทุ ก สื่อ ที่
หลากหลาย
เกษม พิพ ัฒ น์ เ สรีธ รรม (2555) กล่ า วว่ า ต้ อ งมีลู ก ค้ า เป้ าหมายเป็ น ศู น ย์ก ลางหรือ
เป้าหมายของการสื่อสารและพยายามสื่อสารโดยรอบตัวลูกค้าเป้าหมายแบบ 360 องศาด้วย
วัตถุประสงค์และเรือ่ งราวทีต่ อ้ งการสื่อสารเหมือนกัน
นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2555) ได้รวบรวมคํานิยามการสื่อสารการตลาดไว้ดงั นี้
Kotler (2003) ปรมาจารย์ด้านการตลาดจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวว่า การ
สื่อสารการตลาด เป็ น กิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆที่บริษัทได้ดําเนินการเพื่อที่จะสื่อสารและ
ส่งเสริมสินค้า และบริการไปสู่ก ลุ่ มเป้าหมาย อันประกอบไปด้ว ย การโฆษณา การส่ งเสริม
การตลาด การประชาสัมพันธ์ การใช้พนักงานขาย และการตลาดทางตรง
Fill (1999) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาด เป็ นกระบวนการทางการจัดการขององค์กร
ในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
Delozier (1976) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาด หมายถึง กระบวนการการนําเสนอกลุ่ม
ของสิง่ กระตุ้นต่าง ๆไปยังผู้บริโภคโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดการตอบสนองทีพ่ งึ ปรารถนา
ตลอดจนรวมไปถึง การสื่อ สารผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆที่นํ า เสนอข่ า วสารขององค์ก ร เพื่อ ให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ ตีความ และเกิดพฤติกรรมจากข่าวสารทีไ่ ด้รบั นัน้
สุ ว ัฒ นา วงษ์ ก ะพัน ธ์ (2540) กล่ า วว่ า การสื่อ สารการตลาด หมายถึง การดํา เนิ น
กิจกรรมทางการตลาดในอันทีจ่ ะสื่อความหมาย สร้างความเข้าใจ สร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจ
กับผูบ้ ริโภค โดยมุง่ หวังให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจนัน้
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2535) ได้กล่าวว่าการสื่อสารการตลาดเป็ นกิจกรรมที่จะ
สื่อ สารกับลูกค้าที่ค าดหวัง เพื่อ แจ้งข่าวสาร เพื่อ จูง ใจให้เ กิดความต้อ งการและตัดสินใจซื้อ
ตลอดจนเพื่อสร้างทัศนคติและภาพพจน์ทด่ี ใี ห้เกิดขึน้ กับบริษทั และผลิตภัณฑ์ของบริษทั
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ปรีช า ศรีศ ัก ดิห์ ิร ญ
ั (2554) ได้ก ล่ า วว่ า การสื่อ สารการตลาด หมายถึง การดํา เนิ น
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างการยอมรับต่อธุรกิจจากผู้บริโภค โดย
มุง่ หวังให้ผบู้ ริโภคเกิดพฤติกรรมตอบสนองตามความต้องการของธุรกิจ
ธิตพิ ฒ
ั น์ เอี่ยมนิรนั ดร (2554) ได้กล่าวว่า การสื่อสารการตลาด หมายถึง กระบวนการ
สื่อสารอย่างผสมผสานหลายรูปแบบหลายกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสื่อความหมายภายใต้
แนวคิดเดียวกันของกิจกรรมด้านการส่งเสริมการตลาด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผบู้ ริโภคแสดง
พฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ทก่ี ําหนดไว้
จากความหมายที่กล่ าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าการสื่อสารการตลาด คือ วิธกี ารดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในการสื่อสารเกี่ยวกับ แบรนด์ การประชาสัมพันธ์เพื่อจะได้ให้เกิดการรับรูใ้ น
กลุ่มเป้าหมาย ด้วยเครื่องมือการสื่อสารต่างๆ ให้เหมาะกับลักษณะของธุรกิจขายตรง ทีม่ ุ่งเน้น
การสื่อสารในสองส่วนด้วยกันคือ การสื่อสารไปยังนักธุรกิจอิสระ ในการสร้างเครือข่ายผูบ้ ริโภค
และการขยายธุรกิจการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเพื่อสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และความ
เชื่อมันในตราสิ
่
นค้า
สามารถสรุปบทบาทการสื่อสาร ได้ 7 ประการดังนี้ (Fill, 1999; Shimp, 2000)
1) เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในสินค้าและบริการ
2) เพื่อยํา้ เตือนความทรงจํากับผูบ้ ริโภคเป้าหมาย
3) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผบู้ ริโภคเป้าหมายทราบ
4) เพื่อโน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้าหมายตอบสนองในแนวทางทีอ่ งค์กรต้องการ
5) เพื่อ สร้า งทัศ นคติท่ีดีต่ อ ตราสิน ค้ า หรือ องค์ก รให้ เ กิด ขึ้น ในจิต ในของ
ผูบ้ ริโภคเป้าหมาย
6) เพื่อกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคเป้าหมายตัดสินใจซือ้ สินค้าและบริการขององค์กร
7) เพื่อทําให้เกิดพฤติกรรมการซือ้ ซํ้าหรือสร้างความภักดีในสินค้าและบริการ
ขององค์กร
ดังนัน้ การสื่อสารการตลาด (Marketing Communications) นับเป็ นกระบวนการสําคัญ
ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ รวมถึงภาพลักษณ์และความน่ าเชื่อถือของบริษทั โดยเฉพาะ
ธุ ร กิจ ขายตรงแบบหลายชัน้ ที่ จ ะต้อ งใช้ก ลวิธ ีใ นการสื่อ สารการตลาดไปยัง กลุ่ ม เป้ าหมาย
เพราะฉะนัน้ การสื่อสารการตลาดจึงเป็ นเครื่องมือในการทําให้ลูกค้าตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ
2.5.2 การตัดสิ นใจพื้นฐานการสื่อสาร
การตัดสินใจทีเ่ ป็นพืน้ ฐานการสื่อสาร เกษม พิพฒ
ั น์เสรีธรรม(2555) อยู่ 2 ประการคือ
ประการแรกคื อ การตัด สิน ใจที่เ ป็ น พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สาร ( Fundamental
Decision)
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1) ลู ก ค้ า เป้ าหมายของการสื่อ สาร (Targeting) ทัง้ นี้ เพราะพฤติก รรมที่
แตกต่างกันของผูบ้ ริโภคทําให้พฤติกรรมการับการสื่อสารแตกต่างกันออกไป
2) ตําแหน่ งการตลาดของแบรนด์ (Brand Positoning) ซึง่ หมายถึงภาพลักษณ์
ของแบรนด์ในใจลูกค้าเป้าหมาย การสื่อสารทีผ่ ดิ รูปแบบย่อมส่งผลเสียหายให้กบั แบรนด์
3) การกําหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร (Objective) ต้องกําหนดวัตถุประสงค์
ของการสื่อสารให้ชดั เจนว่าต้องการอะไร วัดผลอย่างไร
4) การกําหนดงบประมาณ (Budgeting) สิง่ ที่ต้องทําควบคู่ไปกับการกําหนด
วัตถุประสงค์คอื การกําหนดงบประมาณว่าจะใช้เท่าไหร่ ระยะเวลาเท่าไหร่
ประการที่ส อง คือ การตัด สิน ใจเกี่ ย วกับ การสื่อ สารการตลาด (Implementation
Decision)
1) การสื่อสารแบบผสมผสาน (Mixing Elements) เป็ นการตัดสินใจว่าต้องใช้
รูปแบบการสื่อสาร 2 แบบ ได้แก่ 1) การสื่อสารแบบ Above-The-Line การโฆษณาผ่านสื่อหลัก
คือการสื่อสารการตลาดที่ต้องใช้ส่อื (TV หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ) ส่วนใหญ่การสื่อสาร
ประเภทนี้จะเน้ นการโฆษณาผ่ านสื่อ สารมวลชน 2) การสื่อ สารแบบ Below-The-Line การ
โฆษณาผ่านสื่อรองคือการสื่อสารการตลาดหลายหลากรูปแบบโดยไม่ใช้ส่อื ซึ่งเป็ นยุทธวิธหี วัง
ผลระยะสัน้ มากกว่าทีจ่ ะเป็นกลยุทธ์ทห่ี วังผลในระยะยาว เช่น การทํากิจกรรมส่งเสริมการตลาด
การแจกสินค้าตัวอย่าง ฯลฯ
2) การสร้างสรรค์ข้อ ความสื่อ สาร (Creating Messages) ข้อความสื่อสาร
นับเป็นหัวใจของการสื่อสาร การสร้างสรรค์ขอ้ ความให้ลกู ค้าสนใจรับการสื่อสารและเข้าใจง่าย
3) การเลือกสื่อที่เหมาะสม (Selecting Media) ปจั จุบนั สื่อมีหลากหลายและ
ส่วนใหญ่มรี าคาแพง เพราะฉะนัน้ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับลูกค้าเป้าหมาย
4) ต้องสื่อสารให้ได้ผลอย่างต่อเนื่อง (Establishing Momentum) การสื่อสารที่
ทําได้ดสี ามารถสร้างความสนใจให้ลูกค้าเป้าหมายรับการสื่อสาร แต่หากไม่ทําต่อเนื่องลูกค้าก็
อาจจะลืมและไม่ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของลูกค้าเป้าหมาย เพราะฉะนัน้ ต้องมี
แผนการใช้ส่อื และงบประมาณทีเ่ หมาะสมตามวัตถุประสงค์ทก่ี ําหนด
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2.5.3 ส่วนประกอบของการสื่อสารทางการตลาด
ส่วนประกอบของการสื่อสารทางการตลาดเป็ นเสมือนเครื่องมือในการสื่อสารไปยังกลุ่ม
บุคคลทัวไปเพื
่
่อให้เ ข้าใจเกี่ยวกับ บริษทั สินค้าผลิตภัณฑ์ และโครงสร้างรายได้ ที่เป็ นเสมือน
จุดมุ่งหมายหลักของนัก ธุรกิจอิสระทัวไป
่ ในการตัดสินใจเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งกับบริษทั โดยมี
เครือ่ งมือหลักๆ เสรี วงษ์มณฑา (2547) ได้อธิบายรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2.2 แสดงเครือ่ งมือการสื่อสารแบบครบเครือ่ ง (Integrated Marketing
Communication)
เครือ่ งมือการสื่อสาร
1.การโฆษณา (Advertising) เช่ น โทรทัศ น์ 12. การจัดศูนย์อบรม (Training Center)
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
2. การขายโดยใช้พ นัก งานขาย (personal 13. การให้บริการ (Services)
Selling)
3. การส่งเสริมการตลาด (Sales Promotion) 14. การใช้พนักงาน (Employee)
4. การประชาสัมพัน ธ์ (Public Relation 15. การบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging)
(PR))
5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
16. การใช้ย านพาหนะของบริษัท เคลื่อ นที่
(Transit)
6. การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเ ศษหรือ 17. การใช้ป้ายต่างๆ (Signage)
การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing)
7. การจัดแสดงสินค้า (Display)
18. ก า ร ใ ช้ เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร สื่ อ ส า ร ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ (Internet)
8. การจัดโชว์รมู (Showroom)
19. ก า ร ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น สื่ อ
(Merchandising)
9. การจัด ศู น ย์ส าธิต การทํ า งานของสิน ค้า 20. การให้สมั ปทาน (Licensing)
(Demonstration center)
10.การจัดสัมมนา (Seminar)
21. คู่มอื สินค้า (Manual)
11.การจัดนิทรรศการ (Exhibition)
22. อื่นๆ
แหล่งที่มา: ครบเครือ่ งเรือ่ งการสื่อสารการตลาด (เสรี วงษ์มณฑา, 2547)
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2.5.3.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นการสื่อ สารข้อ มูล โดยมีว ตั ถุ ประสงค์
เพื่อแจ้งข่าวสาร จูงใจ และเตือนความทรงจําเกี่ยวกับสิน ค้า (Goods) และบริการ (Services)
หรือความคิด (Ideas) ซึ่งสามารถระบุผู้อุปถัมภ์รายการ (ผูผ้ ลิตหรือผูจ้ าํ หน่ ายสินค้าทีโ่ ฆษณา)
ซึง่ สื่อโฆษณาประกอบด้วย
1) สื่อสิง่ พิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โบรชัวร์ โปสเตอร์ เป็ น
ต้น
2) สื่อแพร่ภาพและกระจายเสียง ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ
3) สื่อกลางแจ้ง ได้แก่ ป้ายโฆษณาต่างๆ
4) สื่อเคลื่อนที่ ได้แก่ โฆษณาข้างรถโดยสารประจําทาง โฆษณาหลัง
รถตูโ้ ดยสาร หรือโฆษณาทีต่ ดิ อยูบ่ นแท๊กซี่ เป็นต้น
5) สื่ออิเล็กทรอนิกศ์ ได้แก่ เว็บไซค์
6) สื่อท้องถิน่ ได้แก่ รถแห่ เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น
7) สื่อบุคคล ได้แก่ พนักงานขาย
2.5.3.2 การขายโดยพนั ก งานขาย (Personal
Selling) คือ รูป แบบการ
ติดต่อสื่อสารจากผู้ส่งสารไปยังผูร้ บั ข่าวสารโดยตรง อาจเรียกว่าเป็ นการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคล (Interpersonal Communication) ผู้ส่งข่าวสารจะสามารถรับรูแ้ ละประเมินผลจากผู้รบั
ข่าวสารได้ทนั ที
2.5.3.3 การส่งเสริมการตลาด (Sales Promotion) เป็ นเครื่องมือระยะสัน้ เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ หรือเป็ นสิง่ ที่จงู ใจที่มคี ุณค่าพิเศษที่กระตุ้นหน่ วยงาน
ขาย (Sales
Force) ผู้จ ัด จํา หน่ า ย (Distributors) หรือ ผู้บ ริโ ภคคนสุ ด ท้า ย (Ultimate
consumer)โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการขายในทันทีทนั ใด (Belch & Belch, 2001, p.
GL11) หรือเป็นเครือ่ งมือกระตุน้ ความต้องการซือ้ ทีใ่ ช้สนับสนุ นการโฆษณา และการขายโดยใช้
พนักงานขาย (Etzel, Walker and Stanton, 2001, p. G-11) ซึง่ สามารถกระตุ้นความสนใจทํา
ให้เกิดการทดลองใช้ หรือการซือ้ โดยลูกค้าคนสุดท้ายหรือบุคคลอื่นในช่องทางการจัดจําหน่าย
2.5.3.4 การประชาสัมพันธ์ (Public Relation (PR)) หมายถึง การติดต่อสื่อสาร
ขององค์การกับกลุ่มต่างๆ ที่มผี ลกระทบต่อความสําเร็จขององค์การ ไม่ว่าจะเป็ นผู้ขายปจั จัย
การผลิต ผูถ้ อื หุน้ หรือลูกค้าโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติ ความเชื่อถือ และภาพลักษณ์
ทีด่ ตี ่อองค์กรหรือผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็นการให้ความรูเ้ รื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแก้ไขข้อผิดพลาด
ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
2.5.3.5 การตลาดทางตรงหรือการตลาดเจาะตรง (Direct Marketing หรือ
Direct Response Marketing) สมาคมการตลาดทางตรงได้ให้ความหมายไว้ว่า การตลาด
ทางตรง เป็นระบบปฏิกริ ยิ าการกระทําของการตลาด ซึง่ ใช้ส่อื หนึ่งอย่างหรือมากกว่าเพื่อให้เกิด
การตอบสนองทีส่ ามารถวัดได้และ (หรือ) การติดต่อทางธุรกิจโดยวิธใี ดวิธหี นึ่ง
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2.5.3.6 การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ หรือ การตลาดเชิงกิจกรรม (Event
Marketing) เป็ น การจัด กิจ กรรมพิเ ศษ เช่ น (1) การประกวด Contest (2) การแข่ ง ขัน
Competition (3) การฉลอง (Celebration) (4) การเปิ ดตัวสินค้าใหม่ Launching ซึ่งเป็ นวิธที ่ี
นิยมมากขึน้ ในปจั จุบนั เพราะว่าเป็ นการสื่อสารการตลาดที่จูงใจผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมได้
และสามารถวัดผลได้ดว้ ยจํานวนของผูท้ เ่ี ข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและสนใจติดตามกิจกรรมที่
เกิดขึน้
2.5.3.7 การจัดแสดงสินค้า (Display) วัตถุประสงค์ในการจัดแสดงสินค้ามีดงั นี้
(1) เพื่อ ดึงดูดผู้บริโภคเข้ามา ณ จุดขายที่รุนแรงยิง่ ขึ้น (2) ใช้เ ป็ นเครื่อ งมือ ตอกยํ้าจุดขาย
(Selling point) ของสินค้า โดยเฉพาะสินค้าทีน่ ําเข้าสู่ตลาดใหม่ (Launching) (3) เพื่อเสริมการ
สื่อสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด (Sales Promotion) การส่งเสริมการตลาดให้มคี วามโดด
เด่นในการจัดแสดงสินค้า เรียกว่า “กองโชว์” ซึง่ การจัดแสดงสินค้าแบ่งออกเป็ น 2 แบบได้แก่
การจัดแสดงไว้เพื่อขายและ การจัดแสดงสินค้า
2.5.3.8 โชว์รูม (Showroom) เป็ นการติดต่ อสื่อสารทัง้ ทางเดียวและสองทาง
(One-way and Two-way Communication) การใช้โชว์รมู เปรียบเสมือนกับการใช้ป้ายโฆษณา
(Billboard) ดังนัน้ การจัดแสดงโชว์รมู สินค้าจึงเป็นการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าอีกทางหนึ่ง
2.5.3.9 การจัดศูนย์ส าธิต การทํางานของสินค้า (Demonstration Center)
สินค้าบางอย่างจะขายได้ก็ต่อเมื่อมีการสาธิตการทํางานของสินค้า.ศูนย์สาธิตการทํางานของ
สินค้าทําให้กลุ่มเป้าหมายทีม่ าชมการสาธิตเกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ เนื่องจากได้อยู่ใน
สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จริง
2.5.3.10 การจัดสัมนา (Saminar) การจัด สัมมนาถือ ว่ าเป็ นเครื่อ งมือ ในการ
ติดต่อสื่อสารตราสินค้าหรือ (Brand contact point) อีกรูปแบบหนึ่ง
2.5.3.11 การจัดนิทรรศการ (Exhibition) เป็ นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารตรา
สินค้า (Brand Contact) ที่ทําให้เกิดความเข้าใจและเกิดการตอบสนองได้โดยตรง เนื่องจาก
สินค้าบางชนิดสามารถสร้างความประทับใจให้ก ับลูกค้าได้ด้ว ยวิธกี ารสาธิต หรือ การแสดง
รายละเอียดแบบเจาะลึก การสื่อสารกันด้วยสื่อไม่สามารถทําให้เกิดความเข้าใจได้ดเี ท่ากับการ
ได้เห็นของจริง ดังนัน้ สินค้าบางชนิดจึงจําเป็ นต้องใช้การจัดนิทรรศการ
2.5.3.12 การจัดศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) เป็ นการสื่อสารในลักษณะ
การให้ขา่ วสารตราสินค้าผ่านการฝึกอบรม เพื่อทําให้สนิ ค้ามีความแข็งแร่งมากยิง่ ขึน้
2.5.3.13 การให้บริการ (Service) คือการสื่อสารที่สําคัญที่สุด เพราะลูกค้านัน้
ต้องการได้รบั ความเอาใจใส่ ดังนัน้ บริษทั จึงจําเป็ นต้องพัฒนาการให้บริการในทุกจุดทุกที่ต้อง
พบลูกค้า
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2.5.3.14 พนัก งาน (Employee) ถือ ว่าเป็ น ผู้ท่ีใ ห้ก ารประชาสัม พันธ์ท่ดี ีท่สี ุ ด
(The best PR officer) ดังนัน้ ถ้าต้อ งการสร้างคุ ณค่ าให้ก ับ ตราสินค้า จะต้อ งมีก าร
ประชาสัมพันธ์ทด่ี กี บั พนักงานในเรือ่ งเกีย่ วกับการส่งเสริมสินค้าของบริษทั
2.5.3.15 การบรรจุ ภ ั ณ ฑ์ (Packaging) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ บ รรจุ ห รื อ ห่ อ หุ้ ม
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ ถือเป็นจุดในการติดต่อสื่อสารตราสินค้า
2.5.3.16 การใช้ยานพาหนะเคลื่อนที่ (Transit) เป็ นการใส่ช่อื สัญ ลัก ษณ์ของ
สินค้าบนยานพาหนะของบริษทั ในประเภทต่างๆ
2.5.3.17 การใช้ ป้ ายต่ า งๆ (Signage) ป้ ายโฆษณาเป็ นสื่ อ กลางแจ้ ง มี
จุดมุง่ หมาย เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ซึง่ ป้ายดังกล่าวมักจะ
อยูใ่ นบริเวณทีส่ ามารถเห็นได้ชดั เจน
2.5.3.18 การใช้เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) อินเตอร์เน็ท
เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายหนึ่ง ซึง่ ติดต่อเชื่อมโยงได้อย่างกว้างขวางและการใช้
ชีวติ ของคนในปจั จุบนั เป็ นเครื่องมือการสื่อสารทีส่ ําคัญระหว่างบุคคล จนเกิดการสร้างเครือข่าย
ทางสังคม (Social Networking) ในการติดต่อสื่อสารปจั จุบนั รวมถึงการประชาสัมพันธ์หรือ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ของตนเอง ด้วยข้อความหรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและ
กระตุน้ ความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย
2.5.3.19 การใช้ผลิตภัณฑ์เป็ นสื่อ (Merchandising) เป็ นการจัดหาวัสดุสงิ่ ของ
ขึน้ มา โดยอาจจะมีโลโก้หรือข้อความ เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการสื่อสารตราสินค้า
2.5.3.20 การให้สมั ปทาน (Licensing) คือการใช้ผลิต ภัณฑ์เ ป็ นสื่อ เพื่อ ทําไว้
แจกหรือแถม
2.5.3.21 คู่มอื สินค้า (Manual) หนังสือที่บอกถึงวิธ ีการใช้งาน การเก็บรักษา
และส่วนประกอบต่าง ๆ
จากตัวอย่างเครื่องมือการสื่อสารเบื้องต้น ผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงแบบหลายชัน้
จะต้องมีการวางแผนทีช่ ดั เจนเพื่อให้ นักธุรกิจอิสระขายตรงนัน้ นําไปต่อยอดการสื่อสารโดยตรง
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ของแต่ ละบริษัท ผลิตภัณฑ์ จุ ดประสงค์ รวมถึง
งบประมาณ ซึง่ การวิจยั ในครัง้ นี้จะทําการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดต่างๆ ที่ม ี
ปจั จัยสําคัญในการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสําอาง ทีท่ ําให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความสนใจและตัดสินใจซือ้ ได้มากทีส่ ุด
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2.6 แนวคิ ดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
Kurtz (2008); ฝนทอง ถิน่ พังงา (2556) ส่วนประสมทางการตลาดเป็ นการผสมผสานกล
ยุทธ์ต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย และการส่งเสริมการตลาด เพื่อ
นาเสนอคุณค่าตามความต้องการในตลาด ส่วนประสมทางการตลาดจึงถือว่าเป็ นหัวใจสาคัญใน
การบริหารการตลาด หากองค์กรพัฒนาให้สมั พันธ์กนั ได้อย่างเหมาะสมจะทาให้กจิ การประสบ
ความสาเร็จได้
ส่ ว นประสมการตลาดเปรีย บเสมือ นกลยุทธ์ใ นการวางแผนช่อ งทางการตลาด เพื่อ
นํ าเสนอไปยังกลุ่ มผู้บริโภคได้เ หมาะสมและตรงเป้ าหมายมากที่สุ ด โดย นี ล บอร์เ ดน จาก
Harvard business School ใช้คําว่า “ส่วนผสมทางการตลาด” Marketing mix หมายถึง การ
กําหนดการทํางาน การรวมกัน การออกแบบ และการผสมผสานองค์ประกอบของการตลาดสู่
โปรแกรมหรือส่วนผสม ซึ่งจะทําให้องค์การสัมฤทธิ ์ผลได้ดที ่สี ุด ตามเวลาที่กําหนดบนพื้นฐาน
ของการประเมินพลังตลาด โดยมี 4 องค์ประกอบหลัก คือ 4P ดังนี้ นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2555)
2.6.1 ผลิ ตภัณฑ์ (Product)
ผลิตภัณฑ์ปจั จัยสําคัญปจั จัยในแรกในการดําเนินธุรกิจ เพื่อนํ าเสนอสินค้าหรือบริการ
นั ้น ๆ ให้ แ ก่ ผู้ บ ริโ ภค ซึ่ง จะต้ อ งพิจ ารณาถึ ง คุ ณ ภาพ ตราสิน ค้ า การออกแบบ รู ป ร่ า ง
บรรจุภณ
ั ฑ์ คุณสมบัติ การนําเสนอให้แก่ผบู้ ริโภค ซึง่ ผลิตภัณฑ์นนั ้ รวมถึงสิง่ ทีจ่ บั ต้องได้และจับ
ต้อ งไม่ได้แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Concept) ประกอบด้วย 2 ส่ว นหลัก คือ
(1) คุณสมบัตหิ รือลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Attribute/Product Feature)
(2) คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ (Product Benefit)
องค์ประกอบผลิต ภัณฑ์ (Product Component) เป็ นการพิจารณาถึงคุ ณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ทส่ี ามารถจูงใจตลาดได้ ประกอบด้วยคุณคุณสมบัติ 2 ประการคือ (1) รูปลักษณะและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Features and Quality) เป็ นลักษณะทีจ่ บั ต้องได้และคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ทน่ี ําเสนอต่อตลาดต้องสามารถตอบสนองความจําเป็ นและความต้องการของลูกค้าได้
เป็ นอย่างดีและเหนือกว่าคู่แข่งและ (2) ส่วนประสมและคุณภาพบริการ (Services Mix and
Quality) ส่วนเสริมทีจ่ ะสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้า
ระดับของผลิตภัณฑ์ 5 ระดับ (Five Product Levels) ประกอบด้วย ลักษณะ 5 ประการ
1) ประโยชน์ ห ลัก (Core Benefit) เป็ น ประโยชน์ พ้ืน ฐานของผลิต ภัณ ฑ์ท่ี
ผูบ้ ริโภคได้รบั จากการซือ้ / บริโภคผลิตภัณฑ์โดยตรง โดยเสนอประโยชน์ใช้สอย การแก้ปญั หา
ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย หรือความประหยัด เป็นต้น
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2) รูปลัก ษณ์ ผลิตภัณฑ์ (Tangible Product) เป็ นลักษณะทางกายภาพที่
ผูบ้ ริโภคสามารถรับรูไ้ ด้ ซึง่ เป็นส่วนทีเ่ สริมผลิตภัณฑ์ให้ทาํ หน้าทีส่ มบูรณ์ขน้ึ หรือ เชิญชวนให้ใช้
มากขึน้
3) ผลิตภัณฑ์ทค่ี าดหวัง (Expected Product) เป็นคุณสมบัตทิ ผ่ี ซู้ อ้ื คาดหวังว่า
จะได้รบั หรือเป็นข้อตกลงจากการซือ้ ผลิตภัณฑ์ การเสนอผลิตภัณฑ์ทค่ี าดหวังจึงคํานึงถึงความ
พึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
4) ผลิต ภัณฑ์ค วบ (Augmented Product) เป็ นผลประโยชน์ เพิ่มเติมหรือ
บริการที่ผซู้ ้อื จะได้รบั ควบคู่การซือ้ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย บริการก่อนและหลังการขาย ได้แก่
ติดตัง้ การขนส่ง การรับประกัน การให้สนิ เชื่อ และการบริการอื่นๆ
5) ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ (Potential
Product) เป็นคุณสมบัตขิ อง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงหรือพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในอนาคต
2.6.2 ราคา (Price)
หลังจากขัน้ ตอนการพิจารณาส่วนต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการ การกําหนดราคานัน้
จะต้องพิจารณาหลาย ๆ ปจั จัย ไม่ว่าเกีย่ วกับต้นทุน ราคาคู่แข่งในท้องตลาด ส่วนลด
ความเกีย่ วข้องระหว่างราคากับส่วนประสมทางการตลาด
1) ราคากับกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (Price and Product Strategy) ผลิตภัณฑ์
คือสิง่ ทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ราคาประกอบด้วยต้นทุนของผลิตภัณฑ์บวก
ด้วยกําไรทีต่ อ้ งการ ราคานัน้ จะต้องไม่สงู หรือตํ่าเกินไป แต่เป็นราคาทีล่ กู ค้ารับรูถ้ งึ ความคุม้ ค่า
2) ราคากับกลยุทธ์การกําหนดตําแหน่ งของผลิตภัณฑ์ (Price and the
Positioning Strategy) การกําหนดตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ท่ีมคี ุณค่าในจิตใจของตลาดเป้าหมาย
(Market Targets) หรือลูกค้าทีเ่ ป็ นเป้าหมาย (Target Customer) นัน้ จะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
การตัง้ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
3) ราคากับกลยุทธ์การจัดจําหน่ าย (Price and distribution strategy) ช่อง
ทางการจัดจําหน่ ายจะต้ องผ่ านคนกลาง ในที่น้ีหมายถึง นัก ธุรกิจอิส ระขายตรง ซึ่งราคานัน้
จะต้องรวมส่วนลดต่างๆ ทีใ่ ห้กบั คนกลาง
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4) ราคากับการส่งเสริมการตลาด (Price and Promotion) การส่งเสริม
การตลาดมีหลายรูปแบบ ซึง่ จะต้องสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ซึง่ การตัง้
ราคาจะต้องคํานึงถึงต้นทุนเหล่านี้ดว้ ย
2.6.3 ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place)
เป็ นกระบวนการในการกระจายสินค้าในช่องทางการขายต่างๆ เพื่อให้ไปยังผู้บริโภค
ตามช่องทางการจําหน่ายต่างๆ รวมถึงกระบวนการกระจายสินค้า
การบริหารช่องทางการจัดจําหน่ ายและห่วงโซ่อุปทานถือได้ ว่ามีความสําคัญมากที่สุด
เพราะเป็ นปจั จัยที่ช่วยสร้างผลประโยชน์อย่างยังยื
่ นและความแตกต่างทีแ่ ท้จริงในตลาด แม้ว่า
การสร้างช่องทางการจัดจําหน่ายจะมีตน้ ทุนสูงและใช้เวลานาน แต่หากมีระบบการจัดจําหน่ ายที่
มันคงก็
่
สามารถสร้างผลกําไรให้เป็ นจํานวนมาก อีกทัง้ บริษทั ก็จะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องใน
การตัง้ ราคา การผลิตและการส่งเสริมการตลาดได้ดว้ ย (Farrell and Hartline, 2008, p. 255)
หน้าทีข่ องช่องทางการจัดจําหน่ าย
1) กิจกรรมการซื้อและการขาย (Buying and selling activities) คนกลาง
การตลาดจะช่วยลดขัน้ ตอนการค้าระหว่างผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ขนั ้ สุดท้าย
2) การจัดหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ (Assembly of product) คนกลางจะช่วยจัดหา
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูซ้ อ้ื ได้อย่างหลากหลายและทันเวลา
3) การขนส่ง (Transportation eliminates) คนกลางจะลดช่องว่างระหว่างผูซ้ อ้ื
และผูข้ ายโดยนําสินค้าจากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริโภค
4) การเงิน (Financial) คนกลางในช่องทางการจัดจําหน่ ายจะอํานวยความ
สะดวกด้านการเงิน โดยจะมีการตกลงราคาสินค้า และการกําหนดเงือ่ นไขการชําระเงินต่างๆ
5) ทําหน้าที่ทยอยขายและเก็บรักษาสินค้า (Processing and Storage of
Goods) จากการซือ้ สินค้าทีม่ ปี ริมาณมาก คนกลางจะทยอยขายสินค้าให้ผบู้ ริโภคแต่ละรายตาม
คําสังซื
่ อ้ ตลอดจนเก็บรักษาสินค้าคงเหลือและจัดการตามคําสังซื
่ อ้ ของลูกค้า
6) การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด (Advertising and Promotion) ใน
ช่องทางการจัดจําหน่ ายคนกลางจะทําการสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทําเลที่ตงั ้ และลักษณะ
ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ เพื่อสื่อสารให้ผบู้ ริโภครับรู้
7) การตัง้ ราคา (Pricing) คนกลางในช่องทางนัน้ ทําหน้าที่ซอ้ื หน้าในราคาตํ่า
เพื่อขายต่อให้ผบู้ ริโภคในราคาสูง เพื่อหวังกําไร กําหนดเกณฑ์ในการแลกเปลีย่ นระหว่างผู้ซ้อื
และผูข้ าย
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8) การลดความเสีย่ ง (Reduction of Risk) คนกลางในช่องทางจะรับภาระ
ความเสี่ยงภัยในการทําธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ซ้อื เช่น การประกัน นโยบายการคืน
สินค้า และการขายเชื่อต่างๆซึง่ ช่องทางการตลาดทางตรง (Direct Channel) หรือช่องทางศูนย์
ระดับ (Zero Level Channel)
2.6.4 การส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
ตามคํานิยามของสมาคมการตลาดแห่งประเทศสหรัฐอเมริก า กล่ าวว่า การส่งเสริม
การตลาดเป็ นกิจกรรมที่กระตุ้นหรือเร่งเร้าให้เกิดการซื้อเร็วขึน้ เป็ นการกระตุ้นเพื่อให้ตวั แทน
จําหน่ ายสามารถจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น และในขณะเดียวกันก็ทําให้ผู้บริโภคเกิดการ
ตัดสินใจเร็วขึน้ ทําให้ผลิตภัณฑ์มแี รงดึงดูดใจมากขึน้ ในสายตาของผูบ้ ริโภคโดยไม่เกี่ยวข้องกับ
การจ้างพนักงานขายหรือการโฆษณา
โดยระดับขัน้ การส่งเสริมการตลาดมี 3 วิธดี ว้ ยกัน
1) การส่งเสริมการตลาดทีม่ งุ่ สู่ผบู้ ริโภค (Consumer Promotion) ‟ กลยุทธ์ดงึ
(Pull Strategy) เป็ นการส่งเสริมการตลาดทีม่ ุ่งสู่ผบู้ ริโภคขัน้ สุดท้าย ซึง่ ซือ้ สินค้าไปเพื่อใช้สอย
ส่วนตัวหรือใช้ในครัวเรือน สินค้าทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ไปเพื่อบริโภคขัน้ สุดท้าย เรียกว่า สินค้าผูบ้ ริโภค
(Consumer Goods) ใช้งบประมาณในการส่ งเสริมการตลาดมากกว่าที่ใ ช้ใ นการโฆษณา
กิจกรรมทีเ่ ป็นการสนับสนุนกลยุทธ์การขาย ประกอบด้วย แคตตาล๊อก โบว์ชวั ร์ เอกสารรายงาน
ข้อมูลการจัดแสดงสินค้า คําแนะนําในการใช้สนิ ค้า เป็นต้น
2) การส่งเสริมการตลาดที่มุ่งสู่คนกลาง (Trade Promotion) ‟ กลยุทธ์ผลัก
(Push Strategy) เป็ นการส่งเสริมการตลาดที่มุ่งที่ผู้คา้ ส่ง ผู้ค้าปลีกและผู้ขาย เช่น โปรแกรม
สิง่ จูงใจพิเศษ การจัดแสดงสินค้า การประกวดยอดขาย การจัดการสินค้าในร้านค้า (Semenik,
2002, p. 566)
3) การส่งเสริมการตลาดทีม่ ุ่งสู่พนักงานขาย (Sales-force Promotion) ‟ กล
ยุทธ์ผลัก (Push Strategy) เป็ นการกระตุ้นพนักงานขายให้ใช้ความพยายามในการขายมากขึน้
การส่งเสริมการตลาดที่มุ่งสู่พนักงานขายจะใช้กลยุทธ์ผลัก (Push Strategy) จุดประสงค์ของ
การส่งเสริมการตลาด คือ ตอบแทนความสามารถของพนักงานขายและเป็ นการแข่งขันระหว่าง
พนักงานขายด้วยกัน ตัวอย่างเช่น การแจกโบนัส การแจกถ้ว ยรางวัล โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ
ตั ๋วท่องเทีย่ ว เป็นต้น
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สรุปส่วนประสมทางการตลาดนัน้ เริม่ ต้นการแนวทางการสื่อสารการตลาดของ
บริษัท หรือ ตราสิน ค้า นั น้ ๆ เพื่อ สื่อ สารไปยัง กลุ่ ม เป้ า หมาย โดยจะต้ อ งมีส่ ว นประสมทาง
การตลาดเป็ นหลักในการดําเนินการหรือเป็ นแกนหลักในการขับเคลื่อนการกระจายสินค้าและ
การรับรูไ้ ปยังกลุ่มเป้าหมายโดยมีสนิ ค้าของบริษทั ทัง้ นี้จะต้องคํานึงถึงเรื่องราคาให้เหมาะสมกับ
ตําแหน่ งของสินค้าและภาพลักษณ์ โดยทางบริษัทจําเป็ นต้องวางกลยุทธ์ของช่องทางการจัด
จําหน่ ายให้เหมาะสม โดยเฉพาะการกระจายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าหรือในกลุ่มของนักธุรกิจนัก
ธุรกิจอิสระเพื่อนําเสนอการส่งเสริมการตลาดดังกล่าวไปยังกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง ทัง้ นี้รปู แบบ
การส่งเสริมการตลาด กลวิธ ี รวมถึงแผนงานต่ าง ๆ ต้อ งมีก ารกํ าหนดรูปแบบการสื่อสารที่
ชัดเจน ให้เหมาะกับตําแหน่งของผลิตภัณฑ์

2.7 แนวคิ ดเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม
ปจั จัยทางสังคมหรือปจั จัยภายนอกเป็ นปจั จัยกลุ่มที่สองที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค ปจั จัยทางสังคมประกอบด้วยผลกระทบทัง้ หมดรุจาภา แพ่งเกสร (2560) ปจั จัย
ทางสังคมถือเป็ นปจั จัยหนึ่งที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค โดยปจั จัยทางสังคมที่สําคัญคือ
กลุ่มอ้างอิง ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการซือ้ อันเกิดจากความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริโภคและ
สิง่ แวดล้อมภายนอก ได้แก่ กลุ่มอ้างอิง กลุ่มผู้นําทางความคิด ครอบครัว วงจรชีวติ ชัน้ ของ
สังคม วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย
2.7.1 กลุ่มอ้างอิ ง
ซึ่ง สามารถจํา แนกออกได้เ ป็ น กลุ่ ม อ้า งอิง ทางตรง (กลุ่ ม ปฐมภูม ิ) และกลุ่ ม อ้า งอิง
ทางอ้อม (กลุ่มทุตยิ ภูม)ิ ดังนี้
2.7.1.1 กลุ่มอ้างอิงทางตรง (กลุ่มปฐมภูม)ิ
เป็ นกลุ่ มซึ่งบุค คลหนึ่งเกี่ยวข้อ งกับสมาชิก โดยตรงในลัก ษณะเผชิญ หน้ ากัน
สัมผัสกับชีวติ ของกลุ่มบุคคลเหล่านี้โดยตรง กลุ่มบุคคลกลุ่มเล็ก มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชดิ
สนิทสนม สมํ่าเสมอ และเป็ นกันเอง เช่น ครอบครัว หมายถึง กลุ่มคนซึ่งประกอบด้วยบุคคล
ตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป มีความเกี่ยวข้องผูกพันกันทางสายโลหิต การสมรส หรือการรับเอาไว้ และ
อาศัยอยูร่ ว่ มกันเป็นครัวเรือน (Loundon and Bitta, 1993)
2.7.1.2 กลุ่มอ้างอิงทางอ้อม (กลุ่มทุตยิ ภูม)ิ
เป็ นกลุ่มทีซ่ ง่ึ บุคคลไม่ได้เป็ นสมาชิก แต่ตนเองปรารถนาจะเข้าร่วมเป็ นสมาชิก
ด้วยในอนาคต กลุ่มอ้างอิงกลุ่มนี้เรียกว่า กลุ่มในฝนั (Aspiration Groups) กลุ่มอ้างอิงทางอ้อม
อีก กลุ่ มหนึ่ง เรียกว่า กลุ่ มไม่พึงประสงค์ (Nonoperational Reference) เป็ นกลุ่ มที่บุค คล
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พยายามหลีกหนีไม่ต้องการเข้าร่วม เพราะไม่ชอบพฤติกรรมและค่านิยมบางอย่างของกลุ่มนี้
ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้นําทางความคิด (Opinions Leaders) หมายถึง กลุ่มบุคคลในสังคมผูซ้ ่งึ
ในการแนะนํ าหรือให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บางอย่างโดยเฉพาะ หรือบางประเภท โดยการ
ติดต่อพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ เช่น ผลิตภัณฑ์ยห่ี อ้ ไหน ตราใดดีทส่ี ุด โดยเฉพาะสามารถ
นํ าไปใช้อย่างไร ผู้นําทางความคิดมีอทิ ธิพลต่อความเชื่อ ความคิด และพฤติกรรมการซื้อของ
ผูบ้ ริโภคเป็นอย่างมาก ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่จะเชื่อผูน้ ําทางความคิดมากกว่าเชื่อพนักงานขายหรือ
โฆษณา และมีแนวโน้มทีจ่ ะซือ้ ผลิตภัณฑ์และบริการ คล้อยตามคําแนะนําของผูน้ ําทางความคิด
สรุปได้ว่าปจั จัยทางสังคมในส่วนของกลุ่มอ้างอิงทีเ่ ป็ นกลุ่มปฐมภูมแิ ละกลุ่มทุตยิ
ภูมอิ าจมีอทิ ธิพลต่อ การตัดสินใจการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่อง
ทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยตรงหรือ
ทางอ้อมได้โดยใช้ความสัมพันธ์แบบทางตรงและทางอ้อ มเพื่อให้เกิดการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
นัน้ ๆ
2.7.2 วงจรชีวิต
วงจรชีวติ (Life Cycle) หมายถึง ลําดับขึน้ ตอนการดําเนินชีวติ ของบุคคล ซึ่งทัศนคติ
และพฤติกรรม รายได้ และฐานะของบุคคลนัน้ (Lamb, Hair, and Mcdanial, 1992) วงจรชีวติ
ของมนุ ษย์มอี ทิ ธิพลอย่างยิง่ ต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคซึ่งแบ่งออกได้เป็ น 9 ขัน้ ตอน
และแต่ละขัน้ ตอนมีรปู แบบพฤติกรรมการซือ้ แตกต่างกันพอสรุปได้ ดังนี้ (Wells and Gubar, as
cited in Kotler, 1997)
1) ขัน้ เป็ นโสด (Bachelor Stage) มักจะเน้นหนักไปทางด้านต้องการความ
เป็นผูน้ ําทางด้านแฟชัน่ และเพื่อความบันเทิงและสันทนาการเป็ นส่วนใหญ่
2) ขัน้ คู่สมรสเพิง่ แต่งงาน (Newly Married Couples) และจะซือ้ สินค้าประเภท
คงทนถาวร เช่น ตูเ้ ย็น รถยนต์ เครือ่ งเฟอร์นิเจอร์ทค่ี งทนถาวร และการพักผ่อน เป็ นต้น
3) ขัน้ ครอบครัวมีลกู เป็นเด็กเล็ก (Full Nest I) หมายถึง คู่แต่งงานทีม่ บี ุตร
อายุน้อยทีส่ ุดตํ่ากว่า 6 ขวบ การซือ้ เครือ่ งใช้ในครอบครัวอยูใ่ นระดับสูงสุด และจะซือ้ สินค้า
ประเภทเครือ่ งซักผ้า โทรทัศน์ อาหารเด็ก ยาสามัญประจําบ้าน และตุ๊กตา เป็นต้น
4) ขัน้ ครอบครัวมีลกู เป็นเด็กโต (Full Nest II) หมายถึง คู่แต่งงานทีม่ บี ุตร
ตัง้ แต่อายุ 6 ขวบขัน้ ไป ฐานะการเงินดีขน้ึ ได้รบั อิทธิพลจากการโฆษณาน้อยลง และจะซือ้
สินค้าประเภทอาหารนานาชนิด อุปกรณ์ทาํ ความสะอาด จักรยาน และเครือ่ งดนตรี เป็นต้น
5) ขัน้ ครอบครัวมีลกู เป็นวัยรุ่น (Full Nest III) หมายถึง คู่แต่งงานทีเ่ ริม่ มีอายุ
มากขึน้ พร้อมกับมีบุตรมีอายุเข้าสู่วยั รุน่ การซือ้ สินค้าส่วนใหญ่เป็นประเภทคงทน
6) ชัน้ ครอบครัวเปล่าเปลีย่ ว ระยะที่ 1 (Emty Nest 1) หมายถึง คู่แต่งงานมี
อายุแก่ลงและไม่มบี ุตรอาศัยอยูด่ ว้ ย ค่าใช้จา่ ยส่วนใหญ่ใช้เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านทีจ่ าํ เป็ น
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7) ชัน้ ครอบครัวเปล่าเปลีย่ วระยะทีส่ อง (Emty Nest 2) หมายถึง คู่แต่งงาน
เริม่ เข้าสู่วยั ชรา ไม่มบี ุตรอาศัยอยูด่ ว้ ย ใช้ไปในการเพื่อรักษาพยาบอลและซือ้ อุปกรณ์เพื่อช่วย
เสริมสุขภาพอนามัย การนอนหลับ และการย่อยอาหาร เป็นต้น
8) ชัน้ ครอบครัวเดียวดาย ระยะที่ 1 (Solitary Survivor 1) หมายถึงคนชราที่
อยูโ่ ดดเดีย่ ว เนื่องจากคู่แต่งงานฝ่ายใดฝา่ ยหนึ่งได้จากไปแล้ว แต่กย็ งั พอทํางานได้อยู่ และนํา
เงินไปใช้ในด้านพักผ่อนหย่อนใจ การสันทนาการและรายการสินค้าทีช่ ่วยเสริมสุขภาพอนามัย
9) ชัน้ ครอบครัวเดียวดาย ระยะที่ 2 (Solitary Survivor 2) หมายถึง คนชราที่
อยูโ่ ดดเดีย่ วเดียวดาย และออกจากงาน รายได้จงึ ลดลงอย่างมาก ผูท้ อ่ี ยูใ่ นขัน้ นี้จะมีความ
ต้องการพิเศษทางด้านการได้รบั ความสนใจเอาใจใส่ความรักและความปลอดภัย
2.7.3 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและชัน้ ของสังคม (Culltural Factors and Social
Class)
วัฒนธรรมเป็ นปจั จัยสุดท้ายทางด้านสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริโภค
วัฒนธรรม หมายถึงผลรวมทัง้ หมดของความเชื่อ (Beliefs) ค่านิยม (Values) และวัตถุต่างๆ
(Objects) ที่สงั คมใดสังคมหนึ่ งมีร่ว มกัน และจะถู ก ถ่ ายทอดจากคนรุ่น หนึ่ งไปสู่ค นรุ่นหนึ่ ง
(Bavee, Houston and Thil, 1995)
ชัน้ ของสังคม (Social Class) สังคมมนุ ษย์ทุกสังคม จะมีการจัดแบ่งสมาชิกของสังคม
เป็นลําดับขัน้ อันแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของบุคคลและกลุ่มบุคคลเสมอ สังคมซึง่ มีสภาพ
ทางสังคมค่อนข้างจะเหมือนๆกัน และยังยื
่ นออกเป็ นลําดับขัน้ โดยสมาชิกในแต่ละชัน้ มีค่านิยม
ความสนใจ และพฤติกรรม คล้ายคลึงร่วมกันอยู่ (Kotler, 1997)
สรุปได้ว่าในการกําหนดแผนการตลาดจําเป็ นต้องทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภคและทัง้
ป จั จัย ภายนอกที่ธุ ร กิจ ไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ และป จั จัย ภายในอย่ า งเช่ น ส่ ว นประสมทาง
การตลาดเพื่อนําไปใช้กลยุทธ์ในการแข่งขัน และในการดําเนินธุรกิจทีม่ คี วามได้เปรียบทางการ
แข่งขัน อันจะนํ าไปสู่ การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามของผู้บริโภค
ในทีส่ ุด

36

2.8 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
2.8.1 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มและความงาม
2.8.1.1 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับลักษณะประชากรศาสตร์
ศิรวิ รรณ ยังอยู่ (2559) ได้ศกึ ษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของ
ผู้ บ ริโ ภคในการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารเสริม เวย์ โ ปรตี น ของสุ ภ าพบุ รุ ษ ในจัง หวั ด
ประจวบคีรขี นั ธ์และจังหวัดเพชรบุรมี วี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในการเลือก
ซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์อ าหารเสริม เวย์โปรตีน ของสุ ภ าพบุ รุษ ในจัง หวัด ประจวบคีร ีขนั ธ์แ ละจัง หวัด
เพชรบุ ร ี ศึก ษาป จั จัยที่มผี ลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์อ าหารเสริมเวย์โ ปรตีนของ
สุ ภาพบุ รุษ ในจัง หวัด ประจวบคีรขี นั ธ์แ ละจังหวัด เพชรบุ ร ี เปรียบเทียบป จั จัย ที่ม ีผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเวย์โปรตีนของสุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์และ
จังหวัดเพชรบุรจี าํ แนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยที่ม ี
ผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเวย์โปรตีนของสุภาพบุรุษ
ในจัง หวัด ประจวบคีรขี ันธ์และจังหวัดเพชรบุ ร ี โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อ มูล จาก
ผู้บริโภคชายที่ต ัดสินใจเลือ กซื้อผลิต ภัณฑ์อ าหารเสริมเวย์โปรตีนของสุ ภาพบุรุษ ในจังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์และจังหวัดเพชรบุร ี จํานวน 400 คน และใช้สถิตติ ่างๆ วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ การทดสอบความแตกต่าง
แบบรายคู่ตามวิธขี อง Scheffe และการทดสอบไคสแควร์ ณ ระดับความสําคัญทางสถิตทิ ร่ี อ้ ยละ
5 ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคที่มสี ถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกันมี
ปจั จัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเวย์โปรตีนของสุภาพบุรุษแตกต่าง
กัน ส่ว นผู้บริโภคที่มอี ายุแ ละอาชีพ ต่ างกันมีป จั จัยที่มผี ลต่ อการตัด สินใจเลือ กซื้อผลิต ภัณ ฑ์
อาหารเสริมเวย์โปรตีนของสุภาพบุรษุ ไม่แตกต่างกัน
2.8.1.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะประชากรศาสตร์และป จั จัยการสื่อสาร
การตลาด
ยุวดี จิรฐั ติ เิ จริญ (2555) ได้ศกึ ษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทีม่ ตี ่อการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานีมวี ตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจ
ปจั จัยส่ ว นบุ ค คลของผู้บริโภคในการซื้อ อาหารเสริม เพื่อ สุ ข ภาพ สํา รวจความคิด เห็น ของ
ผูบ้ ริโภคในจังหวัดปทุมธานีต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในการเลือกซือ้ อาหารเสริม
เพื่อสุขภาพ สํารวจพฤติกรรมการซือ้ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ ริโภคในจังหวัดปทุมธานี
วิเ คราะห์ค วามสัมพันธ์ระหว่ างป จั จัยส่ ว นบุ ค คลกับพฤติก รรมการเลือ กซื้อ อาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี และวิเคราะห์อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการทีม่ ตี ่อการตัดสินใจซือ้ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี โดยใช้
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แบบสอบถามเก็บรวบรวมกับผูซ้ อ้ื อาหารเสริมเพื่อสุขภาพในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดปทุมธานี จํานวน
400 คน และใช้ส ถิติต่ างๆ ในการวิเคราะห์ข้ อ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ย ค่ า
เบี่ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ และการวิเ คราะห์ค วามถดถอยโลจิส ติก ส์ ผล
การศึกษา พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ อาชีพ ระดับ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่ อ
เดือน รูปแบบการดําเนินชีวติ ด้านสุขภาพ และบุคคลิกภาพมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการ
เลือกซือ้ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ ริโภคในจังหวัดปทุมธานี และปจั จัยการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ 5 ด้านมีอทิ ธิผลต่อการตัดสินใจซือ้ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ โดยการตลาดแบบ
ทางตรงและการตลาดเชิงกิจกรรมมีอทิ ธิผลในทิศทางเดียวกัน ส่วนการโฆษณา การส่งเสริ ม
การตลาด และการขายโดยใช้พนักงานขายมีอทิ ธิผลในทิศทางตรงกันข้าม
2.8.1.3 งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับลักษณะประชากรศาสตร์และปจั จัยส่วนประสม
ทางการตลาด
เปรมจิต ตังสกุล (2558) ได้ศกึ ษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีม ี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ศึกษาปจั จัยที่
มีอิทธิพ ลต่ อ การตัด สินใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์อ าหารเสริมเพื่อ สุ ขภาพ และเปรียบเทียบป จั จัยที่ม ี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริโภคในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ต่ อ เดือ น โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อ มูล จากผู้บริโ ภคผลิต ภัณ ฑ์
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน
385 คน และใช้สถิติต่าง ๆ ในการ วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และการทดสอบการถดถอยพหุคูณ ผลศึกษา พบว่า ผูบ้ ริโภคที่มอี ายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และระดับรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อ สุขภาพแตกต่างกัน ส่วน
ผู้บริโภคที่มเี พศแตกต่ างกันไม่พบความแตกต่ าง ในขณะที่ส่ ว นประสมทางการตลาดด้า น
ผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ ซึง่ สามารถนํามาใช้ร่วมกัน
ทํานายการตัดสินใจซื้อผลิต ภัณฑ์อ าหารเสริมเพื่อ สุ ขภาพของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ได้ ณ ประสิทธิภาพร้อยละ 25 ส่วนด้านราคาและด้านการ
ส่งเสริมการตลาดไม่สามารถนํามาใช้พยากรณ์ได้
2.8.1.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะประชากรศาสตร์ ป จั จัยทางการตลาด
ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ชุ ตินั น ท์ โรจน์ เ พ็ญ เพีย ร (2560) ได้ ศึ ก ษาป จั จัย ที่ม ีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ
เครือ่ งดื่มเพื่อสุขภาพของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ล
ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้อ เครื่อ งดื่ม เพื่อ สุ ข ภาพของผู้ บ ริโ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยใช้
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แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคที่ซ้อื หรือเคยบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน และใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาและสถิตเิ ชิงอนุ มานในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการ
ซือ้ และบริโภคจากทีเ่ คยซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพราะมีคุณประโยชน์มาก ทําการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพด้วยตนเองจากร้านสะดวกซือ้ เช่น 7-11 และ FamilyMart ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอายุ อาชีพ ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)
ปจั จัยการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรด้านการประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย และการให้ขอ้ มูล
ข่าวสารผ่าน facebook หรือ fanpage และพฤติกรรมผู้บริโภคด้านเหตุผลในการบริโภคและ
ความถี่ในการซื้อ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อเครื่อ งดื่มเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
2.8.1.5 งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับลักษณะประชากรศาสตร์ ปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาด และพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
เกรียงศัก ดิ ์ เอี่ยมพุ ทธรัก ษ์ (2553) ได้ศึก ษาป จั จัยที่มผี ลต่ อ การตัด สินใจซื้อ
เครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพในเขตกรุ ง เทพมหานครมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้บริโภคทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 15 ปีบริบูรณ์ขน้ึ ไป และอาศัยอยู่
ในเขตราชเทวี เขตลาดพร้าว เขตยานนาวา เขตบางกอกใหญ่ และเขตบางนา รวม 384 คน
และใช้สถิตติ ่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าที
ค่ า เอฟ และการวิเ คราะห์ถ ดถอยพหุ คู ณ ผลการศึก ษา พบว่ า พฤติก รรมการเลือ กซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในด้านสาเหตุหลักในการตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพสําหรับบํารุงสุขภาพ ในด้านประเภทของผลิตภัณ ฑ์เครื่อ งดื่มเพื่อสุขภาพที่นิยม
เลือกซื้อ โดยเลือ กผลิตภัณฑ์ประเภทนํ้ าดื่มทัวไป
่ ในด้านความถี่ใ นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มเพื่อสุ ขภาพ โดยเฉลี่ยต่ อเดือนตัง้ แต่ 6 ครัง้ ขึ้นไป ในด้านปริมาณการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยเฉลี่ยในแต่ละครัง้ ระหว่าง 2-3 หน่ วย ในด้านปริมาตรของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ซ้อื โดยเฉลี่ยต่อหน่ วย ระหว่า ง 251-500 ซีซี ในด้านจํานวน
เงินทีจ่ า่ ยไปเพื่อซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยเฉลีย่ ในแต่ละครัง้ 50 บาทหรือน้อยกว่า
ในด้านบุคคลที่มบี ทบาทในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากที่สุดคือ
ตัวเอง ในด้านแหล่งจําหน่ ายที่นิยมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพบ่อยที่สุดคือร้าน
สะดวกซื้อ ในด้านแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทีไ่ ด้รบั และใช้
พิจารณามากทีส่ ุดคือโทรทัศน์ ในด้านกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากที่สุด โดยการแจกของแถม (รวมถึงซือ้ 1 แถม 1)
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ท่แี ตกต่ างกัน ได้แก่ เพศ อายุ
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ระดับการศึก ษา อาชีพ ระดับ รายได้เ ฉลี่ยต่ อ เดือ น สถานภาพสมรส และจํานวนสมาชิก ใน
ครอบครัว มีอิทธิพลต่ อ การตัดสินใจเลือ กซื้อ เครื่อ งดื่มเพื่ อ สุ ขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน พฤติกรรมการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทีแ่ ตกต่างกัน ได้แก่ สาเหตุ
ในการซื้อ ประเภทของผลิตภัณฑ์ท่นี ิยมซื้อ ความถี่ในการซื้อ ปริมาณในการซื้อ ปริมาตรต่อ
หน่ วยที่ซ้อื จํานวนเงินที่ใช้ซ้อื บุคคลที่มบี ทบาทในการตัดสิน ใจซื้อ แหล่งจําหน่ ายที่นิยมซื้อ
แหล่ ง ข้อ มูล ข่าวสารที่ได้ร บั สํา หรับการพิจารณาตัด สินใจซื้อ และประเภทของกิจ กรรมการ
ส่งเสริมการตลาดที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ มีอทิ ธิพ ลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อนํ้ าดื่มเพื่อ
สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน และส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย และการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจ
เลือกซือ้ เครือ่ งดื่มเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร
ภาวิณี ตันติผาติ (2554) ได้ศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อ าหารเสริมเพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงความแตกต่างกันของ
ลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และปจั จัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มผี ลและมีค วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือ กซื้อผลิต ภัณฑ์อ าหารเสริมเพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับ 400
ตัวอย่างทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 15 ปีขน้ึ ไป อาศัยและ/หรือทํางานอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร มีอาชีพและ
รายได้ท่แี น่ นอน และมีประสบการณ์การบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมาก่อน และใช้สถิติ
ต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพด้านความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
เพื่อสุขภาพ กับปจั จัยการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาจมีโทษ หรืออันตรายต่อสุขภาพหาก
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานมากทีส่ ุด ในด้านเหตุผลในการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพ กับปจั จัยเพื่อบํารุงสมองมากทีส่ ุด และในด้านประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทีเ่ ลือก
ซือ้ มารับประทานบ่อยทีส่ ุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภท
วิต ามินประเภทต่ างๆ มารับประทานบ่ อ ยที่สุ ด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกัน ประกอบด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ
รายได้เ ฉลี่ยต่ อ เดือ น มีผ ลต่ อ การตัดสินใจเลือ กซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์อ าหารเสริมเพื่อ สุ ข ภาพของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่
แตกต่างกัน ประกอบด้วย ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เหตุผล
ในการรับประทาน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่
เลือ กซื้อ มารับประทานบ่ อ ยที่สุ ด มีผ ลต่ อการตัดสินใจเลือ กซื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพของผูบ้ ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน และปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด
3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ไม่
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มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขต
กรุง เทพมหานคร ส่ ว นด้า นการส่ ง เสริม การตลาดมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ การตัด สิน ใจเลือ กซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2.8.1.6 งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับลักษณะประชากรศาสตร์ ปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาด ปจั จัยทางสังคม และพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
วีร ยา มัน่ ใจ (2553) ได้ ศึ ก ษาป จั จัย ที่ ม ีอิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์น้ํ าผลไม้พร้อมดื่ม 100% (แบบบรรจุกล่อง) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเลือกซื้อ ปจั จัยทางการตลาด
(4Ps) และป จั จัยทางด้านสัง คมและจิต วิท ยาที่มอี ิทธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์
เครื่องดื่มนํ้ าผลไม้พร้อมดื่ม 100% ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กั บ ผู้ บ ริ โ ภคที่ ม ี อ ายุ ต ั ้ง แต่ 18 ปี บริ บู ร ณ์ ข้ึ น ไปและอาศั ย อยู่ ใ น
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน และใช้สถิตติ ่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร์ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์น้ําผลไม้พร้อมดื่ม100% (แบบบรรจุกล่อง) ด้าน
ความถี่ในการเลือกซื้อโดยเฉลีย่ ต่อเดือนระหว่าง 2-3 ครัง้ ปริมาณการตัดสินใจซือ้ โดยเฉลี่ยใน
แต่ละครัง้ ระหว่าง 2-3 หน่ วย ปริมาตรของผลิตภัณฑ์น้ําผลไม้พร้อมดื่มโดยเฉลีย่ ต่อหน่ วยทีซ่ ้อื
ในแต่ละครัง้ ระหว่าง 751-1,000 ซีซี มูลค่ าในการซื้อ โดยเฉลี่ยในแต่ละครัง้ ระหว่าง 101-200
บาท ชื่นชอบและนิยมส้มล้วนมากที่สุด สาเหตุหลักในการตัดสินใจเลือกซื้อและบริโภคเพื่อ
บํารุงสุ ขภาพ ชื่นชอบและนิยมเลือกซื้อยี่ห้อทิปโก้มากที่สุ ด ซึ่งมีบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทกล่ อ ง
กระดาษมากทีส่ ุด โดยตัวเองเป็ นผูท้ ม่ี อี ทิ ธิพลต่อการเลือกซือ้ มากทีส่ ุด ชื่นชอบและนิยมเลือก
ซื้อจากสถานที่จําหน่ ายที่เป็ นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือห้างสรรพสินค้า ใช้โทรทัศน์ เป็ นสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ทเ่ี ข้าถึงและมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ มากทีส่ ุด และใช้การแจกผลิตภัณฑ์
ทดลองเป็ นเครื่องมือส่งเสริมการตลาดที่มอี ิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือ กซื้อมากที่สุด ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส และจํานวนสมาชิกในครอบครัว มีอทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือ กซื้อ ผลิต ภัณฑ์น้ํ าผลไม้พร้อ มดื่ม 100% (แบบบรรจุก ล่อ ง) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนํ้ าผลไม้ด้านความถี่ในการซื้อ
ปริมาณในการซือ้ ปริมาตรของแต่ละหน่วยทีซ่ อ้ื มูลค่าในการซือ้ ประเภทของผลไม้ทซ่ี อ้ื สาเหตุ
หลักในการซือ้ ตราหรือยีห่ อ้ ผลิตภัณฑ์ทซ่ี อ้ื ประเภทของบรรจุภณ
ั ฑ์ทซ่ี อ้ื ผูม้ อี ทิ ธิพลต่อการซือ้
สถานที่จําหน่ าย สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเครื่องมือส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือ กซื้อ ผลิต ภัณฑ์น้ํ าผลไม้พร้อ มดื่ม 100% (แบบบรรจุก ล่อ ง) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
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ด้านช่องทางจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกซือ้
ผลิตภัณฑ์น้ําผลไม้พร้อมดื่ม100% (แบบบรรจุกล่อง) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จิพฒ
ั น์ ถิก าล ปาณิก าบุ ต ร, (
) กลยุทธ์ท างการตลาดของธุ รกิจ ขายตรง :
กรณีศกึ ษาบริษทั ดีเอชซี (ประเทศไทย) จํากัด ผลการศึกษาพบว่า ในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดของบริษัท ดีเอชซี (ประเทศไทย) จํากัด นัน้ จะเป็ นการใช้กลยุทธ์แบบผสมผสาน
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคให้ได้ มากทีส่ ุด เริม่ ตัง้ แต่การวิเคราะห์สภาพตลาด
โดยรวม การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค( SWOT Analysis ) การบริหาร
จัดการส่วนประสมทางการตลาด รวมถึงมีการใช้รปู แบบการทําการตลาดทางตรง และใช้กลยุทธ์
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ( Integrated Marketing Communication ) โดยผ่านเครื่องมือ
การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจและเพื่อให้สาร (Message) เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญเรื่องของราคา แต่ไม่ใช่จุดมุ่งหวังในการทํากล
ยุทธ์เรื่องราคาตลอดเวลา และดีเอชซียงั ใด้ความสําคัญเกี่ยวกับการทําการส่งเสริมการตลาด
เพื่อทําให้ตดั สินใจได้งา่ ยมากขึน้
2.8.1.7 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับปจั จัยการสื่อสารการตลาด
สุณสิ า สุระเสถียร (2556) ได้ศกึ ษาปจั จัยการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร
และปจั จัยด้านจิตวิทยาที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของผู้ซ้อื กลุ่มเบบี้บูม
เมอร์ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรมี วี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปจั จัยการสื่อสารทางการตลาดแบบ
ครบวงจร และป จั จัยด้านจิต วิทยาที่มผี ลต่ อ การตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณ ฑ์อาหารเสริมของผู้ซ้อื
กลุ่มเบบีบ้ ูมเมอร์ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุร ี โดยใช้แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 400
ตัว อย่าง และใช้ส ถิติต่ า งๆ ในการวิเ คราะห์ข้อ มูล ได้แ ก่ ค่ า ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ย ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั ผลการศึกษา พบว่า
ปจั จัยการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรทุกด้าน ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการตลาด
ทางตรง ด้านการตลาดบนอินเทอร์เน็ต ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการประชาสัมพันธ์ และ
ด้านการขายโดยใช้พนักงานขายมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และปจั จัยด้าน
จิตวิทยาทุกด้าน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ และด้านความเชื่อและทัศนะ
คติ มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
กาญจนาพร วัฒ นธีร พันธุ์ (2547) ทํา การศึก ษาเรื่อ ง “การสื่อ สารขายตรง :
กรณีศกึ ษาสินค้ามิสทีน ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึก โดยทําการคัดเลือกบุคคลทีว่ างแผนนโยบาย
การปฏิบตั งิ านในระดับผูบ้ ริหารของบริษทั เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 6 ท่านซึง่
นโยบายการสื่อสารการขายตรง สินค้ามิสทินนัน้ อาศัยกระบวนการขายโดยอาศัยพนักงานขาย
โดยบุ ค คลเป็ น ช่ อ งทางการจัด จํ า หน่ า ยสิน ค้า โดยใช้เ ครื่อ งมือ การสื่อ สารทางการตลาด
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการใช้เครือ่ งมือการส่งเสริมการตลาด คือ การโฆษณาเพื่อ
สร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์สนิ ค้า และการส่งเสริมการขายเพื่อ
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สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการยอมรับและตัดสินใจซื้อ สินค้าทันที
ตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานการสื่อสารเพื่อการขายตรง สินค้ามิสทิน
ชาย จี้คํ า ฟู (2555) ทํ า การศึก ษาเรื่อ ง การสื่อ สารการตลาดที่ม ีผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจซือ้ เครื่องใช้ไฟฟ้าของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการซือ้ สินค้า
ปยั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการซือ้ เหตุผลในการซือ้ ผูใ้ ช้งาน การชําระค่าสินค้า สถานทีซ่ อ้ื ความถื่ใน
การซือ้ ยีห่ อ้ และราคาเครือ่ งใช้ไฟฟ้าทัง้ กลุ่มภาพและเสียงและกลุ่มเครือ่ งใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมี
ผลต่อการตัดสินใจซือ้ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05 รวมถึงการสื่อสารการตลาด พบกว่า การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม
การขาย และการสนั บ สนุ น กิ จ กรรมทางการตลาดมีค วามสัม พัน ธ์ ก ั บ การตัด สิน ใจซื้ อ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 เช่นกัน
2.8.1.8 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด
ณัฐวัน ธีรรัชตรมย์ (2556) ได้ศกึ ษาปจั จัยที่มผี ลต่ อการตัดสินใจของลูกค้าใน
กรุงเทพมหานครในการซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงามผ่านระบบขายตรงหลายชัน้ ผล
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปจั จัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัด
จําหน่ ายมากที่สุ ด โดยเฉพาะในด้านบริการหลังการขายอย่า งต่อ เนื่อง ตามมาด้วยด้านการ
ส่ ง เสริมการตลาด โดยเฉพาะในด้า นพนัก งานขายที่ใ ห้บริก ารดีและสุ ภ าพ ด้า นผลิต ภัณ ฑ์
โดยเฉพาะในด้านสินค้าทีไ่ ม่ส่งผลข้างเคียงต่อสุขภาพหลังเลิกใช้แล้ ว และด้านราคาโดยเฉพาะ
ในด้านวิธกี ารชําระเงินทีห่ ลากหลาย
วิมลวรรณ ชลายน (2549)ทําการศึกษาวิจยั เรื่อง “ปจั จัยการสื่อสารการตลาดทีม่ ี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วธิ ดี ําเนินการวิจยั
เชิงปริมาณจํานวน 200 ตัวอย่างและใช้ระเบียบวิธ ีวจิ ยั เชิงสํารวจ โดยได้ทําการศึกษาปจั จัย
ทางด้านการตลาดของการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ในการศึกษาปจั จัยทางการตลาดด้านต่างๆ
1.ปจั จัยด้านสินค้าและบริการ พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับชื่อเสียงของบริษัทเป็ น
อัน ดับ แรกในการตัด สิน ใจซื้อ ประกัน ชีว ิต 2. ป จั จัย ด้ า นราคา พบว่ า ลู ก ค้ า ส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสําคัญกับราคาของเบี้ยประกันเหมาะสม กับผลประโยชน์ท่ไี ด้รบั มากที่สุด 3.ปจั จัยด้าน
สถานที่ พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับบริษทั ทีม่ สี าํ นักงาน สาขา ครอบคลุมทัวประเทศ
่
4.ปจั จัยด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ กับตัวแทนมีความตัง้ ใจ
และพร้อมทีจ่ ะให้การบริการ ก่อน/หลังการขายอย่างเต็มที่
โดยวิธ ีก ารสื่อ สารการตลาดด้านสิน ค้าและบริก าร บริษัท ประกันชีว ิต ใช้ก าร
สื่อสารหลากหลายช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้ารูถ้ งึ สินค้าและบริการของบริษทั ซึง่ บริษทั
จะให้ความสําคัญกับตัวแทนของบริษทั ซึ่งเป็ นช่องทางในการสื่อสาร เพราะสามารถสื่อสารได้
ชัดเจน และสามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้ทนั ที ถ้าหากลูกค้ามีขอ้ สงสัยซึ่งใช้ช่องทางการสื่อสาร
ควบคู่ไปกับการใช้ Website ของบริษทั เนื่องจากเป็ นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเป็ น

43
ช่องทางทีใ่ ห้ความสะดวกในการเสนอขาย เมื่อตัวแทนนําเสนอลูกค้าก็สามรรถทีจ่ ะเห็นภาพได้
ชัดเจนและเข้าใจง่าย
2.8.2 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การอื่นๆ
2.8.2.1 งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับลักษณะประชากรศาสตร์ ปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาด และปจั จัยทางสังคม
พรชัย ปิลนั ธนรัตน์ (2556) ได้ศกึ ษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่ อ การตัดสินใจเลือ กใช้บ ริก ารอพาร์ทเม้น ท์ของผู้บริโภคในเขตธนบุร ี กรุง เทพมหานครมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์ท่มี ตี ่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอ
พาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขตธนบุร ี กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปจั จัยส่ วนประสมทางการตลาดและปจั จัยอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือ กใช้บริก ารอ
พาร์ทเม้นท์ของผูบ้ ริโภคในเขตธนบุร ี กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล
กับผูใ้ ช้บริการห้องพักของบริการอพาร์ทเม้นท์ รวม 5 แห่ง ประกอบด้วย รพี อพาร์ทเมนท์ มนี
กร อพาร์ทเมนท์ เอ็ม.เอ็ม.อพาร์ทเม้นท์ บีระพันธ์ เซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ และรัชดา อพาร์
ทเมนท์ จํานวน 230 คน และใช้สถิตติ ่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และการทดสอบการถดถอยพหุ คูณ ผลการศึกษา พบว่า ทุก
ลัก ษณะประชากรศาสตร์ท่แี ตกต่ างกัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึก ษา อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภูมลิ ําเนาเดิม มีอทิ ธิผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์
ของผู้บริโภคในเขตธนบุร ี กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)
ส่ ว นใหญ่ ได้แ ก่ ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางการจัดจํา หน่ า ย ด้า นการส่ งเสริม
การตลาด ด้านบุค ลากร ด้านสภาพแวดล้อ มทางกายภาพ มีค วามสัมพันธ์ก ับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของผูบ้ ริโภคในเขตธนบุร ี กรุงเทพมหานคร ส่วนด้านกระบวนการ
ให้บริการไม่มคี วามสัมพันธ์ และทุกปจั จัยอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ ปจั จัยด้านสังคม (กลุ่มปฐม
ภูม ิ เช่น สมาชิกในครอบครัวทัง้ พ่อแม่ ญาติพ่นี ้อง คู่สมรส และเพื่อนๆ และกลุ่มทุตยิ ภูม ิ เช่น
เพื่อ นร่ ว มงาน) และป จั จัย ด้า นจิต วิทยา เช่ น การรับ รู้ การเรียนรู้ ทัศ นคติ ความเชื่อ และ
บุคลิกภาพ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตธนบุร ี กรุงเทพมหานคร
2.8.2.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะประชากรศาสตร์ ปจั จัยทางสังคม และ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
มาลินี สนธิมลู (2557) ได้ศกึ ษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทม่ี ี
ต่อการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
แตกต่างของประชากรศาสตร์ทม่ี ผี ลต่อความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติทม่ี ตี ่อการใช้
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บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการ
ท่องเทีย่ วในประเทศไทยและพักแรมในโรงแรมระดับ 5 ดาวและปจั จัยภายนอกอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติทม่ี ตี ่อการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติทม่ี ี
ประสบการณ์การใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 384 คนและใช้
สถิตติ ่างๆ วิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ
การทดสอบการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มเี หตุผลหลักที่ใช้
เลือกท่องเที่ยวในประเทศไทยจากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทีโ่ ดดเด่น เคยท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยมาก่อน 1 ครัง้ เดินทางมาเพื่อท่องเที่ยวในประเทศไทย 2 คน ตัดสินใจท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยด้วยตนเอง มักเลือกพักในโรงแรมระดับ 5 ดาวประเภทห้อง Superior ใช้ระยะเวลา
ทีใ่ ช้บริการเข้าพักในโรงแรมระดับ 5 ดาว 2 คืน และใช้ส่อื ออนไลน์/ อินเตอร์เน็ตเป็ นช่องทาง
ของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรมระดับ 5 ดาวที่ใช้พจิ ารณาตัดสินใจเลือกใช้บริการ ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ท่แี ตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน อาชีพ และสัญชาติ มีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่มี ตี ่อการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยและพักแรมในโรงแรมระดับ 5 ดาวส่วนใหญ่ ได้แก่
เหตุผลหลักทีใ่ ช้เลือกท่องเทีย่ วในประเทศไทย ผูท้ ม่ี อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจท่องเทีย่ วในประเทศ
ไทย ระยะเวลาที่ใช้บริการพักแรมในโรงแรมระดับ 5 ดาว และช่องทางของข้อมูลข่าวสาร มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติทม่ี ตี ่อการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และป จั จัย ภายนอกอื่ น ๆ ที่เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น ป จั จัย ทางสัง คม มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติท่มี ตี ่อการใช้บริการโรงแรมระดับ
5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร
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2.9 กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในรูปแบบของแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้องทําให้ผวู้ จิ ยั เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและนํามาทําการศึกษา โดยนํามาใช้
สร้างกรอบแนความคิดในงานวิจยั ดังนี้
ลักษณะประชากรศาสตร์
- อายุ
- เพศ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพหลัก
- รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
- จํานวนสมาชิกในครอบครัว
ปัจจัยการสื่อสารการตลาด
- การโฆษณาผ่านสื่อหลัก (Above the Line)
- การโฆษณาผ่านสื่อรอง (Below the Line)
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย - ด้านการส่งเสริมการตลาด
ปัจจัยทางสังคม
- กลุ่มอ้างอิงปฐมภูมิ - กลุ่มอ้างอิงทุตยิ ภูมิ

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ
ผลิ ต ภัณฑ์อาหารเสริ ม
และความงามจากช่ อง
ทางการขายตรงอิ ส ระ
แบบหลายชั ้น (MLM)
ขอ ง ผู้ บ ริ โ ภ คใ นเข ต
กรุงเทพมหานคร
- ก า ร ย อ ม รั บ ค ว า ม
ต้องการ
- การแสวงหาทางเลือก
- การประเมินทางเลือก
- การตัดสินใจซือ้
- พฤติก รรมหลัง การซื้อ

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
วิธดี าํ เนินการวิจยั ครอบคลุมในส่วนต่างๆ ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครือ่ งมือวิจยั
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่ คยตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ไม่ทราบ
กลุ่มประชากรทีแ่ น่นอน จึงเลือกใช้สตู รกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนในกรณีทไ่ี ม่ทราบ
จํานวนประชากร โดยใช้วธิ กี ารของ W.G. Cochran ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% ชิดชนก มหาพีร
บุตร (2552) ดังนี้
n
= PQ (Z2)
e2
เมือ่
n
= ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
P
= สัดส่วนการสุ่มจากประชากรทัง้ หมด = 0.5
Q
= สัดส่วนไม่สุ่มจากประชากรทัง้ หมด = 1-P = 0.5
Z
= ระดับความเชื่อมันที
่ น่ ยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 =
1.96
e
= ระดับความคลาดเคลื่อนในการสุ่มทีย่ อมรับได้ = 0.05
แทนค่าได้
= (0.5) (0.5) (1.962)
= 384.16 ตัวอย่าง
2
0.05
ผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาเพิม่ อีก 16 ตัวอย่าง รวมเป็ น 400 ตัวอย่าง ซึ่งครอบคลุมจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่คํานวณได้จากการใช้สูต รของ Yamane เพื่อ สร้างความมันใจได้
่
ว่ากลุ่มตัว อย่างมี
ขนาดใหญ่เพียงพอทีส่ ามารถใช้เป็นตัวแทนของประชากรได้เป็นอย่างดี
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3.2 เครื่องมือวิ จยั
3.2.1 โครงสร้างของเครื่องมือวิ จยั
เครือ่ งมือทีว่ จิ ยั เป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างทีส่ ร้างขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ โดยแบบสอบถาม 1 ชุดประกอบด้วยกลุ่มคําถามปลายปิดทัง้ หมด รวม 6 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากร
เป็นคําถามเกีย่ วกับคุณลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึง่ มีลกั ษณะของหลายตัวเลือก
ให้เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียวและมีมาตราวัดแบบนามบัญญัตแิ ละเรียงลําดับ ประกอบด้วย
อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว
รวม 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
เป็ นคําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลกั ษณะของหลายตัวเลือกให้
เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียวและมีมาตราวัดแบบนามบัญญัตแิ ละเรียงลําดับ ประกอบด้วย สื่อที่
พบเห็น การสังซื
่ ้อผลิตภัณฑ์เ สริมอาหารและความงามจากขายตรง บริษัทที่เคยสังซื
่ ้อ และ
ความถี่ในการสังซื
่ ้อ ทัง้ นี้ คําถามเกี่ยวกับสื่อทีพ่ บเห็นและบริษทั ทีเ่ คยสังซื
่ ้อสามารถเลือกตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ รวม 4 ข้อ
ส่วนที่ 3 ปจั จัยการสื่อสารการตลาด
เป็ นคํา ถามที่ม ีล กั ษณะแบบมาตราส่ ว นประเมินค่ า 5 ระดับ (5-Likert Scale)
ประกอบด้วย การโฆษณาผ่านสื่อหลัก ได้แก่ ผ่านทางทีว/ี วิทยุ ผ่านทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
และสื่อสิ่งพิมพ์ต่ างๆ และผ่านป้ ายโฆษณา หรือ จอทีวขี นาดใหญ่ รถโดยสาร รถประจําทาง
รถไฟฟ้าต่างๆ และการโฆษณาผ่านสื่อรอง ได้แก่ ผ่านทางสื่อออนไลน์ ผ่านวีดโี อ การสาธิต
ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ผ่านการจัดประชุม/ การจัดบูธแสดงสินค้า และผ่านการสาธิตต่างๆ รวม
7 ข้อ
ส่วนที่ 4 ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด
เป็ นคํา ถามที่ม ีล กั ษณะแบบมาตราส่ ว นประเมินค่ า 5 ระดับ (5-Likert Scale)
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด รวม 19 ข้อ
ส่วนที่ 5 ปจั จัยทางสังคม
เป็ นคํา ถามที่ม ีล กั ษณะแบบมาตราส่ ว นประเมินค่ า 5 ระดับ (5-Likert Scale)
ประกอบด้วย กลุ่มปฐมภูม ิ ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว เพื่อนหรือคนใกล้ชดิ และกลุ่ มทุตยิ ภูม ิ
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความงาม แฟนเพจ บล๊อกเกอร์ บุค คลที่มชี ่อื เสียง ดารา
นักแสดง หรือแพทย์ รวม 7 ข้อ
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ส่วนที่ 6 การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามจากช่องทางการขายตรง
อิสระแบบหลายชัน้ (MLM) เป็นคําถามทีม่ ลี กั ษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (5-Likert
Scale) ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ การยอมรับความต้องการ การแสวงหาทางเลือก การ
ประเมินทางเลือก การตัดสินใจซือ้ และพฤติกรรมหลังการซือ้ รวม 19 ข้อ
ซึง่ คําถามในส่วนที่ 3-6 มีเกณฑ์ให้คะแนนโดยใช้สูตรการหาค่ าพิสยั (จินตนา สร้อยจิต,
2553) ดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
พิสยั
= คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด
จํานวนชัน้
=
5‟1 =
0.80
5
4.21 ‟ 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ุด
3.41 ‟ 4.20 หมายถึง เห็นด้วยมาก
2.61 ‟ 3.40 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
1.81 ‟ 2.60 หมายถึง เห็นด้วยสําคัญน้อย
1.00 ‟ 1.80 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
3.2.2 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือวิ จยั
การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามได้ดาํ เนินการ 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
1) นํ าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ท่ปี รึกษาเพื่อตรวจสอบ
เบือ้ งต้นเพื่อปรับปรุงแก้ไข
2) ทดสอบความถู ก ต้อ งของเนื้ อ หา โดยนํ า แบบสอบถามที่ป รับ ปรุง ตามที่
อาจารย์ทป่ี รึกษาแนะนํา เพื่อทําการทบทวนและให้คะแนนตามเกณฑ์ค่าความสอดคล้องของข้อ
คําถาม (IOC) ดังนี้
1 หมายถึง คําถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
0 หมายถึง คําถามอาจมีหรือไม่มคี วามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
-1 หมายถึง คําถามไม่มคี วามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ศึกษา
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3) ทดสอบความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
โดยนําแบบสอบถามทีม่ เี นื้อหา
ถูกต้องแล้วไปทดลองใช้ (T r y O u t) กับกลุ่มผูบ้ ริโภคในพืน้ ทีป่ ริมณฑลเพื่อหลีกเลีย่ งการใช้
ผูบ้ ริโภคซํ้า จํานวน 3 0 รายเพื่อนําข้อมูลทีไ่ ด้มาทําการทดสอบความสอดคล้องภายในของ
แบบสอบถามตอนที่ 3-6 ซึง่ เป็นคําถามทีม่ มี าตราวัดแบบอันตภาคชัน้ โดยใช้เกณฑ์การ
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่าของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient)
แล้วทําการยอมรับผลทดสอบทีม่ คี ่าตัง้ แต่ 0.7 ขึน้ (อรชินนั พร วิทยวราวัฒน์, 2556) ซึง่ ผลการ
ทดสอบ พบว่า ทุกกลุ่มตัวแปรในแบบสอบถามส่วนที่ 3-6 มีค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่ามากกว่า 0.7
ถือว่าสามารถนําไปใช้เป็นเครือ่ งมือวิจยั ในการศึกษาครัง้ นี้ได้
ตารางที่ 3.1 ผลการทดสอบความเชื่อมันของแบบสอบถามส่
่
วนที่ 3-6
แบบสอบ
ถาม
ส่วนที่ 3 ปจั จัยการ
สือ่ สาร
การตลาด
ส่วนที่ 4 ปจั จัยส่วน
ประสมทาง
การตลาด
ส่วนที่ 5
ส่วนที่ 6

ปจั จัยทางสังคม
การตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม
และความงาม
จากช่อง
ทางการขาย
ตรงอิสระแบบ
หลายชัน้
(MLM)

ตัวแปร
การโฆษณาผ่านสือ่ หลัก
การโฆษณาผ่านสือ่ รอง
ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางการจัดจําหน่ าย
การส่งเสริมการตลาด
การยอมรับความ
ต้องการ
การแสวงหาทางเลือก
การประเมินทางเลือก
การตัดสินใจซื้อ
พฤติกรรมหลังการซื้อ

จานวน Cronbach's
(ข้อ)
Alpha
3
0.811
4
0.768

ผลลัพธ์
ผ่าน
ผ่าน

4
3
4
8
7
3

0.818
0.837
0.894
0.922
0.872
0.807

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3
5
4
4

0.961
0.812
0.861
0.842

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
เป็ นข้อ มูล ที่ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมจากกลุ่ ม ตัว อย่างที่มคี ุ ณสมบัติ
ตามทีก่ ําหนดไว้ โดยผูว้ จิ ยั เลือกสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช่หลักความน่ าจะเป็ นตามความสะดวก โดย
ไม่ได้กําหนดพืน้ ทีแ่ ละวันหรือเวลาทีใ่ ช้เก็บรวบรวมปฐมภูมไิ ว้อย่างแน่ นอน แต่ให้โครงงานวิจยั
ในภาพรวมแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2560
ผูว้ จิ ยั ทําการสอบถามถึงความสมัครใจและคุณลักษณะก่อนมอบแบบสอบถามให้กรอก
และทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบทุกครัง้ โดยขอข้อมูลเพื่อเติมในส่วนทีไ่ ม่สมบูรณ์
หากตรวจพบ และเมือ่ เก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ครบ 400 ชุดแล้วจึงนําแบบสอบถาม
โดยแบ่งเป็ นการเก็บข้อมูลจาก 2 แหล่งหลักๆ แหล่งที่ 1 ในการทําแบบสอบถามทีแ่ บบเปิดคือ
ห้างสรรพสินค้าใน 6 เขต เขตวัฒนา เขตปทุมวัน เขตลาดกระบัง เขตมีนบุร ี เขตห้วยขวาง เขต
บางพลัด จํานวน 311 ตัวอย่าง แหล่งที่ 2 เก็บข้อมูลจากแหล่งออนไลน์โดยใช้เฟซบุค อีเมล์ใน
การทําแบบสอบถาม จํานวน 89 ตัวอย่าง รวมเป็ น 400 ตัวอย่าง ทัง้ หมดมาดําเนินการตาม
ขัน้ ตอนต่างๆ ดังนี้
1) กําหนดลําดับหมายเลขกับแบบสอบถามแต่ละชุด
2) สร้างไฟล์และลงรหัสในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางสถิติ
3) บันทึกข้อมูลเป็ นรหัสตามแบบสอบแต่ละชุดจนครบ แล้วทําการประมวลผล
ตามสถิตทิ ก่ี ําหนดไว้เพื่อพรรณนาข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน
3.3.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
เป็ นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการทบทวนวรรณกรรมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่
รายงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยานิพนธ์ และบทความวิชา หนังสือ สื่อการเรียน
การสอน และสื่อออนไลน์ทเ่ี กีย่ วข้อง ซึง่ ผูว้ จิ ยั มุง่ เน้นใช้ขอ้ มูลทีน่ ่าเชื่อถือและมีความทันสมัย

3.4 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล การวิ เคราะห์ข้อมูลได้ใช้สถิ ติต่างๆ ดังนี้
3.4.1 สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic)
1) บรรยายลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม (ส่วนที่ 1) และ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคของของผูต้ อบแบบสอบถาม (ส่วนที่ 2) โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage)
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2) บรรยายความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปจั จัยการสื่อสารการตลาด
(ส่วนที่ 3) ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (ส่วนที่ 4) ปจั จัยทางสังคม (ส่วนที่ 5) และ
การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้
(MLM) (ส่วนที่ 6) โดยใช้ค่าตํ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.4.2 สถิ ติเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics)
1) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประชากร 2 กลุ่มที่อิสระด้านเพศที่ม ี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระ
แบบหลายชัน้ (MLM) ของผูใ้ นบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ค่าสถิติ t-test ณ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (สมมติฐานที่ 1)
2) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประชากรมากกว่า 2 กลุ่มด้านอื่นๆ
ยกเว้นเพศที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามจากช่องทางการ
ขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ของผูใ้ นบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ค่าสถิติ Ftest ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 และทําการเปรียบเทียบความแตกต่างแบบรายคู่
โดยใช้การวิเคราะห์ Post Hoc ตามวิธ ี Scheffe สําหรับตัวแปรทีท่ ดสอบแล้วพบความแตกต่าง
(สมมติฐานที่ 1)
3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยการสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ของผู้
ในบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (สมมติฐานที่ 2) ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดและการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้
(MLM) ของผู้ในบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (สมมติฐานที่ 3) และปจั จัยทางสังคมและการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้
(MLM) ของผู้ใ นบริโ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร (สมมติฐ านที่ 4) โดยใช้ ค่ า สัม ประสิท ธิ ์
สหสัมพันธ์ (r) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 และ 0.05 ซึ่งมีระดับความสัมพันธ์
(ณัฐพร กองสัมฤทธิ ์, 2557, น. 53) มีดงั นี้
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r
0.81 - 0.99
0.61 - 0.80
0.41 - 0.60
0.21 - 0.40
0.01 - 0.20
0
-0.01 - -0.2
-0.21 - -0.4
-0.41 - -0.6
-0.61 - -0.8
-0.81 - -0.99

ระดับความสัมพันธ์

มีความสัมพันธ์เชิงบวกสูงมาก
มีความสัมพันธ์เชิงบวกสูง
มีความสัมพันธ์เชิงบวกปานกลาง
มีความสัมพันธ์เชิงบวกตํ่า
มีความสัมพันธ์เชิงบวกตํ่ามาก
ไม่มคี วามสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์เชิงลบตํ่ามาก
มีความสัมพันธ์เชิงลบตํ่า
มีความสัมพันธ์เชิงลบปานกลาง
มีความสัมพันธ์เชิงลบสูง
มีความสัมพันธ์เชิงลบสูงมาก

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาเรือ่ งปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม
จากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมี
วัต ถุ ประสงค์ดงั นี้ 1) เพื่อ ศึก ษาลัก ษณะประชากรที่มผี ลต่ อ การตัดสินใจซื้อผลิต ภัณฑ์เ สริม
อาหารและความงามของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดทีม่ ี
ผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
ความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อ ศึก ษาป จั จัยทางสังคมที่มผี ลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ 5)
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซือ้ สินค้าและการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีผลการวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะประชากรศาสตร์
4.2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
4.3 ผลการวิเคราะห์ปจั จัยการสื่อสารการตลาด
4.4 ผลการวิเคราะห์ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด
4.5 ผลการวิเคราะห์ปจั จัยทางสังคม
4.6 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามจากช่อง
ทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM)
4.7 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนําเสนอผลของการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อให้ส่อื ความหมาย
ได้เข้าใจตรงกัน ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดสัญลักษณ์และความหมายไว้ดงั นี้
N
แทน ขนาดของผูบ้ ริโภค
違
แทน ค่าคะแนนเฉลีย่ ของผูบ้ ริโภค
S.D. แทน ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
t
แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน t-distribution
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F
r
P
Sig.
SS
MS
Df

แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน F-distribution
แทน ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient)
แทน ความน่าจะเป็นสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ
แทน ระดับความมีนยั สําคัญทางสถิติ
แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน
แทน ค่าเฉลีย่ ของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Square)
แทน ระดับชัน้ ของความเป็นอิสระ (Degree of freedom)

4.1 ผลการวิ เคราะห์ลกั ษณะประชากรศาสตร์
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ดา้ น
อายุ
อายุ
ตํ่ากว่า 20 ปี
20 ‟ 25 ปี
26 ‟ 30 ปี
31 ‟ 35 ปี
36 ‟ 40 ปี
41 - 45 ปี
46 ‟ 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
รวม

จานวน
2
46
105
107
74
30
22
14
400

ร้อยละ
0.50
11.50
26.25
26.75
18.50
7.50
5.50
3.50
100.00

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มอี ายุระหว่าง 31 ‟ 35 ปี จํานวน 107 คน
คิดเป็ นร้อยละ 26.75 ตามมาด้วยมีอายุระหว่าง 26 ‟ 30 ปี จํานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ
26.25 และระหว่าง 36 ‟ 40 ปี จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ดา้ น
เพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
133
267
400

ร้อยละ
33.25
66.75
100.00

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 267 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 66.75 และเป็นเพศชาย จํานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25
ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ดา้ น
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 / ปวช.)
ม.3 / ปวช.
อนุปริญญา (ปวส.)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จานวน
10
35
65
212
72
6
400

ร้อยละ
2.50
8.75
16.25
53.00
18.00
1.50
100.00

จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มกี ารศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน
212 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.00 ตามมาด้วยมีการศึกษาในระดับปริญญาโท จํานวน 72 คน คิด
เป็ น ร้อ ยละ 18.00 และในระดับ อนุ ป ริญ ญา (ปวส.) จํา นวน 65 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 16.25
ตามลําดับ

56
ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ดา้ น
อาชีพหลัก
อาชีพหลัก
นักเรียน / นักศึกษา
พนักงานบริษทั เอกชน
เกษตรกร/ประมง
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว/ อาชีพอิสระ / ค้าขาย
อื่นๆ
รวม

จานวน
4
210
12
71
102
1
400

ร้อยละ
1.00
52.50
3.00
17.75
25.50
0.25
100.00

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มอี าชีพหลักเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน
จํานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.50 ตามมาด้วยมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/ อาชีพอิสระ /
ค้าขาย จํานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.50 และรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ จํานวน 71 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.75 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ดา้ น
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่ อเดือน
ตํ่ากว่า 10,000 บาท
10,001 ‟ 15,000 บาท
15,001 ‟ 25,000 บาท
25,001 ‟ 35,000 บาท
35,001 ‟ 45,000 บาท
45,001 ‟ 55,000 บาท
มากกว่า 55,000 บาท ขึน้ ไป
รวม

จานวน
19
52
116
70
35
37
71
400

ร้อยละ
4.75
13.00
29.00
17.50
8.75
9.25
17.75
100.00

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มรี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนระหว่าง 15,001 ‟
25,000 บาท จํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 ตามมาด้วยมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนมากกว่า
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55,000 บาท ขึน้ ไป จํานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.75 และระหว่าง 25,001
บาท จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 ตามลําดับ

‟ 35,000

ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ดา้ น
จํานวนสมาชิก
จานวนสมาชิ ก
คนเดียว
2 คน
3 ‟ 5 คน
มากกว่า 5 คนขึน้ ไป
รวม

จานวน
45
94
189
72
400

ร้อยละ
11.25
23.50
47.25
18.00
100.00

จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มจี าํ นวนสมาชิกระหว่าง 3 ‟ 5 คน จํานวน
189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25 ตามมาด้วยมีจาํ นวนสมาชิก 2 คน จํานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ
23.50 และมากกว่า 5 คนขึน้ ไป จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 ตามลําดับ

4.2 ผลการวิ เคราะห์พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
ตารางที่ 4.7 แสดงจํานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามพฤติกรรมผูบ้ ริโภคด้านสื่อที่
พบเห็น
สือ่ ทีพ่ บเห็น
ทีวี
วิทยุ
หนังสือพิมพ์
นิตยสาร
Websiteข่าวออนไลน์
Facebook
ไลน์Line
Instagram
Youtube
บูธแสดงสินค้า Expo
จัดประชุมตัวแทน

จานวน
330
29
46
81
145
280
145
51
30
47
75

ร้อยละ
82.50
7.25
11.50
20.25
36.25
70.00
36.25
12.75
7.50
11.75
18.75
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างพบเห็นข่าวสาร หรือการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามจากสื่อทีว ี จํานวน 330 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.50 วิทยุ
จํานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.25 หนังสือพิมพ์ จํานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.50
นิตยสาร จํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 Website/ ข่าวออนไลน์ จํานวน 145 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 36.25 Facebook จํานวน 280 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.00 ไลน์ (Line) จํานวน 145 คน
คิดเป็ นร้อยละ 36.25 Instagram จํานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.75 Youtube จํานวน 30 คน
คิดเป็ นร้อยละ 7.50 บูธแสดงสินค้า/ Expo จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.75 และการจัด
ประชุมตัวแทน จํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18..75
ตารางที่ 4.8 แสดงจํานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามพฤติกรรมผูบ้ ริโภคด้านการ
สังซื
่ อ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม
การสังซื
่ ้อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารและความงาม
จากขายตรง
เคย
รวม

จานวน

ร้อยละ

400
400

100.00
100.00

จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดเคยสังซื
่ อ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความ
งามขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) จํานวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ตารางที่ 4.9 แสดงจํานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามพฤติกรรมผูบ้ ริโภคด้านบริษทั
ทีเ่ คยสังซื
่ อ้
บริ ษทั ที่เคยสั ่งซื้อ
แอมเวย์
กิฟฟารีน
ซูเลียน
ยูนิซติ ้ี
นีโอไลฟ์
หมอเส็ง
นูสกิน
จอยแอนด์คอย

จานวน
354
138
78
112
27
51
112
21

ร้อยละ
88.50
34.50
19.50
28.00
6.75
12.75
28.00
5.25
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)
บริ ษทั ที่เคยสั ่งซื้อ
เอมสตาร์
คังเซนเคนโก
แด็กซิน
โมรินดา
อาวียองซ์
ลาชูเล่
ออริเฟรม
เอลเคน
เฮอร์บาไลฟ์
อาราก้อนเวิลด์
เจอเนสส์
อืน่ ๆ

จานวน
108
23
2
1
39
24
4
2
38
1
28
1

ร้อยละ
27.00
5.75
0.50
0.25
9.75
6.00
1.00
0.50
9.50
0.25
7.00
0.25

จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยสั ่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากแอม
เวย์ จํานวน 354 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.50 กิฟฟารีน จํานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.50 ซู
เลียน จํานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.50 ยูนิซติ ้ี จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.00 นีโอไลฟ์
จํานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.75 หมอเส็ง จํานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.75 นู สกิน จํานวน
112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.00 จอยแอนด์คอย จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.25 เอมสตาร์
จํานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.00 คังเซนเคนโก จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.75 แด็กซิน
จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.50 โมรินดา จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.25 อาวียองซ์ จํานวน
39 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.75 ลาชูเล่ จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.00 ออริเฟรม จํานวน 4 คน คิด
เป็ นร้อยละ 1.00 เอลเคน จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.50 เฮอร์บาไลฟ์ จํานวน 38 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 9.50 อาราก้อนเวิลด์ จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.25 เจอเนสส์ จํานวน 28 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 7.00 และบริษทั อื่นๆ จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.25
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ตารางที่ 4.10 แสดงจํานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามพฤติกรรมผูบ้ ริโภคด้านความถี่
ในการสังซื
่ อ้
ความถี่ในการสังซื
่ ้อ
ครัง้ แรกครัง้ เดียว
1 ครัง้ ต่อเดือน
3 เดือนต่อครัง้
6 เดือนต่อครัง้
1 ปีต่อครัง้ หรือนานกว่า
รวม

จานวน
145
99
74
41
41
400

ร้อยละ
36.30
24.80
18.50
10.30
10.30
100.00

จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สงซื
ั ่ ้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความ
งาม ครัง้ แรกครัง้ เดียว จํานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.30 ตามมาด้วย 1 ครัง้ ต่อเดือ น
จํานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.80 และ 3 เดือนต่อครัง้ จํานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.50
ตามลําดับ
ตารางที่ 4.11 แสดงจํานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามพฤติกรรมผูบ้ ริโภคด้านยอด
การสังซื
่ อ้ ต่อครัง้
ยอดการสังซื
่ ้อต่อครัง้
ตํ่ากว่า 1,000 บาท
1,001 ‟ 6,000 บาท
6,001 ‟ 10,000 บาท
10,001 ‟ 30,000 บาท
รวม

จานวน
126
202
59
13
400

ร้อยละ
31.50
50.50
14.80
3.20
100.00

จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สงซื
ั ่ ้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความ
งาม มียอดการสังซื
่ อ้ ต่อครัง้ ตํ่ากว่า 1,000 บาท จํานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.50 ตามมา
ด้วย 1,001 ‟ 6,000 บาท จํานวน 202 คน และ 6,001 ‟ 10,000 บาท จํานวน 59 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 50.50 และ 10,001 ‟ 30,000 บาท จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20 ตามลําดับ
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4.3 ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยการสื่อสารการตลาด
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกีย่ วกับปจั จัยการสื่อสารการตลาด
โดยรวม
ปัจจัยการสื่อสารการตลาด
การโฆษณาผ่านสื่อหลัก
การโฆษณาผ่านสื่อรอง
โดยรวม

ค่าเฉลี่ย
3.27
3.55
3.41

แปลผล
ปานกลาง
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจั จัยการสื่อสารการตลาด
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.41 เมื่อพิจารณารายประเภทสื่อโฆษณา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้ว ยกับ การโฆษณาผ่านสื่อหลักในภาพรวมอยู่ใ นระดับปานกลางและมีค่าเฉลี่ย
3.27 ซึง่ เห็นด้วยน้อยกว่าการโฆษณาผ่านสื่อรองทีอ่ ยูใ่ นระดับมากและมีค่าเฉลีย่ 3.55
ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกีย่ วกับปจั จัยการสื่อสารการตลาด
ด้านการโฆษณาผ่านสื่อหลัก
การโฆษณาผ่านสื่อหลัก
1. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่าน
ทางทีว ี วิทยุ
2. การโฆษณาผลิตภัณฑ์ผ่านทาง
หนังสือพิมพ์ นิตยสารและสื่อ
สิง่ พิมพ์ต่างๆ
3. การโฆษณาผ่านป้ายโฆษณา
หรือจอทีวขี นาดใหญ่ รถโดยสาร รถ
ประจําทาง รถไฟฟ้าต่างๆ
โดยรวม

S.D.

แปลผล

3.43

0.887

มาก

3.26

0.833

ปานกลาง

3.13

0.828

ปานกลาง

3.27

0.849

ปานกลาง

X

จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจั จัยการสื่อสารการตลาด
ด้านการโฆษณาผ่านสื่อหลักโดยเห็นด้วยกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านทางทีว ี วิทยุ มาก
ที่สุ ด อยู่ใ นระดับ มากและมีค่ า เฉลี่ย 3.43 ตามมาด้ว ยการโฆษณาผลิต ภัณ ฑ์ผ่ า นทาง
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หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อสิง่ พิมพ์ต่าๆ อยู่ในระดับปานกลางและมีค่าเฉลีย่ 3.26 และการ
โฆษณาผ่านป้ายโฆษณา หรือจอทีวขี นาดใหญ่ รถโดยสาร รถประจําทาง รถไฟฟ้าต่างๆอยู่ใน
ระดับปานกลางและมีค่าเฉลีย่ 3.13 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกีย่ วกับปจั จัยการสื่อสารการตลาด
ด้านการโฆษณาผ่านสื่อรอง
การโฆษณาผ่านสื่อรอง
1. การประชาสัมพันธ์แนะนําสินค้า
รีววิ สินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น
ยูทบู เฟซบุค อินสตาแกรม ไลน์
2. การนําเสนอสินค้า ในรูปแบบ
วีดโี อ การสาธิต ภาพเคลื่อนไหว
ต่างๆ
3. การจัดประชุมเปิดโอกาสธุรกิจ
การจัดบูธแสดงสินค้า
4. การสาธิตผลิตภัณฑ์ให้เห็นถึง
คุณสมบัตแิ ละประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์
โดยรวม

S.D.

แปลผล

3.64

0.921

มาก

3.42

0.906

มาก

3.43

0.942

มาก

3.69

0.925

มาก

3.55

0.924

มาก

X

จากตารางที่ 4.14 พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ค วามคิด เห็น เกี่ ย วกับ ป จั จัย การสื่อ สาร
การตลาดด้านการโฆษณาผ่านสื่อรองทัง้ โดยรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเห็นด้วย
กับการสาธิต ผลิต ภัณฑ์ใ ห้เ ห็นถึงคุ ณสมบัติและประสิทธิภาพของผลิต ภัณฑ์ มากที่สุ ดและมี
ค่าเฉลีย่ 3.69 ตามมาด้วยการประชาสัมพันธ์แนะนําสินค้า รีววิ สินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น
ยูทูบ เฟซบุค อินสตาแกรม ไลน์ มคี ่าเฉลี่ย 3.64 และการจัดประชุมเปิดโอกาสธุรกิจ การจัดบูธ
แสดงสินค้ามีค่าเฉลีย่ 3.43 ตามลําดับ
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4.4 ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกีย่ วกับปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวม
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้านส่งเสริมการขาย
รวม

X

3.47
3.31
3.27
3.37
3.36

S.D.
0.877
0.972
0.936
0.956
0.935

แปลผล
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับป จั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.36 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยกับด้านผลิตภัณฑ์มากทีส่ ุดอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ย 3.47 ตามมาด้วย
ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลางและมีค่าเฉลี่ย 3.37 ด้านราคาอยู่ในระดับปาน
กลางและมีค่าเฉลี่ย 3.31 และด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายอยู่ในระดับปานกลางและมีค่าเฉลี่ย
3.27 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.16 แสดงค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกีย่ วกับปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ด้านผลิ ตภัณฑ์
1.ผลิตภัณฑ์มคี วามหลากหลายกว่าท้องตลาด
ทัวไป
่
2.คุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดกี ว่า
ท้องตลาดทัวไป
่
3.ผลิตภัณฑ์มเี ทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
แตกต่างจากท้องตลาดทัวไป
่
4.บรรจุภณ
ั ฑ์สวยงามน่ าใช้
รวม

3.49

S.D.
0.810

แปลผล
มาก

3.57

0.878

มาก

3.51

0.941

มาก

3.31
3.47

0.878
0.877

ปานกลาง
มาก

X
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จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับป จั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยเห็นด้วยกับคุณสมบัตแิ ละคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดกี ว่าท้องตลาด
ทัวไปมากที
่
่สุด อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ย 3.57 ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์มเี ทคโนโลยีและ
นวัต กรรมใหม่ๆ แตกต่ างจากท้อ งตลาดทัวไปอยู
่
่ใ นระดับ มากและมีค่ าเฉลี่ย 3.51 และ
ผลิตภัณฑ์มคี วามหลากหลายกว่าท้องตลาดทัวไปอยู
่
ใ่ นระดับมากและมีค่าเฉลีย่ 3.49 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกีย่ วกับปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคา
ด้านราคา
1.ความหลากหลายของวิธกี ารชําระเงินยืดหยุ่น
กว่าท้องตลาดทัวไป
่
2.ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
3.การชําระเงินมีความปลอดภัยและสะดวกกว่า
ท้องตลาดทัวไป
่
รวม

3.51

S.D.
0.936

แปลผล
มาก

3.35
3.28

1.03
0.954

ปานกลาง
ปานกลาง

3.31

0.972

ปานกลาง

X

จากตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับป จั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคาโดยเห็นด้วยกับความหลากหลายของวิธกี ารชําระเงินยืดหยุ่นกว่าท้องตลาด
ทัวไปมากที
่
ส่ ุดอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลีย่ 3.51 ตามมาด้วยราคาเหมาะสมกับคุณภาพอยู่ใน
ระดับปานกลางและมีค่าเฉลีย่ 3.35 และการชําระเงินมีความปลอดภัยและสะดวกกว่าท้องตลาด
ทัวไปอยู
่
ใ่ นระดับปานกลางและมีค่าเฉลีย่ 3.28 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกีย่ วกับปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
1.มีสาํ นักงาน / สาขาครอบคลุมทัวประเทศ
่
2.สามารถหาซือ้ สินค้าได้งา่ ย
3.วิธกี ารสังซื
่ อ้ ไม่ยงุ่ ยาก
4.มีระบบบริการหลังการขายทีช่ ดั เจน
รวม

X

3.27
3.27
3.29
3.26
3.27

S.D.
0.932
0.961
0.952
0.900
0.936

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.18 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับป จั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายทัง้ โดยรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเห็น
ด้วยกับวิธกี ารสังซื
่ ้อไม่ยุ่งยากมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.29 ตามมาด้วยการมีสํานักงาน/ สาขา
ครอบคลุมทัวประเทศและความสามารถหาซื
่
อ้ สินค้าได้ง่ายมีค่าเฉลี่ย 3.27 เท่ากัน และการมี
ระบบบริการหลังการขายทีช่ ดั เจนทีม่ คี ่าเฉลีย่ 3.26 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.19 แสดงค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกีย่ วกับปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านส่งเสริมการตลาด
ด้านส่งเสริ มการขาย
1. ความหลากหลายของโปรโมชัน่ เช่น การให้ส่วนลด
การให้ของแถม เป็ นต้น
2. สามารถสะสมคะแนนเพื่อรับสิทธิประโยชน์พเิ ศษ
3. สามารถทดลองใช้สนิ ค้าฟรี
4. มีการจับรางวัลชิงโชคหรือการมอบของกํานัลบ่อยครัง้
5. สามารถเปลีย่ นจากรายจ่ายเป็ นรายได้ เมือ่ ซือ้ สินค้า
ตามเกณฑ์
6. นักธุรกิจขายตรงอิสระให้ความรูแ้ นะนําสินค้าได้อย่าง
ละเอียด
7. นักธุรกิจขายตรงอิสระมีความสุภาพ อ่อนโยน มี
กิรยิ ามารยาทดี
8. นักธุรกิจขายตรงอิสระสามารถโน้มน้าวให้ตดั สินใจซือ้
ผลิตภัณฑ์ได้
รวม

S.D. แปลผล
3.37 0.974 ปานกลาง
X

3.36
3.26
3.24
3.35

0.960
0.978
0.983
0.964

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.39 0.894 ปานกลาง
3.43 0.934

มาก

3.54 0.961

มาก

3.37 0.956 ปานกลาง

จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับป จั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านส่ งเสริมการตลาดโดยเห็นด้ว ยกับนัก ธุ รกิจขายตรงอิสระสามารถโน้ มน้ าวให้
ตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ได้มากทีส่ ุด อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลีย่ 3.54 ตามมาด้วยนักธุรกิจขาย
ตรงอิสระมีความสุภาพ อ่อนโยน มีกริ ยิ ามารยาทดีอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ย 3.43 และนัก
ธุรกิจขายตรงอิสระให้ความรูแ้ นะนํ าสินค้าได้อย่างละเอียดอยู่ในระดับานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.39
ตามลําดับ
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4.5 ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยทางสังคม
ตารางที่ 4.20 แสดงค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกีย่ วกับปจั จัยทางสังคม
ปัจจัยทางสังคม
1. คนในครอบครัวแนะนําผลิตภัณฑ์ทาํ ให้
ตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
2. เพื่อนแนะนําผลิตภัณฑ์ทําให้ตดั สินใจซือ้
ผลิตภัณฑ์
3. ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสุขภาพและความงาม
รวมถึง แฟนเพจ บล๊อกเกอร์ สื่อออนไลน์
เฉพาะด้านทีม่ ชี ่อื เสียงใช้ผลิตภัณฑ์และรีววิ ใน
สื่อต่างๆทําให้ตดั สินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
4. ดารานักแสดง หรือแพทย์แนะนําหรือรีววิ
ผลิตภัณฑ์ทาํ ให้ตดั สินใจซือ้ สินค้า
5. การซือ้ ผลิตภัณฑ์ในแต่ละครัง้ ท่าน
จําเป็ นต้องปรึกษาคนในครอบครัวก่อนเสมอ
6. การซือ้ ผลิตภัณฑ์ทําให้เห็นว่าเป็ นผูม้ รี ายได้
สูงและมีฐานะทางสังคม
7. ซือ้ ผลิตภัณฑ์เพราะคนใกล้ชดิ มีค่านิยมใน
การดูแลสุขภาพ ทําให้ท่านมีความสนใจเรือ่ ง
ผลิตภัณฑ์ดว้ ยเช่นกัน
รวม

3.46

S.D.
1.094

แปลผล
มาก

3.52

0.948

มาก

3.31

0.853

ปานกลาง

3.44

0.886

มาก

3.23

0.941

ปานกลาง

3.18

1.005

ปานกลาง

3.43

0.946

มาก

3.37

0.953

ปานกลาง

X

จากตารางที่ 4.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจั จัยทางสังคมโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลางและมีค่าเฉลี่ย 3.37 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับ
ด้านเพื่อนของท่านแนะนําผลิตภัณฑ์ทําให้ท่านตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ มากทีส่ ุด อยู่ในระดับมาก
และมีค่าเฉลีย่ 3.52 ตามมาด้วยคนในครอบครัวของท่านแนะนําผลิตภัณฑ์ทาํ ให้ท่านตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ย 3.46 และดารานักแสดง หรือแพทย์แนะนํ าหรือรีววิ
ผลิตภัณฑ์ทาํ ให้ท่านตัดสินใจซือ้ สินค้าอยูใ่ นระดับมากและมีค่าเฉลีย่ 3.46 ตามลําดับ
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4.6 ผลการวิ เคราะห์การตัดสิ นใจซื้อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มและความงามจาก
ช่องทางการขายตรงอิ สระแบบหลายชัน้ (MLM)
ตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกีย่ วกับการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM)
โดยรวม
การตัดสิ นใจซื้อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มและ
ความงาม
ด้านการยอมรับความต้องการ
ด้านการแสวงหาทางเลือก
ด้านการประเมินทางเลือก
ด้านการตัดสินใจซือ้
ด้านพฤติกรรมหลังการซือ้
รวม

X

3.99
3.35
3.39
3.65
4.34
3.74

S.D.

แปลผล

0.931
0.888
0.832
0.700
0.619
0.794

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.21 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมและความงามโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 เมื่อพิจารณารายขัน้ ตอน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับ ขัน้ ตอนพฤติกรรมหลังการซื้อมากที่สุดอยู่ในระดับมากและมี
ค่าเฉลีย่ 4.34 ตามมาด้วยการยอมรับความต้องการอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ย 3.99 การ
ตัดสินใจซือ้ อยูใ่ นระดับมากและมีค่าเฉลีย่ 3.65 การประเมินทางเลือกอยูใ่ นระดับปานกลางและมี
ค่าเฉลีย่ 3.39 และการแสวงหาทางเลือกอยูใ่ นระดับปานกลางและมีค่าเฉลีย่ 3.35 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกีย่ วกับการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM)
ในขัน้ ตอนการยอมรับความต้องการ
ด้านการยอมรับความต้องการ
1.ท่านซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงาม
ก็ต่อเมือ่ ตระหนักถึงความจําเป็นทีจ่ ะต้องใช้
2.ท่านใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงาม
เพราะอยากเสริมบุคลิกภาพ

3.43

S.D.
0.946

แปลผล
มาก

4.23

1.124

มากทีส่ ุด

X
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ตารางที่ .

(ต่อ)

ด้านการยอมรับความต้องการ
X
3.ท่านซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงาม 4.31
เพื่อป้องกันปญั หาทางด้านผิวพรรณที่อาจเกิด
ขึน้ กับตัว
รวม
3.99

S.D.
0.724

แปลผล
มากทีส่ ุด

0.931

มาก

จากตารางที่ 4.22 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมและความงามในขัน้ ตอนการยอมรับความต้องการโดยเห็นด้วยกับการตระหนักถึง
การซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามเพื่อป้ องกันปญั หาทางด้านผิวพรรณที่อาจเกิดขึ้น
มากทีส่ ุด อยู่ในระดับมากทีส่ ุดและมีค่าเฉลีย่ 4.31 ตามมาด้วยการตระหนักถึงการใช้ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมและความงามเพราะอยากเสริมบุคลิกภาพอยู่ในระดับมากทีส่ ุดและมีค่าเฉลี่ย 4.23
และการซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามก็ต่อเมือ่ ท่านตระหนักถึงความจําเป็ นทีจ่ ะต้องใช้
อยูใ่ นระดับมากและมีค่าเฉลีย่ 3.43 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกีย่ วกับการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM)
ในขัน้ ตอนการแสวงหาทางเลือก
ด้านการแสวงหาทางเลือก
1.ท่านศึกษาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมและความงาม
2.ท่านจะสอบถามข้อมูลจากเพื่อนหรือคนใกล้ชดิ ก่อน
ซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงาม
3.ท่านจะไม่ซ้อื ผลิตภัณฑ์อ าหารเสริมและความงาม
จนกว่าจะได้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นัน้
ๆ ก่อน
รวม

3.38

S.D. แปลผล
0.835 ปานกลาง

3.38

0.920 ปานกลาง

3.30

0.910 ปานกลาง

3.35

0.888 ปานกลาง

X

จากตารางที่ 4.23 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมและความงามในขัน้ ตอนการแสวงหาทางเลือ กทัง้ โดยรวมและทุกรายด้านอยู่ใ น
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ระดับปานกลาง โดยเห็นด้วยกับการศึกษาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ก่อนซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
และความงามและการสอบถามข้อมูลจากเพื่อนหรือคนใกล้ชดิ ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและ
ความงามมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ 3.38 เท่ากัน ตามมาด้วยการไม่ซอ้ื ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและ
ความงามจนกว่าจะได้รายละเอียดข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์นัน้ ๆ ก่อนมีค่าเฉลีย่ 3.30
ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกีย่ วกับการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM)
ในขัน้ ตอนการประเมินทางเลือก
ด้านการประเมิ นทางเลือก
1. ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความ
งามโดยให้เพื่อนหรือคนใกล้ชดิ มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ
2. ท่านจะดู วัน เดือน ปี ทีผ่ ลิตและหมดอายุก่อน
ซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงาม
3. ท่านจะซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงาม
โดยดูจากยีห่ อ้ หรือตราของผลิตภัณฑ์
4. ท่านจะซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงาม
โดยดูจากลักษณะของบรรจุภณ
ั ฑ์
5. ท่านจะซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงาม
โดยดูจากความน่าเชื่อถือของสถานทีจ่ ดั จําหน่าย
รวม

3.53

S.D.
1.08

แปลผล
มาก

3.00

0.679

ปานกลาง

3.00

0.679

ปานกลาง

3.46

1.01

มาก

3.95

0.710

มาก

3.39

0.832

ปานกลาง

X

จากตารางที่ 4.24 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมและความงามในขัน้ ตอนการประเมินทางเลือกโดยเห็นด้วยกับการซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมและความงามโดยดูจากความน่าเชื่อถือของสถานทีจ่ ดั จําหน่ ายมากทีส่ ุด อยู่ในระดับ
มากและมีค่าเฉลี่ย 3.95 ตามมาด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามโดยให้
เพื่อนหรือคนใกล้ชดิ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ย 3.53 และการซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามโดยดูจากลักษณะของบรรจุภ ณ
ั ฑ์ อยู่ในระดับมากและมี
ค่าเฉลีย่ 3.46 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกีย่ วกับการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM)
ในขัน้ ตอนการตัดสินใจซือ้
ด้านการตัดสิ นใจซื้อ
1. ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความ
งามโดยดูจากรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทท่ี นั สมัย
2. ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความ
งามทีม่ รี าคาเหมาะสมกับคุณภาพ
3. ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความ
งามทีห่ า้ งสรรพสินค้าเป็นส่วนใหญ่
4. ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความ
งามในตรายีห่ ้อที่มกี ารจัดรายการลดราคาหรือ
มีการแจกสินค้าตัวอย่างเพิม่ เติม
รวม

3.54

S.D.
0.732

แปลผล
มาก

3.68

0.762

มาก

3.58

0.655

มาก

3.81

0.651

มาก

3.65

0.700

มาก

X

จากตารางที่ 4.25 พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ ม ีค วามคิดเห็น ในการตัด สิน ใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจซือ้
โดยรวม อยู่ใ นระดับ มาก มีค่ าเฉลี่ยเท่า กับ 3.65 เมื่อ จําแนกเป็ น รายข้อ แล้ว พบว่ า จะซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามในตรายีห่ อ้ ที่มกี ารจัดรายการลดราคาหรือมีการแจกสินค้า
ตัวอย่างเพิม่ เติม อยูใ่ นระดับ มาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.81 รองลงมาจะซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
และความงามที่มรี าคาเหมาะสมกับคุณภาพอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.68 และลําดับ
สุดท้าย คือ จะซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามโดยดูจากรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทท่ี นั สมัย อยู่
ในระดับ มากมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.54
ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกีย่ วกับการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM)
ในขัน้ ตอนพฤติกรรมหลังการซือ้
ด้านพฤติ กรรมหลังการซื้อ
1.ท่ า นจะกลับ ไปซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ต ัว อื่น ในยี่ห้อ
เดียวกันอีกหลังจากพบว่าผลิตภัณฑ์ใช้แล้วดี

X

3.96

S.D.
0.710

แปลผล
มาก
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ตารางที่ 4.26 (ต่อ)
ด้านพฤติ กรรมหลังการซื้อ
2.ท่านจะกลับไปซือ้ อีกหรือบอกให้ผอู้ ่นื ซือ้ ตาม
ภายหลังจากพบว่าผลิตภัณฑ์ใช้แล้วดี
3.ท่านจะบอกไม่ให้ผอู้ ่นื ซือ้ ผลิตภัณฑ์หาก
พบว่าผลิตภัณฑ์ใช้แล้วได้ผลไม่เป็นทีน่ ่ าพึง
พอใจ
4.ท่านจะเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ทนั ทีภายหลังจาก
พบว่าผลิตภัณฑ์ใช้แล้วได้ผลไม่เป็นทีน่ ่ าพึง
พอใจ
รวม

4.01

S.D.
0.679

แปลผล
มาก

4.91

0.426

มากทีส่ ุด

4.50

0.660

มากทีส่ ุด

4.34

0.619

มาก

X

จากตารางที่ 4.26 พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ ม ีค วามคิดเห็น ในการตัด สิน ใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านพฤติกรรมหลัง
การซื้อ โดยรวม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.34 เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อแล้วพบว่า จะ
บอกไม่ให้ผอู้ ่นื ซือ้ ผลิตภัณฑ์หากพบว่าผลิต ภัณฑ์ใช้แล้วได้ผลไม่เป็ นทีน่ ่ าพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มากที่สุ ด มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 4.91 รองลงมาจะเลิก ใช้ ผ ลิต ภัณ ฑ์ท ัน ทีภ ายหลัง จากพบว่ า
ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วได้ผลไม่เป็ นที่น่าพึงพอใจ อยู่ในระดับ มากทีส่ ุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และ
ลําดับสุดท้าย คือ จะกลับไปซือ้ ผลิตภัณฑ์ตวั อื่นในยีห่ ้อเดียวกันอีกหลังจากพบว่าผลิตภัณฑ์ใช้
แล้วดีอยูใ่ นระดับ มากมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.96

4.7 ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรของผู้บริโภคที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่อ งทางการขายตรงอิส ระแบบหลายชัน้ (MLM) ที่
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 ผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ทีแ่ ตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.27 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.1

การยอมรับ
ความ
ต้องการ

การ
แสวงหา
ทางเลือก

การประเมิน
ทางเลือก

อายุ
ตํ่ากว่า 20 ปี
20 ‟ 25 ปี
26 ‟ 30 ปี
31 ‟ 35 ปี
36 ‟ 40 ปี
41 - 45 ปี
46 ‟ 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
ตํ่ากว่า 20 ปี
20 ‟ 25 ปี
26 ‟ 30 ปี
31 ‟ 35 ปี
36 ‟ 40 ปี
41 - 45 ปี
46 ‟ 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
ตํ่ากว่า 20 ปี
20 ‟ 25 ปี
26 ‟ 30 ปี
31 ‟ 35 ปี
36 ‟ 40 ปี
41 - 45 ปี
46 ‟ 50 ปี
มากกว่า 50 ปี

X

4.67
3.99
3.95
3.93
3.94
3.82
3.98
4.12
4.00
3.57
3.37
3.21
3.50
3.19
3.20
3.31
3.80
3.46
3.42
3.29
3.48
3.33
3.31
3.36

S.D.
0.177
0.556
0.592
0.492
0.613
0.659
0.577
0.802
1.414
0.934
0.903
0.780
0.964
0.665
0.725
0.620
0.566
0.668
0.635
0.612
0.682
0.513
0.588
0.509

F
0.895

Sig.
0.510

1.635

0.124

0.916

0.494
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ตารางที่ 4.27 (ต่อ)

การ
ตัดสินใจซือ้

พฤติกรรม
หลังการซือ้

อายุ
ตํ่ากว่า 20 ปี
20 ‟ 25 ปี
26 ‟ 30 ปี
31 ‟ 35 ปี
36 ‟ 40 ปี
41 - 45 ปี
46 ‟ 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
ตํ่ากว่า 20 ปี
20 ‟ 25 ปี
26 ‟ 30 ปี
31 ‟ 35 ปี
36 ‟ 40 ปี
41 - 45 ปี
46 ‟ 50 ปี
มากกว่า 50 ปี

X

3.75
3.71
3.61
3.70
3.63
3.65
3.63
3.50
4.88
4.29
4.36
4.38
4.33
4.37
4.27
4.14

S.D.
1.061
0.512
0.611
0.568
0.563
0.632
0.550
0.563
0.177
0.333
0.433
0.370
0.414
0.434
0.475
0.446

F
0.398

Sig.
0.904

1.377

0.214

หมายเหตุ: อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05*
จากตารางที่ 4.27 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.1 โดยใช้ F-test พบว่า ผู้บริโภคที่ม ี
อายุแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการ
ขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ทุกขัน้ ตอนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มเี พศแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิต ภัณฑ์เสริม
อาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ทีแ่ ตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.28 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.2
เพศ
การยอมรับความต้องการ
การแสวงหาทางเลือก
การประเมินทางเลือก
การตัดสินใจซือ้
พฤติกรรมหลังการซือ้

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

S.D.
0.545
0.548
0.781
0.899
0.603
0.638
0.557
0.585
0.402
0.408

X

3.98
3.99
3.32
3.37
3.34
3.41
3.67
3.64
4.30
4.36

t
-0.106

Sig.
0.916

-0.615

0.539

-1.028

0.305

0.531

0.595

-1.408

0.160

หมายเหตุ: อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05*
จากตารางที่ 4.28 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.2 โดยใช้ t-test พบว่า ผูบ้ ริโภคทีม่ เี พศ
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขาย
ตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ทุกขัน้ ตอนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จึงปฏิเสธสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐาน 1.3 ผู้บริโภคที่มรี ะดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่อ งทางการขายตรงอิส ระแบบหลายชัน้ (MLM) ที่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.29 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.3
ระดับการศึกษา
การยอมรับ
ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
ความต้องการ
ม.3 / ปวช.
อนุปริญญา (ปวส.)
ปริญญาตรี

X

3.93
4.21
3.88
3.91

S.D.
0.439
0.458
0.599
0.583

F
2.133

Sig.
.061
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ตารางที่ 4.29 (ต่อ)
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
การแสวงหา
อนุปริญญา (ปวส.)
ปริญญาตรี
ทางเลือก
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3 / ปวช.
การประเมิน
อนุปริญญา (ปวส.)
ปริญญาตรี
ทางเลือก
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3 / ปวช.
การตัดสินใจ
อนุปริญญา (ปวส.)
ซือ้
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3 / ปวช.
พฤติกรรม
อนุปริญญา (ปวส.)
หลังการซือ้
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

X

3.98
4.22
3.50
3.36
3.38
3.20
3.39
3.52
3.33
3.41
3.40
3.32
3.37
3.60
3.50
3.70
3.66
3.69
3.29
4.30
4.39
4.36
4.33
4.33
4.50

S.D.
0.552
0.958
0.790
0.846
0.868
0.853
0.854
0.402
0.686
0.620
0.637
0.617
0.528
0.648
0.572
0.580
0.566
0.595
0.459
0.537
0.404
0.372
0.399
0.430
0.612

F

Sig.

0.603

0.698

0.376

0.865

1.134

0.342

0.367

0.871

หมายเหตุ: อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05*
จากตารางที่ 4.29 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.3 โดยใช้ F-test พบว่า ผู้บริโภคที่ม ี
ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่อง
ทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ขัน้ ตอนส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
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สมมติฐาน 1.4 ผูบ้ ริโภคที่มอี าชีพหลักแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ทีแ่ ตกต่างกัน
ตารางที่ 4.30 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.4
การยอมรับ
ความต้องการ

การแสวงหา
ทางเลือก

การประเมิน
ทางเลือก

การตัดสินใจ
ซือ้

พฤติกรรม
หลังการซือ้

อาชีพหลัก
นักเรียน / นักศึกษา
พนักงานบริษทั เอกชน
เกษตรกร/ประมง
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว/ อาชีพอิสระ /
ค้าขาย
อื่นๆ
นักเรียน / นักศึกษา
พนักงานบริษทั เอกชน
เกษตรกร/ประมง
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว/ อาชีพอิสระ /
ค้าขาย
อื่นๆ
นักเรียน / นักศึกษา
พนักงานบริษทั เอกชน
เกษตรกร/ประมง
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว/ อาชีพอิสระ /
ค้าขาย
อื่นๆ
นักเรียน / นักศึกษา
พนักงานบริษทั เอกชน
เกษตรกร/ประมง
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว/ อาชีพอิสระ /
ค้าขาย
อื่นๆ
นักเรียน / นักศึกษา
พนักงานบริษทั เอกชน
เกษตรกร/ประมง

4.33
3.95
3.92
3.97

S.D.
0.385
0.527
0.622
0.575

4.07

0.555

0.00
3.58
3.33
3.39
3.38
3.38

0.000
1.032
0.849
0.930
0.873
0.881

3.00
3.55
3.36
3.32
3.45
3.41

0.603
0.500
0.636
0.716
0.600
0.628

3.20
3.81
3.64
3.67
3.66

0.742
0.625
0.574
0.606
0.607

3.65

0.563

4.00
4.63
4.35
4.44

0.654
0.323
0.396
0.339

X

F
1.393

Sig.
0.236

0.156

0.978

0.363

0.874

0.157

0.978

1.014

0.409
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ตารางที่ 4.30 (ต่อ)
อาชีพหลัก
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว/ อาชีพอิสระ /
ค้าขาย
อื่นๆ

4.36
4.28

S.D.
0.428
0.421

4.50

0.825

X

F

Sig.

หมายเหตุ: อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05*
จากตารางที่ 4.30 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.4 โดยใช้ F-test พบว่า ผู้บริโภคที่ม ี
อาชีพหลักแตกต่ างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิต ภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่อ ง
ทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ทุกขัน้ ตอนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐาน 1.5 ผู้บริโภคที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่อ งทางการขายตรงอิส ระแบบหลายชัน้ (MLM) ที่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.31 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.5
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
การยอมรับ
ตํ่ากว่า 10,000 บาท
ความต้องการ
10,001 ‟ 15,000 บาท
15,001 ‟ 25,000 บาท
25,001 ‟ 35,000 บาท
35,001 ‟ 45,000 บาท
45,001 ‟ 55,000 บาท
มากกว่า 55,000 บาท ขึน้ ไป
การแสวงหา
ตํ่ากว่า 10,000 บาท
ทางเลือก
10,001 ‟ 15,000 บาท
15,001 ‟ 25,000 บาท
25,001 ‟ 35,000 บาท
35,001 ‟ 45,000 บาท
45,001 ‟ 55,000 บาท

X

4.09
3.83
4.02
3.95
4.03
3.87
4.10
3.54
3.26
3.40
3.26
3.40
3.34

S.D.
0.635
0.571
0.489
0.548
0.568
0.578
0.543
0.855
0.846
0.854
0.853
0.996
0.756

F
1.755

Sig.
0.107

0.471

0.830
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ตารางที่ 4.31 (ต่อ)
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 55,000 บาท ขึน้ ไป
การประเมิน
ตํ่ากว่า 10,000 บาท
ทางเลือก
10,001 ‟ 15,000 บาท
15,001 ‟ 25,000 บาท
25,001 ‟ 35,000 บาท
35,001 ‟ 45,000 บาท
45,001 ‟ 55,000 บาท
มากกว่า 55,000 บาท ขึน้ ไป
การตัดสินใจ
ตํ่ากว่า 10,000 บาท
ซื้อ
10,001 ‟ 15,000 บาท
15,001 ‟ 25,000 บาท
25,001 ‟ 35,000 บาท
35,001 ‟ 45,000 บาท
45,001 ‟ 55,000 บาท
มากกว่า 55,000 บาท ขึน้ ไป
พฤติกรรม
ตํ่ากว่า 10,000 บาท
หลังการซือ้
10,001 ‟ 15,000 บาท
15,001 ‟ 25,000 บาท
25,001 ‟ 35,000 บาท
35,001 ‟ 45,000 บาท
45,001 ‟ 55,000 บาท
มากกว่า 55,000 บาท ขึน้ ไป

X

3.37
3.48
3.40
3.41
3.33
3.35
3.34
3.42
3.79
3.75
3.59
3.65
3.54
3.66
3.69
4.47
4.43
4.28
4.35
4.21
4.51
4.30

S.D.
0.890
0.547
0.541
0.639
0.613
0.750
0.644
0.642
0.529
0.582
0.572
0.596
0.530
0.641
0.553
0.311
0.340
0.438
0.391
0.427
0.404
0.389

F

Sig.

0.279

0.947

0.924

0.477

3.097

0.006

หมายเหตุ: อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05*
จากตารางที่ 4.31 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.5 โดยใช้ F-test พบว่า ผู้บริโภคที่ม ี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม
จากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 ยกเว้น ขัน้ ตอนพฤติกรรมหลังการซือ้ ทีม่ คี ่านัย 0.006 จึงปฏิเสธสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
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ตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post H/ด้านพฤติกรรมหลังการซือ้ )
รายได้
(บาท)
ตํ่ากว่า
10,000
10,001 ‟
15,000
15,001 ‟
25,000
25,001 ‟
35,000
35,001 ‟
45,000
45,001 ‟
55,000

บาท
มากกว่า

X

4.47
4.43
4.28
4.35
4.21
4.51

4.30

ตํ่า
กว่า
10,000
-

10,001
‟
15,000

15,001
‟
25,000

25,001
‟
35,000

35,001
‟
45,000

45,001
‟
55,000

มากกว่า

.040
(1.00)

.189
(.724)

.127
(.958)

.266
(.487)

.170
(.841)

.148
(.554)
-

.086
(.966)
.061
(.984)

.225
(.357)
.077
(.985)

.039
(1.00)
.080
(.990)
.229
(.167)

-

.139
(.830)
-

-

.167
(.647)
.306
(.107)

-

55,000

ขึน้ ไป

.129
(.788)
.018*
(.000)
.043
(.999)
.095
(.969)
.210
(.348)

-

55,000

บาทขึน้
ไป
จากตารางที่ 4.32 เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย รายคู่ด้วยวิธกี าร
ทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe)พบว่า ผู้บริโภคที่มรี ายได้ 15,001 ‟ 25,000 บาท มีการ
ตัดสินใจซื้อผลิต ภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม แตกต่างจากผู้บริโภคที่มรี ายได้ มากกว่า
55,000 บาทขึน้ ไป โดยผู้บริโภคที่มรี ายได้ 15,001 ‟ 25,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม น้อยกว่า ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ายได้ มากกว่า 55,000 บาทขึน้ ไป
สมมติฐาน 1.6 ผูบ้ ริโภคทีม่ จี าํ นวนสมาชิกในครอบครัว แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ที่
แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.33 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.6
จานวนสมาชิ กในครอบครัว
การยอมรับ
คนเดียว
ความต้องการ
2 คน
3 ‟ 5 คน
มากกว่า 5 คนขึน้ ไป
การแสวงหา
คนเดียว
ทางเลือก
2 คน
3 ‟ 5 คน
มากกว่า 5 คนขึน้ ไป
การประเมิน
คนเดียว
ทางเลือก
2 คน
3 ‟ 5 คน
มากกว่า 5 คนขึน้ ไป
การตัดสินใจ
คนเดียว
ซือ้
2 คน
3 ‟ 5 คน
มากกว่า 5 คนขึน้ ไป
พฤติกรรม
คนเดียว
หลังการซือ้
2 คน
3 ‟ 5 คน
มากกว่า 5 คนขึน้ ไป

X

3.92
4.01
3.97
4.04
3.43
3.34
3.35
3.35
3.42
3.41
3.36
3.39
3.66
3.66
3.64
3.66
4.33
4.37
4.34
4.31

S.D.
0.601
0.478
0.557
0.572
0.958
0.761
0.878
0.889
0.665
0.527
0.662
0.638
0.580
0.547
0.591
0.579
0.376
0.391
0.417
0.421

F
0.578

Sig.
0.630

0.135

0.939

0.199

0.897

0.047

0.987

0.349

0.790

หมายเหตุ: อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05*
จากตารางที่ 4.33 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.6 โดยใช้ F-test พบว่า ผู้บริโภคที่ม ี
จํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความ
งามจากช่อ งทางการขายตรงอิส ระแบบหลายชัน้ (MLM) ทุก ขัน้ ตอนไม่แตกต่ า งกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
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สมมติฐานที่ 2 ปจั จัยการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2

ปัจจัยการสื่อสารการตลาด
การโฆษณา
ผ่านสื่อหลัก
การโฆษณา
ผ่านสื่อรอง

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

การตัดสิ นใจซื้อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มและความงาม
จากช่องทางการขายตรงอิ สระแบบหลายชัน้ (MLM)
การยอมรับ
ความ
ต้องการ

การ
แสวงหา
ทางเลือก

การ
ประเมิ น
ทางเลือก

0.089

0.048

0.085
0.110*
0.034

การ
ตัดสิ นใจซื้อ

พฤติ กรรม
หลังการซื้อ

0.056

0.104*

-0.007

0.346
0.022

0.278
0.006

0.043
0.109*

0.890
0.016

0.676

0.912

0.035

0.758

หมายเหตุ: อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05*
จากตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 โดยใช้ Pearson Correlation พบว่า
ปจั จัยการสื่อสารการตลาดด้านการโฆษณาผ่านสื่อหลักไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิส ระแบบหลายชัน้ (MLM) ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเป็ นส่วนใหญ่อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ยกเว้น
ขัน้ ตอนการตัดสินใจซือ้ ทีม่ คี ่านัย 0.043
ป จั จัย การสื่อ สารการตลาดด้า นการโฆษณาผ่ า นสื่อ รองไม่ ม ีค วามสัม พัน ธ์ต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้
(MLM) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ยกเว้น การยอมรับ ความต้อ งการและขัน้ ตอนการตัด สิน ใจซื้อ ที่ม ีค่ า นัย 0.034 และ 0.035
ตามลําดับ จึงปฏิเสธสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐ านที่ 3 ป จั จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดมีค วามสัม พัน ธ์ต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิส ระแบบหลายชัน้ (MLM) ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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ตารางที่ 4.35 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์

ด้านราคา

ด้านช่องทาง
การจัด
จําหน่าย
ด้านการ
ส่งเสริม
การตลาด

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

การตัดสิ นใจซื้อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มและความงาม
จากช่องทางการขายตรงอิ สระแบบหลายชัน้ (MLM)
การ
ยอมรับ
ความ
ต้องการ

การ
แสวงหา
ทางเลือก

การ
ประเมิ น
ทางเลือก

การ
ตัดสิ นใจ
ซื้อ

พฤติ กรรม
หลังการ
ซื้อ

0.225**

-0.002

0.016

0.072

0.064

0.000
0.225**

0.967
0.033

0.754
0.054

0.163
0.113*

0.214
0.057

0.000
0.128*

0.516
0.052

0.290
0.068

0.028
0.065

0.270
0.083

0.014
0.186**

0.314
0.052

0.185
0.086

0.210
0.041

0.108
0.113*

0.000

0.314

0.097

0.428

0.029

หมายเหตุ: อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05*
จากตารางที่ 4.35 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 โดยใช้ Pearson Correlation พบว่า
ปจั จัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิต ภัณฑ์ไม่ มคี วามสัมพันธ์ต่อขัน้ ตอนการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิส ระแบบหลายชัน้ (MLM) ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเป็ นส่วนใหญ่อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และ 0.05
ยกเว้น ขัน้ ตอนการยอมรับความต้องการทีม่ คี ่านัย 0.000 จึงปฏิเสธสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อขัน้ ตอนการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิส ระแบบหลายชัน้ (MLM) ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเป็ นส่วนใหญ่อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และ 0.05
ยกเว้น ขัน้ ตอนการยอมรับความต้องการและขัน้ ตอนการตัดสินใจซื้อ ที่มคี ่านัย 0.000 และ
0.028 ตามลําดับ จึงปฏิเสธสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
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ปจั จัยส่ ว นประสมทางการตลาดด้า นช่ อ งทางการจัด จําหน่ า ยไม่ มคี วามสัม พัน ธ์ต่ อ
ขัน้ ตอนการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบ
หลายชัน้ (MLM) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเป็ นส่วนใหญ่อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.01 และ 0.05 ยกเว้น ขัน้ ตอนการยอมรับความต้องการที่มคี ่านัย 0.014 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อขัน้ ตอน
การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้
(MLM) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
และ 0.05 ยกเว้น ขัน้ ตอนการยอมรับความต้องการและขัน้ ตอนพฤติกรรมหลังการซือ้ ทีม่ คี ่านัย
0.000 และ 0.029 ตามลําดับ จึงปฏิเสธสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานที่ 4 ปจั จัยทางสังคมมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
และความงามจากช่ อ งทางการขายตรงอิส ระแบบหลายชัน้ (MLM) ของผู้ บ ริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 4.36 ผลการทดสอบสมมติ ฐานที่ 4
การตัดสิ นใจซื้อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มและความงาม
จากช่องทางการขายตรงอิ สระแบบหลายชัน้ (MLM)
ปัจจัยทางสังคม

ปจั จัยทาง
สังคม

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

การ
ยอมรับ
ความ
ต้องการ

การ
แสวงหา
ทางเลือก

การ
ประเมิ น
ทางเลือก

การ
ตัดสิ นใจ
ซื้อ

พฤติ กรรม
หลังการ
ซื้อ

0.382

0.070

0.064

0.007

0.045

0.001

0.165

0.204

0.893

0.373

จากตารางที่ 4.36 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 โดยใช้ Pearson Correlation พบว่า
ปจั จัยทางสังคมไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อขัน้ ตอนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความ
งามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เป็นส่วนใหญ่อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ยกเว้น ขัน้ ตอนการยอมรับความต้องการที่
มีค่านัย 0.001 จึงปฏิเสธสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
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ตารางที่ 4.37 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

ตัวแปรอิ สระ

ลักษณะ
ประชา
กร
ศาสตร์

ปจั จัย
การ
สื่อสาร
การ
ตลาด
ปจั จัย
ส่วน
ประสม
ทางการ
ตลาด

อายุ
เพศ
ระดับการศึกษา
อาชีพหลัก
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว
การโฆษณา
ผ่านสื่อหลัก
การโฆษณา
ผ่านสื่อรอง
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัด
จําหน่ าย
ด้านการส่งเสริม
การตลาด
ปจั จัยทางสังคม

การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
และความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระ
แบบหลายชัน้ (MLM)
การ
การ
การ
การ
พฤติ
ยอมรับ แสวงหา ประเมิน
ตัดสิน กรรมหลัง
ความ
ทาง
ทาง
ใจซือ้
การซือ้
ต้อง
เลือก
เลือก
การ
0.200
0.124
0.494
0.904
0.214
0.916
0.539
0.305
0.595
0.160
0.007
0.698
0.865
0.342
0.871
0.236
0.978
0.874
0.978
0.409
0.107
0.830
0.947
0.477
0.006

ผลลัพธ์

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

0.630

0.939

0.897

0.987

0.790

ปฏิเสธ

0.085

0.346

0.278

0.043

0.890

ปฏิเสธ

0.034

0.676

0.912

0.035

0.758

ปฏิเสธ

0.000
0.000

0.967
0.516

0.754
0.290

0.163
0.028

0.214
0.270

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

0.014

0.314

0.185

0.210

0.108

ปฏิเสธ

0.000

0.314

0.097

0.428

0.029

ปฏิเสธ

0.001

0.165

0.204

0.893

0.373

ปฏิเสธ

จากตารางที่ 4.37 สรุปผลการทดสอบทัง้ 4 สมมติฐานได้ว่าลักษณะประชากรด้านอายุ
เพศ อาชีพหลัก และจํานวนสมาชิกในครอบครัวทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ในทุกขัน้ ตอนไม่
แตกต่างกัน และลักษณะประชากรด้านระดับการศึกษาและรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกันมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่ องทางการขายตรงอิสระแบบ
หลายชัน้ (MLM) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในขัน้ ตอนส่วนใหญ่ไม่แ ตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติท่ี 1 ทุกตัวแปร ส่วนปจั จัยการสื่อสารการตลาดทัง้ การโฆษณาผ่านสื่อหลักและการ
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โฆษณาผ่านสื่อรอง ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทัง้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่ าย และด้านการส่งเสริมการตลาด และปจั จัยทางสังคมไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้
(MLM) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในขัน้ ตอนส่วนใหญ่ จึงปฏิเสธสมมติท่ี 2, 3 และ 4
ทุกตัวแปรเช่นกัน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรือ่ งปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม
จากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมี
วัตถุ ประสงค์ดงั นี้ 1) เพื่อ ศึกษาลัก ษณะประชากร ที่มผี ลต่อ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เ สริม
อาหารและความงามของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดทีม่ ี
ผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3) เพื่อ ศึก ษาส่ว นประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อ การตัดสินใจซื้อผลิต ภัณฑ์เ สริมอาหารและ
ความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อ ศึก ษาป จั จัยทางสังคมที่มผี ลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ 5)
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซือ้ สินค้าและการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้

5.1 สรุปผล
5.1.1 สรุปผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งพรรณนา
5.1.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์ลกั ษณะประชากรศาสตร์
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 31 ‟ 35 ปี ร้อยละ 26.75 เป็ นเพศ
หญิง ร้อยละ 66.75 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 53.00 มีอาชีพหลักเป็ นพนักงาน
บริษทั เอกชน ร้อยละ 52.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 ‟ 25,000 บาท ร้อยละ
29.00 และมีจาํ นวนสมาชิกระหว่าง 3 ‟ 5 คน ร้อยละ 47.25
5.1.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
พบว่า กลุ่มตัวอย่างพบเห็นข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมและความงามจากสื่อทีว ี ร้อยละ 82.50 วิทยุ ร้อยละ 7.25 หนังสือพิมพ์ ร้อยละ
11.50 นิตยสาร ร้อยละ 20.25 Website/ ข่าวออนไลน์ ร้อยละ 36.25 Facebook ร้อยละ 70.00
ไลน์ (Line) ร้อยละ 36.25 Instagram ร้อยละ 12.75 Youtube ร้อยละ 7.50 บูธแสดงสินค้า/
Expo ร้อยละ 11.75 และการจัดประชุมตัวแทน ร้อยละ 18..75 และเคยสังซื
่ อ้ ผลิตภัณฑ์เสริม
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อาหารและความงามจากแอมเวย์ ร้อยละ 88.50 กิฟฟารีน ร้อยละ 34.50 ซูเลียน ร้อยละ 19.50
ยูนิซติ ้ี ร้อยละ 28.00 นีโอไลฟ์ ร้อยละ 6.75 หมอเส็ง ร้อยละ 12.75 นูสกิน ร้อยละ 28.00 จอย
แอนด์คอย ร้อยละ 5.25 เอมสตาร์ ร้อยละ 27.00 คังเซนเคนโก ร้อยละ 5.75 แด็กซิน ร้อยละ
0.50 โมรินดา ร้อยละ 0.25 อาวียองซ์ ร้อยละ 9.75 ลาชูเล่ ร้อยละ 6.00 ร้อยละ 1.00 เอลเคน
ร้อยละ 0.50 เฮอร์บาไลฟ์ ร้อยละ 9.50 อาราก้อนเวิลด์ ร้อยละ 0.25 เจอเนสส์ ร้อยละ 7.00 และ
บริษทั อื่นๆ ร้อยละ 0.25 โดยกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดเคยสังซื
่ อ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม
ขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) และส่วนใหญ่สงซื
ั ่ ้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม
ครัง้ แรกครัง้ เดียว ร้อยละ 36.30 ยอดการสังซื
่ ้อผลิตภัณฑ์ต่อครัง้ 1,001-6,000 บาท ร้อยละ
50.5
5.1.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ปจั จัยการสื่อสารการตลาด
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจั จัยการสื่อสารการตลาดโดยรวม
และรายประเภทสื่อโฆษณา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 3.41) และการโฆษณาผ่าน
สื่อหลักและสื่อรองมีค่าเฉลีย่ 3.27 และ 3.55 ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายประเภทสื่อโฆษณา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการโฆษณาผ่านสื่อหลักในด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่าน
ทางทีว ี วิทยุ มากที่สุ ด อยู่ใ นระดับมาก (ค่ าเฉลี่ย 3.43) และการสาธิต ผลิต ภัณฑ์ใ ห้เ ห็นถึง
คุณสมบัตแิ ละประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์มากทีส่ ุด อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 3.69)
5.1.1.4 สรุปผลการวิเคราะห์ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.36) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย
กับด้านผลิต ภัณฑ์มากที่สุ ดอยู่ในระดับมาก (ค่ าเฉลี่ย 3.47) โดยเห็นด้ว ยกับคุ ณสมบัติและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดกี ว่าท้องตลาดทัวไปมากที
่
ส่ ุดอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 3.57) ตามมา
ด้วยด้านส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 3.37) โดยเห็นด้วยกับนักธุรกิจขาย
ตรงอิสระสามารถโน้มน้าวให้ตดั สินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ได้ มากทีส่ ุดอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 3.54)
ด้านราคาอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.31) โดยเห็นด้วยกับความหลากหลายของวิธกี าร
ชําระเงินยืดหยุน่ กว่าท้องตลาดทัวไปมากที
่
ส่ ุดอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 3.51) และด้านช่องทาง
การจัดจําหน่ ายอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.27) โดยเห็นด้วยกับวิธกี ารสังซื
่ ้อไม่ยุ่งยาก
มากทีส่ ุดอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 3.29) ตามลําดับ
5.1.1.5 สรุปผลการวิเคราะห์ปจั จัยทางสังคม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับป จั จัยทางสังคมโดยรวม (ค่าเฉลี่ย
3.37) เมื่อ พิจารณารายด้า น พบว่ า เพื่อ นของท่า นแนะนํ าผลิต ภัณ ฑ์ทําให้ท่านตัด สินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์มากทีส่ ุดอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 3.52)
5.1.1.6 สรุปผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความ
งามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM)
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พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ ผลิต ภัณฑ์อ าหาร
เสริมและความงามโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่า เฉลี่ย 3.74) เมื่อพิจารณารายขัน้ ตอน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับขัน้ ตอนพฤติกรรมหลังการซือ้ มากทีส่ ุดอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 4.34)
โดยเห็นด้วยกับการบอกไม่ให้ผู้อ่นื ซื้อผลิตภัณฑ์หากพบว่าผลิตภัณฑ์ใช้แล้วได้ผลไม่เป็ นที่น่า
พึงพอใจมากทีส่ ุดอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ 4.91) ตามมาด้วยการยอมรับความต้องการอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 3.99) โดยเห็นด้วยกับการตระหนักถึงการซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและ
ั หาทางด้า นผิว พรรณที่อ าจเกิด ขึ้น มากที่สุ ด อยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด
ความงามเพื่อ ป้ อ งกัน ป ญ
(ค่ า เฉลี่ย 4.31) การตัด สิน ใจซื้อ อยู่ใ นระดับ มาก(ค่ า เฉลี่ย 3.65) โดยเห็น ด้ว ยกับ การซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามในตรายีห่ อ้ ทีม่ กี ารจัดรายการลดราคาหรือมีการแจกสินค้า
ตัวอย่างเพิม่ เติมมากที่สุดอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.81) การประเมินทางเลือกอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.39) โดยเห็นด้วยกับ การซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามโดยดู
จากความน่ าเชื่อถือของสถานที่จดั จําหน่ ายมากที่สุดอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.95) และการ
แสวงหาทางเลือกอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 3.35) โดยเห็นด้วยกับการศึกษาข้อมูลจากสื่อ
ต่าง ๆ ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามและการสอบถามข้อมูลจากเพื่อนหรือคน
ใกล้ชดิ ก่อนซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามมากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ 3.38 เท่ากัน) ตามลําดับ
5.1.2 สรุปผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งอนุมาน
5.1.2.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรของผูบ้ ริโภคทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ที่
แตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคที่มอี ายุ เพศ อาชีพหลัก และจํานวนสมาชิกในครอบครัว แตกต่าง
กันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระ
แบบหลายชัน้ (MLM) ทุกขัน้ ตอนไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ผูบ้ ริโภค
ทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจาก
ช่ อ งทางการขายตรงอิส ระแบบหลายชัน้ (MLM) ขัน้ ตอนส่ ว นใหญ่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสําคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ยกเว้น ขัน้ ตอนการยอมรับความต้อ งการ และผู้บริโภคที่ม ี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม
จากช่องทางการขายตรงอิส ระแบบหลายชัน้ (MLM) ขัน้ ตอนส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ยกเว้น ขัน้ ตอนพฤติกรรมหลังการซือ้
5.1.2.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 2 ปจั จัยการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิส ระแบบหลายชัน้ (MLM) ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจั จัยการสื่อสารการตลาดทัง้ ด้านการโฆษณาผ่านสื่อ
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หลักและการโฆษณาผ่านสื่อรองไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
ความงามจากช่ อ งทางการขายตรงอิ ส ระแบบหลายชั น้ ( MLM)ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครเป็ นส่วนใหญ่อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ยกเว้น ขัน้ ตอนการ
ตัดสินใจซือ้ ของการโฆษณาผ่านสื่อหลัก และการยอมรับความต้องการและขัน้ ตอนการตัดสินใจ
ซือ้ ของการโฆษณาผ่านสื่อรอง
5.1.2.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3
สมมติฐานที่ 3 ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ ( MLM)
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ า ป จั จัยส่ ว นประสมทางการตลาดทัง้ 4 ด้า น
ประกอบด้ว ย ด้านผลิต ภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่อ งทางการจัด จํา หน่ าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่อง
ทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเป็ นส่วนใหญ่
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และ 0.05 ยกเว้น ขัน้ ตอนการยอมรับความต้องการของ
ทัง้ 4 ด้าน ขัน้ ตอนการตัดสินใจซือ้ ของด้านราคา และขัน้ ตอนพฤติกรรมหลังการซือ้ ของด้านการ
ส่งเสริมการตลาด
5.1.2.4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4
สมมติฐานที่ 4 ปจั จัยทางสังคมมีค วามสัมพันธ์ต่ อ การตัด สินใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์
เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ของผู้บริโภคใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ป จั จัย ทางสัง คมทัง้ ในกลุ่ ม ปฐมภู ม ิแ ละกลุ่ ม ทุ ติ ย ภู ม ิไ ม่ ม ี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรง
อิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเป็ นส่วนใหญ่อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และ 0.05 ยกเว้น ขัน้ ตอนการยอมรับความต้องการ

5.2 การอภิ ปรายผล
ลักษณะประชากร ที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก
และจํานวนสมาชิกในครอบครัวไม่มผี ลต่อการตัดสิน ใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม
จากช่อ งทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่
แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของศิรวิ รรณ ยังอยู่ (2559) ที่พบว่าผูบ้ ริโภคที่มอี ายุ
และอาชีพต่างกันมีปจั จัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเวย์โปรตีนของ
สุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์และจังหวัดเพชรบุรไี ม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องในส่วน
ของผูบ้ ริโภคที่มรี ะดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนต่างกันมีปจั จัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือก
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ซื้อผลิต ภัณฑ์อาหารเสริมเวย์โปรตีนของสุ ภาพบุรุษแตกต่ า งกั น โดยสอดคล้อ งกับ และผล
การศึกษาของเปรมจิต ตังสกุล (2558) ทีพ่ บว่าผูบ้ ริโภคในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัด
อุ บลราชธานีท่มี เี พศแตกต่ างกันมีความคิดเห็นต่ อป จั จัยที่มอี ิทธิพลต่ อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อ สุขภาพแตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องในส่วนของผู้บริโภคที่มอี ายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพแตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังพบอีกว่า
ผลการศึกษาไม่มคี วามสอดคล้องกับผลการศึกษาต่างๆ ได้แก่ ผลการศึกษาของชุตนิ ันท์ โรจน์
เพ็ญเพียร (2560) ที่พบว่าลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอายุและอาชีพ มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสินใจซือ้ เครือ่ งดื่มเพื่อสุขภาพของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
โดยความไม่สอดคล้องกันระหว่างผลการศึกษาทีเ่ กี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์อาจ
เป็นผลมาจากความแตกต่างทางคุณลักษณะของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง จึงทําให้มคี วามคิด ทัศนคติ
และความชื่นชอบในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบ
หลายชัน้ (MLM) ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของหลายท่าน ได้แก่ แนวคิดของภาสินทร์ อังคทะวา
นิช (2556, น. 17) ทีก่ ล่าวไว้ว่าบุคคลทีม่ เี พศแตกต่างกันมักมีความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม
ต่างๆ แตกต่างกัน และของสรินพร สูงภูเขียว (2552) ทีก่ ล่าวไว้ว่ากลุ่มบุคคลทีม่ อี าชีพแตกต่าง
กันมักมีแนวความคิดและพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน เป็นต้น
เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ท่จี าํ หน่ ายในช่องทางขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) เป็ นช่อง
ทางการขายที่เ ปิ ด อิส ระให้ก ับ ตัว แทนอิส ระที่ม ีค วามหลากหลาย ในด้า น อายุ เพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพหลัก รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน รวมถึงจํา นวนสมาชิกในครอบครัว สามารถ
สมัครเพื่อเป็ นตัวแทนจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว และการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคของเอง
ขึน้ มา จึงทําให้การนํ าเสนอผลิตภัณฑ์ในช่วงเริม่ ต้นจึงเป็ นการเสนอให้กลุ่มเพื่อน ญาติหรือคน
ใกล้ตวั ทําให้กลุ่มลักษณะประชากรทีแ่ ตกต่างกัน มีผลการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและ
ความงามไม่แตกต่างกัน ซึง่ ปฏิเสธสมมติฐาน เนื่องจากลักษณะธุรกิจทีเ่ ปิดโอกาสให้ทุกเพศทุก
วัย สามารถเข้าถึงธุรกิจได้ง่ายขึน้ ดังนัน้ ขัน้ แรกของตัวแทนมักจะนําเสนอให้กบั บุคคลทีใ่ กล้ชดิ
ก่อนเป็นกลุ่มแรก ซึง่ จะมีลกั ษณะประชากรศาสตร์ทใ่ี กล้เคียงกัน แต่ ยกเว้นผลการศึกษาในด้าน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่ารายได้ท่แี ตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
ความงามที่แตกต่างกันใน ขัน้ ตอนพฤติกรรมหลังการซือ้ พบว่าผูบ้ ริโภคทีม่ รี ายได้ 15,001 ‟
25,000 บาท มีการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม น้ อยกว่าผูบ้ ริโภคทีม่ รี ายได้
มากกว่า 55,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิมลวรรณ ชลายน (2549) เรื่อง
“ป จั จัย การสื่ อ สารการตลาดที่ ม ี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ประกั น ชี ว ิ ต ของลู ก ค้ า ในเขต
กรุงเทพมหานคร” ลูกค้าส่วนใหญ่ตดั สินใจซื้อประกันชีวติ จากรายได้ของตนเอง ซึ่งจะพบว่า
ลูกค้าที่มรี ายได้มากจะมีการตัดสินใจซื้อ ประกันชีวติ มากกว่าลูก ค้าที่มรี ายได้น้อย เนื่อ งจาก
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามเป็ นสินค้าที่มรี าคาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด
ทัวไป
่ ทําให้กลุ่มผูบ้ ริโภคจะพิจารณาจากความจําเป็นประกอบรายได้ของตน
ป จั จัย การสื่อ สารการตลาดการโฆษณาผ่ า นสื่อ หลัก และสื่อ รอง ในภาพรวมไม่ ม ี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางขายตรงอิสระ
แบบหลายชัน้ (MLM) ยกเว้นขัน้ ตอนการตัดสินใจซือ้ ผ่านโฆษณาสื่อหลักทีม่ คี วามสัมพันธ์อย่าง
มีนยั สําคัญ ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษา ของกาญจนาพร วัฒนธีรพันธุ์ (2547) เรื่องการสื่อสาร
ขายตรง : กรณีศึกษาสินค้ามีสทิน ที่พบว่าการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้จะส่งผลให้
ลูกค้าตัดสินซือ้ สินค้าได้ทนั ที เนื่องจากการโฆษณาผ่านทางสื่อหลักยังคงมีผลต่อการจดจํา การ
สร้างทัศนคติทด่ี ตี ่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ในวงกว้างอีกทัง้ การโฆษณาผ่านสื่อหลักนัน้ ยังจํากัด
อยูใ่ นบริษทั ชัน้ นํา ทีม่ งี บประมาณในการโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แอมเวย์ กิฟฟารีน หรือแบ
รนด์อ่นื ๆ ทําให้เกิดการพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ และเป็ น ที่จดจําได้ง่ายเพราะมีเ พียงไม่ก่ี
บริษัท ที่ส ามารถลงโฆษณาในสื่อ หลัก ไม่ว่ า จะเป็ น ทีว ี สื่อ วิท ยุ นิ ต ยสาร หรือ ผ่ า นสื่อ ป้ า ย
บิลบอร์ดขนาดใหญ่ ซึง่ ยังสอดคล้องกับผลการวิจยั การสื่อสารการตลาดด้านการโฆษณาผ่านสื่อ
รองในภาพรวมไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการตัดสินซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม แต่ ม ี
ความสัมพันธ์ในรายด้าน ได้แก่ ด้านยอมรับความต้องการและขัน้ ตอนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งใน
ด้านยอมรับความต้องการมีผลต่อการกระตุ้นและยอมรับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค โดย
ผ่านการสื่อสารการตลาดด้านการโฆษณาผ่านสื่อรอง เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
การสาธิต การจัดประชุมทางธุรกิจ เป็ นต้น ซึง่ ทัง้ นี้ทําให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ตามมา
การสื่อสารจําเป็นต้องมีเครือ่ งมือทีค่ รอบคลุมในแต่ละจุด และผลการศึกษาของสุณสิ า สุระเสถียร
(2556) ที่พบว่าปจั จัยการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรทุกด้าน ได้แก่ ด้านการโฆษณา
ด้า นการตลาดทางตรง ด้า นการตลาดบนอิน เทอร์เ น็ ต ด้า นการส่ ง เสริม การขาย ด้า นการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านการขายโดยใช้พนักงานขายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมของผูซ้ อ้ื กลุ่มเบบีบ้ มู เมอร์ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุร ี
แต่ สํ า หรับ ในภาพรวมของการสื่อ สารการตลาดผ่ า นทางสื่อ หลัก และสื่อ รองที่ไ ม่ ม ี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม โดยความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างผลการศึกษาที่เกี่ยวกับปจั จัยการสื่อสารการตลาดอาจเป็ นผลมาจากการรับรูโ้ ฆษณา
ผ่านสื่อหลักและ/ หรือสื่อรองของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน จึงทําให้มคี วามคิดหรือทัศนคติใน
ปจั จัยการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามจากช่องทางการขายตรง
อิสระแบบหลายชัน้ (MLM) แตกต่ างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของหลายท่าน ธีรพันธ์ โล่ห์
ทองคํ า (2545) ที่ก ล่ า วไว้ว่ า การสื่อ สารการตลาดแบบครบวงจรเป็ น การใช้เ ครื่อ งมือ การ
ติดต่อสื่อสารทางการตลาดทุกรูปแบบทีเ่ หมาะสม มีความชัดเจน และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
กับกลุ่มเป้าหมายในตลาดจึงจะส่งผลกระทบ จึงทําให้การสื่อสารทางการตลาดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สูงสุดและกลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ ความคุน้ เคย และความเชื่อมันได้
่
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ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่ าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้
(MLM) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของเปรมจิต ตังสกุล
(2558) ที่พ บว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นราคาและด้ า นการส่ ง เสริม การตลาดไม่ ม ี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ ริโภคในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จึงไม่สามารถนํามาใช้พยากรณ์การตัดสินใจซือ้ ได้ แต่ไม่
สอดคล้องในส่วนของส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดจํา หน่ ายมี
อิทธิพลต่ อ การตัดสินใจ และผลการศึก ษาของภาวิณี ตันติผ าติ (2554) ที่พบว่า ป จั จัยส่ ว น
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายไม่ม ี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แต่ไม่สอดคล้องในส่วนของปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาดมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ การตัด สิน ใจเลือ กซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์อ าหารเสริม เพื่อ สุ ข ภาพของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ เ มื่อ ได้ศึก ษาเป็ นรายด้านผลการศึก ษาในครัง้ นี้พบว่ า
ขัน้ ตอนการยอมรับความต้องการ มีความสัมพันธ์ท่สี ่งผลต่ อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารและความงาม ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดหน่ าย
ด้านส่งเสริมการตลาด โดยขัน้ ตอนการยอมรับความต้องการ ได้กล่าวถึงการตระหนักถึงความ
จําเป็ นต้องใช้, เพราะต้องการเสริมบุคลิกภาพ และเพื่อป้องกันปญั หาทางด้านผิวพรรณที่อาจ
เกิดขึ้นกับตัว เอง ซึ่งขัน้ ตอนทัง้ หมดล้ ว นแต่ เ กิดจากการตระหนัก ถึงความจําเป็ นและความ
ต้องการส่วนต้ว เพื่อแก้ไขปญั หาทีก่ ําลังเกิดขึน้ ในปจั จุบนั และอนาคต เพราะฉะนัน้ จะเห็นได้ว่า
ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 4 ด้านมีความสําคัญในการสร้างกระบวนการตัดสินใจ ซึ่ง
สามารถโน้ มน้ าวและกระตุ้นความต้อ งการของผู้บริโภคได้ โดยใช้เครื่องมือ ส่ว นประสมทาง
การตลาดที่หลากหลาย ที่ต อบโจทย์ของกลุ่มผู้บริโภคได้อ ย่างตรงจุด ดังนัน้ ในขัน้ ตอนการ
ยอมรับโดยการใช้ส่วนประสมการตลาดทีห่ ลากหลายเป็ นขัน้ ตอนทีส่ ําคัญ ขัน้ เริม่ ต้นให้กบั กลุ่ม
ผู้บริโภคได้เป็ นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kurtz (2008) และฝนทอง ถิ่นพังงา
(2556) ที่กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็ นหัวใจสําคัญในการบริหารการตลาดที่ทําให้
องค์กรดําเนินกิจกรให้ประสบความสําเร็จได้หากทําการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 4
ด้าน ให้สมั พันธ์กนั ได้อย่างเหมาะสม ซึง่ เมื่อเทียบกับขัน้ ตอนในด้านอื่นๆ ที่ไม่มคี วามสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามทําให้ภาพรวมการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและความงาม สอดคล้องกับผลการศึกษาต่างๆ ได้แก่ ผลการศึกษาของเกรียงศักดิ ์
เอี่ย มพุ ท ธรัก ษ์ (2553) ที่พ บว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดด้านผลิต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า น
ช่อ งทางการจัดจําหน่ าย และการส่ งเสริมการตลาดมีค วามสัมพันธ์ก ับการตัดสินใจเลือ กซื้อ
เครือ่ งดื่มเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร และผลการศึกษาของวีรยา มันใจ
่ (2553) ทีพ่ บว่า
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ส่ ว นประสมทางการตลาดด้านผลิต ภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่อ งทางจัดจําหน่ าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ํ าผลไม้พร้อมดื่ม 100%
(แบบบรรจุกล่อง) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้ นี้ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับปจั จัย
ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นผลิต ภัณ ฑ์ก ับ คุ ณ สมบัติแ ละคุ ณ ภาพของผลิต ภัณ ฑ์ดีก ว่ า
ท้องตลาดทัวไปมากที
่
ส่ ุดทีส่ อดคล้องกับผลการศึกษาของณัฐวัน ธีรรัชตรมย์ (2556) ทีพ่ บว่า
กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปจั จัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความ
งามทีซ่ อ้ื ผ่านระบบขายตรงหลายชัน้ กับปจั จัยด้านคุณภาพสินค้าทีไ่ ม่ส่งผลข้างเคียงต่อสุขภาพ
หลังเลิกใช้แล้ว รวมถึงงานวิจยั ของ ชาย จีค้ ําฟู (2555) ทีไ่ ด้กล่าวว่า การสนับสนุ นกิจกรรมทาง
การตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยความไม่สอดคล้องกันระหว่าง
ผลการศึกษาทีเ่ กี่ยวกับปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดอาจเป็ นผลมาจากความแตกต่างในการ
นําเสนอคุณค่าทางการตลาดและการรับรูข้ องแต่ละกลุ่มตัวอย่าง จึงทําให้มคี วามคิดหรือทัศนคติ
ในปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามจากช่องทางการขาย
ตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) แตกต่างกัน
นอกจากขัน้ ตอนการยอมรับ ความต้ อ งการที่ม ีค วามสัม พัน ธ์ ต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามแล้ว ขัน้ ตอนการตัดสินใจซือ้ มีความสัมพันธ์ต่อปจั จัยส่วน
ประสมทางการตลาด ในด้านราคาด้วยเช่นกัน โดยในขัน้ ตอนนี้ได้กล่าวถึง ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ จากรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ที นั สมัย, ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ, การตัดสินใจซื้อ
จากห้างสรรพสินค้าและตรายีห่ อ้ ทีม่ กี ารจัดรายการลดราคาหรือมีการแจกสินค้าตัวอย่างเพิม่ เติม
ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายในการตัดสินใจจากกลุ่มผูบ้ ริโภค ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสําคัญในเรื่อง
ความหลากหลายในการชําระเงินทีย่ ดื หยุ่น ในราคาทีเ่ หมาะสม และขัน้ ตอนพฤติกรรมหลังการ
ซื้อที่มคี วามสัมพันธ์ต่อ ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย กล่าวคือ เป็ น
ขัน้ ตอนที่ผู้บ ริโ ภคประเมิน คุ ณ ค่ า หลัง การซื้อ ว่ า ผลิต ภัณ ฑ์ นัน้ ๆ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้หรือไม่ หรือสามารถตอบสนองได้ต่ ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ ในกรณีท่ไี ม่เป็ น
ตามการคาดหวังผูบ้ ริโภคจะหาทางเลือกอื่นๆ เพราะฉะนัน้ พฤติกรรมหลังการซือ้ ทีม่ คี วามพันธ์
ต่อปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาด จึงเป็ นกระบวนการทีส่ ่งเสริมให้
กลุ่มผูบ้ ริโภคตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ในอนาคตต่อไป
และปจั จัยทางสังคมไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อ การตัดสินใจซื้อผลิต ภัณฑ์เสริมอาหารและ
ความงามจากช่ อ งทางการขายตรงอิ ส ระแบบหลายชัน้ ( MLM) ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพรชัย ปิลนั ธนรัตน์ (2556) ทีพ่ บว่าปจั จัย
ด้านสังคมในกลุ่มปฐมภูม ิ เช่น สมาชิกในครอบครัวทัง้ พ่อแม่ ญาติพน่ี ้อง คู่สมรส และเพื่อนๆ
และในกลุ่ มทุติยภูม ิ เช่น เพื่อ นร่ว มงาน มีค วามสัมพันธ์ใ นทิศ ทางเดียวกันกับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขตธนบุร ี กรุงเทพมหานคร และผลการศึกษาของ
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มาลิ นี สนธิมู ล (2557) ที่พ บว่ า ป จั จัย ทางสัง คมมี ค วามสัม พัน ธ์ ก ั บ ความพึ ง พอใจของ
นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติทม่ี ตี ่อการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยความไม่สอดคล้องกันระหว่างผลการศึกษาทีเ่ กี่ยวกับปจั จัยทางสังคมอาจเป็ นผลมา
จากความแตกต่างในกลุ่มอ้างอิงของกลุ่มตัวอย่าง จึงทําให้ม ีความคิดหรือทัศนคติต่อปจั จัยทาง
สังคมที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามจากช่องทางการขาย
ตรงอิส ระแบบหลายชัน้ (MLM) แตกต่ างกัน ซึ่งสอดคล้อ งกับแนวคิด ของรุจาภา แพ่ งเกสร
(2560) ที่กล่าวไว้ว่ากลุ่มอ้างอิงมีอทิ ธิพลต่อบุคคลได้ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ แต่ละ
กลุ่มตัวอย่างอาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปตามอิทธิพลที่ได้รบั จากกลุ่มอ้างอิงของกลุ่ม
ตัวอย่างต่างๆ ได้ ยกเว้นขัน้ ตอนการยอมรับความต้องการทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามสอดคล้องกับงานวิจยั ของณัฐวัน ธีรรัช ตรมย์ (2556) ปจั จัย
ที่มผี ลต่ อ การตัดสินใจซื้อ ผลิต ภัณฑ์เ สริมสุ ขภาพและความงามผ่ านระบบขายตรงหลายชัน้
ผลการวิจยั พบว่า ผูซ้ อ้ื จะเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ความงามจากปจั จัยทางสังคม เมื่อสังคมรอบข้างมี
ความคิดเห็นว่าสินค้าดี จะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการยอมรับความต้องการได้ง่ายและส่งผลต่อ
การตัดสินใจซือ้ สินค้านัน้ โดยง่าย ซึง่ ปจั จัยทางสังคมได้กล่าวถึง กลุ่มปฐมภูม ิ และ ทุตยิ ภูมโิ ดย
ทัง้ สองกลุ่มส่งผลต่อการตัดสินใจในด้านการยอมรับความต้องการ กล่าวคือ สามารถชักจูง หรือ
แนะนํ าให้กลุ่ มผู้บริโภคมีความคิดคล้อยตาม และกระตุ้นความต้องการของกลุ่ มผู้บริโภคได้
เนื่องจากกลุ่มของปฐมภูมคิ อื กลุ่มครอบครัว หรือเพื่อนจะใช้ความใกล้ชดิ ในความเชื่อใจเป็ น
อย่างสูง เช่นเดียวกับกลุ่มทุติยภูม ิ ที่ใช้คนที่มชี ่อื เสียง หรือ ความชํานาญในด้านนัน้ ๆ ได้แก่
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสุขภาพและความงาม รวมถึงแฟนเพจ บล๊อกเกอร์ สื่อออนไลน์เฉพาะด้านที่ ม ี
ชื่อ เสีย งใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์แ ละรีว ิว ในสื่อ ต่ า งๆ และดารานั ก แสดงหรือ แพทย์แ นะนํ า หรือ รีว ิว
ผลิตภัณฑ์ ทําให้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงาม ในขัน้ ตอนการ
ยอมรับความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ ผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ของผู้บริโภคใน
เขตกรุง เทพมหานคร พบว่า กลุ่ มตัว อย่า งพบเห็นข่าวสารหรือ การประชาสัมพันธ์เ กี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามจากสื่อทีวมี ากทีส่ ุดเพื่อเปรียบเทียบกับการโฆษณาผ่านสื่อ
ประเภทอื่นๆ ซึง่ เกิดจากการเปิดการรับรูจ้ ากสื่อใหญ่ และขยายวงกว้างทําให้เกิดความเชื่อมัน่
ของแบรนด์สนิ ค้า สอดคล้องกับผลการศึกษาของเกรียงศักดิ ์ เอี่ยมพุทธรักษ์ (2553) ที่พบว่า
พฤติกรรมการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในด้านแหล่งข้อมู ลข่าวสารของผูบ้ ริโภค
มาจากโทรทัศ น์ และผลการศึก ษาของวีรยา มันใจ
่ (2553) ที่พบว่า กลุ่ มตัว อย่างส่ว นใหญ่ ม ี
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์น้ํ าผลไม้พร้อมดื่ม 100% (แบบบรรจุกล่อง) ด้านข้อมูลข่าวสารที่
เข้าถึง ได้รบั และมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ มากทีส่ ุด คือ สื่อทางโทรทัศน์ แต่ทงั ้ นี้ส่อื ที่
รองลงมาเป็ นสื่อแบบออนไลน์ คือเฟซบุค สอดคล้องกับการศึกษาปจั จัยการสื่อสารการตลาดที่
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กล่าวถึงเป็ นอันดับต้นๆ และเคยสังซื
่ ้อผลิตภัณฑ์เสริม อาหารและความงามจากแอมเวย์มาก
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับบริษทั อื่นๆ โดยส่วนใหญ่สงซื
ั ่ ้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม
ครัง้ แรกครัง้ เดียว ร้อยละ 36.30 ทัง้ นี้ทําให้เ ห็นว่ากลุ่ มผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์เสริม
อาหารและความงามเพียงครัง้ แรกครัง้ เดียว เพราะเกิดจากพฤติกรรมหลังการซือ้ ทีเ่ มื่อประเมิน
ทางเลือกแล้วไม่สอดคล้องกับผลที่ได้รบั หรืออาจจะเกิดจากกําลังซื้อ รายได้ต่อครอบครัวโดย
เฉลีย่ ทีท่ ําให้ประเมินถึงความจําเป็ นในการเลือกใช้ โดยยอดการสังซื
่ ้อผลิตภัณฑ์ 1,001-6,000
บาท คือยอดการสังต่
่ อครัง้ ที่กลุ่มผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อได้ จิพฒ
ั น์ถกิ าล ปาณิกาบุตร .
(2549). กลยุทธ์ทางการตลาดของธุ รกิจขายตรง : กรณีศึก ษาบริษ ัท ดีเอชซี(ประเทศไทย)
จํากัด กล่าวว่าส่วนใหญกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซือ้ สินค้าจากสื่อแบบบูรณาการโดยผ่านเครื่องมือ
สื่อ สารและจะเลือกซื้อสินค้าที่ไม่ แพงจนเกินไปทัง้ นี้จะเห็นว่ากลุ่ มผู้บริโภคมีรายได้ระหว่าง
15,000 ‟ 35,000 ซึ่งถือว่ามีสดั ส่วนต่อรายได้ประมาณร้อยละ 10 ของรายได้ ทําให้ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายอิสระแบบหลายชัน้
(MLM) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ แนะนําทีไ่ ด้จากการศึกษาในครัง้ นี้ ดังนี้
5.3.1.1 ด้านลักษณะประชากรศาสตร์
ผลการศึก ษาบ่ง ชี้ว่าทุ ก ตัว แปรลัก ษณะประชากรศาสตร์ไม่มอี ิท ธิพลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้
(MLM) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ ในความเป็ นจริงผู้บริโภคเป้าหมายในตลาด
สามารถแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยตามลักษณะประชากรศาสตร์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและ
ความงามผ่านช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) จึงควรพิจารณาเลือกใช้หลายตัว
แปรลักษณะประชากรศาสตร์ร่วมกันในการแบ่งและกําหนดคุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมายหลัก
เพื่อทําให้ธุรกิจสามารถนํ าเสนอหรือตอบสนองความต้องการในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เช่ น การไม่ ม องข้า มตัว แปรด้า นเพศที่ต่ า งหัน มาเอาใจใส่ สุ ข ภาพและความงาม
เหมือนกัน เป็ นต้น หรือ การกําหนดตัวแปรที่ชดั เจนเกี่ยวกับช่วงอายุใดอายุหนึ่งเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนจากลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเจาะจง
5.3.1.2 ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ผลการศึกษาบ่งชีว้ ่าผูบ้ ริโภคให้ความสนใจในข้อมูลข่าวสารผผ่านสื่อทีวแี ละเคย
สังซื
่ ้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากแอมเวย์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความ
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งามผ่านช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) จึงควรพิจารณามุ่งเน้ นการโฆษณา
ผ่านสื่อ ทีว ีท่จี ะส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็ว โดยพิจ ารณาถึงความเหมาะสมในการ
นํ าเสนอและความคุ้มค่ ากับงบประมาณด้วย แต่ทงั ้ นี้กลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ ได้รบั อิทธิพลสื่อ
ดัง กล่ า วมาเป็ น ระยะเวลานาน ดัง นั ้น กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการควรคํ า นึ ง ถึ ง วิ ธ ี ก ารเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายทีด่ ขี น้ึ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ุด ซึง่ อาจนําจุด
แข็งนี้มาต่อยอดหรือขยายช่องทางการจําหน่ายได้มากขึน้ อีกด้วย และอีกทัง้ ถึงแม้ผปู้ ระกอบการ
จะใช้หลากหลายเครื่องมือและวิธกี ารทีท่ ําให้กลุ่มผูบ้ ริโภคตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวได้ แต่
ผลการศึกษายังพบว่า กลุ่มผู้บริโภคทดลองใช้แค่เพียงครัง้ เดียว แต่อาจจะเกิดจากหลากหลาย
ปจั จัยคือ ผลิตภัณฑ์มคี ุณภาพดีเพียงพอตามที่ได้กล่าวถึงคุณสมบัตหิ รือไม่ ราคาเหมาะสมต่อ
กลุ่มผูบ้ ริโภคเพียงใด เพื่อทีจ่ ะทําให้กลุ่มผูบ้ ริโภคเกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์สนิ ค้า
5.3.1.3 ด้านการสื่อการตลาด
ผลการศึก ษาบ่ ง ชี้ว่ า การโฆษณาผ่ า นสื่อ หลัก และสื่อ รองมีค วามสํา คัญ โดย
ผูบ้ ริโภคให้ความสนใจกับข่าวสารผ่านทางทีวแี ละ/ หรือวิทยุและการสาธิตผลิตภัณฑ์ให้เห็นถึง
คุณสมบัตแิ ละประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์มากที่สุด ซึ่งธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความ
งามผ่ า นช่อ งทางการขายตรงอิ ส ระแบบหลายชัน้ (MLM) ควรพิจ าณาเลือ กใช้ห ลากหลาย
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดร่วมกันอย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการปรับตัวตามสถานการณ์
ปจั จุบนั และงบประมาณของผูป้ ระกอยการ
5.3.1.4 ด้านส่วนประสมทางการตลาด
ผลการศึกษาบ่งชี้ว่าผูบ้ ริโภคให้ความสําคัญ กับปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด
ในแต่ละด้าน ประกอบด้วย คุณสมบัตแิ ละคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทด่ี กี ว่าท้องตลาดทัวไป
่ ความ
หลากหลายของวิธกี ารชําระเงินทีย่ ดื หยุ่นกว่าท้องตลาดทัวไป
่ นักธุรกิจขายตรงอิสระทีส่ ามารถ
โน้มน้าวให้ตดั สินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้ และวิธกี ารสังซื
่ ้อไม่ยุ่งยาก ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
และความงามผ่านช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) จึงควรเอาใจใส่ใน 4 ปจั จัย
ดังกล่าวมาเป็นอันดับแรก เช่น การเพิม่ ตัวแทนจําหน่ ายเพื่อให้ครอบคลุมพืน้ ทีต่ ่างๆ ได้มากขึน้
และทําให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามได้ง่ายละสะดวกขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในขัน้ ตอนการยอมรับความต้องการทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ส่วนประสมทางการตลาดในทุก
ด้าน เป็นต้น
5.3.1.5 ด้านกลุ่มอ้างอิง
ผลการศึกษาบ่งชีว้ ่าผูบ้ ริโภคเห็นว่าเพื่อนหรือคนใกล้ชดิ มีอทิ ธิพลหรือแนะนําทํา
ให้เกิดการตัดสินใจซื้อ ตาม รวมถึงผู้เ ชี่ยวชาญด้านสุ ขภาพ จึงควรให้ค วามสําคัญต่ อการใช้
เลือกใช้เครื่องมือหรือการจัดโปรแกรมหรือการกระตุ้นการให้เกิดการทดลองใช้ หรือแคมเปญที่
ใช้คนใกล้ตวั ในการเสนอผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ซึ่งมีหลากหลายช่องทางทัง้ สื่อบุคล หรือสื่อ สังคม
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ออนไลน์ ใ นการสร้ า งเครือ ข่ า ยการสื่อ สาร แต่ ท ัง้ นี้ ผู้ ป ระกอบการควรมีรู ป แบบในการ
ติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างการรับรูแ้ ละการกระตุน้ ความสนใจจากกลุ่มผูบ้ ริโภค
5.3.2 ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิ จยั ครัง้ ต่อไป
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ แนะนําสําหรับการต่อยอดทางการศึกษาในอนาคต ดังนี้
1) ผลการศึกษาบ่งชีว้ ่าทุกกลุ่มตัวแปร ประกอบด้วย ลักษณะประชากรศาสตร์
ปจั จัยการสื่อสารการตลาด ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด และปจั จัยทางสังคมไม่มผี ลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้
(MLM) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาครัง้ ต่อไปจึงควรทําการศึกษาตัวแปร
เหล่านี้เพิม่ เติมอีกครัง้ เพื่อใช้เปรียบเทียบและอ้างอิงได้มากขึน้
2) ควรทําการศึกษาตัวแปรอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรที่เลือกทําการศึกษาใน
ครัง้ นี้เพิม่ เติม เช่น ปจั จัยทางจิตวิทยา เป็ นต้น เพื่อทําให้ได้ขอบเขตทางการศึกษาทีก่ ว้างขวาง
และเป็นประโยชน์ในเชิงลึกมากขึน้
3) ควรทําการศึกษากลุ่มตัวอย่างในพื้นที่อ่นื ๆ โดยเฉพาะผู้บริโภคในจังหวัด
ใหญ่ของแต่ละภูมภิ าคเพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีม่ คี วามหลากหลาย ซึง่ สามารถนํามาใช้เปรียบเทียบถึง
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคในหลากหลายพืน้ ทีท่ อ่ี าจจะมีประโยชน์ต่อการศึกษามากขึน้
4) ควรทําการศึกษาถึงพฤติกรรมหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์การประเมินทางเลือก
ในการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
แบบสอบถามโครงการวิจยั “เรือ่ งปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
ความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM)ของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร”
โดยนางสาววรรณี เปรียบสม นักศึกษาปริญญาโท สาขานวัตกรรมการสื่อสารการตลาด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คาอธิ บาย : โดยกรุณาทําเครื่องหมาย  ลง ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ทีส่ ุด
ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากร
1.1 โปรดระบุอายุของท่าน
(1) ตํ่ากว่า 20 ปี
(4) 31 ‟ 35 ปี
(7) 46 ‟ 50 ปี

(2) 20 ‟ 25 ปี
(5) 36 ‟ 40 ปี
(8) มากกว่า 50 ปี

1.2 กรุณาระบุเพศของท่าน
(1) ชาย

(2) หญิง

(3) 26 ‟ 30 ปี
(6) 41 - 45 ปี

1.3 ระดับการศึกษา
(1) ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 / ปวช.) (2) ม.3 / ปวช.
(3) อนุปริญญา (ปวส.)
(4) ปริญญาตรี
(5) ปริญญาโท
(6) ปริญญาเอก
1.4 อาชีพหลัก
(1) นักเรียน / นักศึกษา
(2) พนักงานบริษทั เอกชน
(3) เกษตรกร/ประมง

(4) รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
(5) ธุรกิจส่วนตัว/ อาชีพอิสระ / ค้าขาย
(6) อื่นๆ โปรดระบุ ……………………..
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1.5 โปรดระบุรายได้ของท่าน
(1) ตํ่ากว่า 10,000บาท
 (3) 15,001 ‟ 25,000 บาท
 (5) 35,001 ‟ 45,000 บาท
 (7) มากกว่า 55,000 บาทขึน้ ไป

 (2) 10,001 ‟ 15,000 บาท
 (4) 25,001 ‟ 35,000 บาท
 (6) 45,001 ‟ 55,000 บาท

1.6 จํานวนสมาชิกในครอบครัวทีอ่ าศัยอยูด่ ว้ ยในปจั จุบนั
(1) คนเดียว
(2) 2 คน
(3) 3 ‟ 5 คน
(4) มากกว่า 5 คนขึน้ ไป
ส่วนที่ 2 พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
2.1 ปกติท่านเห็นข่าวสาร หรือการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงาม
จากสื่อใดมากทีส่ ุด
 (1) ทีว ี
 (2) วิทยุ
 (3) หนังสือพิมพ์
 (4) นิตยสาร
 (5) Website ข่าวออนไลน์  (6) Facebook เฟซบุค
 (7) ไลน์ Line
 (8) instagram
 (9) Youtube
 (10) บูธแสดงสินค้า Expo  (11) จัดประชุมตัวแทนเ / เปิดโอกาสธุรกิจต่างๆ
 (12) Youtube
 (13) อื่นๆ ………………………………………………………
2.2 ท่านเคยสังซื
่ อ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM)
หรือไม่
 (1) เคย
 (2) ไม่เคย (จบแบบสอบถาม)
2.3 ท่านเคยสังซื
่ อ้ จากบริษทั ใดบ้าง จากบริษทั ดังต่อไปนี้
 (1) แอมเวย์
 (2) กิฟฟารีน
 (3) ซูเลียน
 (4) ยูนิซติ ้ี
 (5) นีโอไลฟ์
 (6) หมอเส็ง
 (7) นูสกิน
 (8) จอยแอนด์คอย  (9) เอมสตาร์
 (10) คังเซน เคนโก
 (11) แด็กซิน
 (12) โมรินดา
 (13) อาวียองซ์
 (14) ลาชูเล่
 (15) ออริเฟรม
 (16) เอลเคน
 (17) เฮอร์บาไลฟ์  (18) อาราก้อนเวิลด์
 (19) เจอเนสส์
 (20) อื่นๆ …………………………

107
2.4 ความถีใ่ นการสังซื
่ อ้ จากนักขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM)
 (1) ครัง้ แรกครัง้ เดียว
 (2) 1 ครัง้ ต่อเดือน
 (3) 3 เดือนต่อครัง้
 (4) 6 เดือนต่อครัง้
 (5) 1 ปีต่อครัง้
2.5 ยอดการสังซื
่ อ้ ในแต่ละครัง้
 (1) ตํ่ากว่า 1,000 บาท
 (2) 1,001 ‟ 6,000
 (3) 6,001 ‟ 10,000
 (4) 10,001 ‟ 30,000
 (5) มากกว่า 30,000 ขึน้ ไป
ส่วนที่ 3 ปัจจัยการสื่อสารการตลาด
ท่านคิดว่าปจั จัยการสื่อสารการตลาดใด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ
ความงามของท่าน จากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ท่านเห็นด้วยมากน้อย
เพียงใด โดยกรุณาทําเครื่องหมาย  ลง ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพียงข้อเดียว (5 = เห็นด้วยมากทีส่ ุด, 4 = เห็นด้วยมาก, 3 = เห็นด้วยปานกลาง, 2 = เห็นด้วย
น้อย, 1 = เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด)
ท่านคิ ดว่าเหตุผลในการตัดสิ นใจซื้อผลิ ตภัณฑ์ มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
เสริ มอาหารและความงามใดที่เหมาะสมกับท่าน ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
มากที่สดุ มากน้ อยเพียงใด
(5) (4)
(3)
(2) (1)
3.1 มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านทางทีว ี วิทยุ
3.2 มีการประชาสัมพันธ์แนะนําสินค้า รีววิ สินค้า
ผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น ยูทบู เฟซบุค อินสตาแก
รม ไลน์
3.3 มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์
นิตยสารและสื่อสิง่ พิมพ์ต่างๆ
3.4 มีการโฆษณาผ่านป้ายโฆษณา หรือจอทีวขี นาด
ใหญ่ รถโดยสาร รถประจําทาง รถไฟฟ้าต่างๆ
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ท่านคิ ดว่าเหตุผลในการตัดสิ นใจซื้อผลิ ตภัณฑ์ มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
เสริ มอาหารและความงามใดที่เหมาะสมกับท่าน ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
มากที่สดุ มากน้ อยเพียงใด
(5) (4)
(3)
(2) (1)
3.5 มีการนําเสนอสินค้า ในรูปแบบวีดโี อ การสาธิต
ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ
3.6 มีการจัดประชุมเปิดโอกาสธุรกิจ การจัดบูธ
แสดงสินค้า
3.7 มีการสาธิตผลิตภัณฑ์ให้เห็นถึงคุณสมบัตแิ ละ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
ส่วนที่ 4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ท่านคิดว่าปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดใด มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
ความงาม จากช่องทางขายตรงอิสระแบบหลายชัน้ (MLM) ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงใด โดย
กรุณาทําเครือ่ งหมาย  ลง ในช่องว่างทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุดเพียงข้อเดียว
(5 = เห็นด้วยมากทีส่ ุด, 4 = เห็นด้วยมาก, 3 = เห็นด้วยปานกลาง, 2 = เห็นด้วยน้อย, 1 = เห็น
ด้วยน้อยทีส่ ุด)
ท่านคิ ดว่าเหตุผลในการตัดสิ นใจซื้อผลิ ตภัณฑ์ มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
เสริ มอาหารและความงามใดที่เหมาะสมกับท่าน ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
มากที่สดุ มากน้ อยเพียงใด
(5) (4)
(3)
(2)
(1)
ด้านผลิ ตภัณฑ์
4.1 ผลิตภัณฑ์มคี วามหลากหลายกว่าท้องตลาด
ทัวไป
่
4.2 คุณสมบัตแิ ละคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดกี ว่า
ท้องตลาดทัวไป
่
4.3 ผลิตภัณฑ์มเี ทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
แตกต่างจากท้องตลาดทัวไป
่
4.4 บรรจุภณ
ั ฑ์สวยงามน่ าใช้
ด้านราคา
4.5 ความหลากหลายของวิธกี ารชําระเงินยืดหยุ่น
กว่าท้องตลาดทัวไป
่
4.6 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
4.7 การชําระเงินมีความปลอดภัยและสะดวกกว่า
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ท่านคิ ดว่าเหตุผลในการตัดสิ นใจซื้อผลิ ตภัณฑ์ มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
เสริ มอาหารและความงามใดที่เหมาะสมกับท่าน ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
มากที่สดุ มากน้ อยเพียงใด
(5) (4)
(3)
(2)
(1)
ท้องตลาดทัวไป
่
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
4.8 มีสาํ นักงาน / สาขาครอบคลุมทัวประเทศ
่
4.9 สามารถหาซือ้ สินค้าได้ง่าย
4.10 วิธกี ารสังซื
่ อ้ ไม่ยงุ่ ยาก
4.11 มีระบบบริการหลังการขายทีช่ ดั เจน
ด้านส่งเสริ มการขาย
4.12 ความหลากหลายของโปรโมชัน่ เช่น การให้
ส่วนลด การให้ของแถม เป็ นต้น
4.13 สามารถสะสมคะแนนเพื่อรับสิทธิประโยชน์
พิเศษ
4.14 สามารถทดลองใช้สนิ ค้าฟรี
4.15 มีการจับรางวัลชิงโชคหรือการมอบของกํานัล
บ่อยครัง้
4.16 สามารถเปลีย่ นจากรายจ่ายเป็ นรายได้ เมือ่ ซือ้
สินค้าตามเกณฑ์
4.17 นักธุรกิจขายตรงอิสระให้ความรูแ้ นะนําสินค้า
ได้อย่างละเอียด
4.18 นักธุรกิจขายตรงอิสระมีความสุภาพ อ่อนโยน
มีกริ ยิ ามารยาทดี
4.19 นักธุรกิจขายตรงอิสระสามารถโน้มน้าวให้
ตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ได้
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ส่วนที่ 5 ปัจจัยทางสังคม
ท่านคิดว่าเหตุ ผลปจั จัยทางสังคมใด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความ
งาม จากช่องทางการขาย ขายตรงแบบอิสระหลายชัน้ (MLM) ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงใด
โดยกรุณาทําเครื่องหมาย  ลง ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพีย งข้อ
เดียว (5 = เห็นด้วยมากทีส่ ุด, 4 = เห็นด้วยมาก, 3 = เห็นด้วยปานกลาง, 2 = เห็นด้วยน้อย, 1
= เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด)
ท่านคิ ดว่าเหตุผลในการตัดสิ นใจซื้อผลิ ตภัณฑ์
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
เสริ มอาหารและความงามใดที่เหมาะสมกับท่าน ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
มากที่สดุ มากน้ อยเพียงใด
(5) (4)
(3)
(2) (1)
5.1 คนในครอบครัวของท่านแนะนําผลิตภัณฑ์ทําให้
ท่านตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
5.2 เพื่อนของท่านแนะนําผลิตภัณฑ์ทาํ ให้ท่าน
ตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
5.3 ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสุขภาพและความงาม รวมถึง
แฟนเพจ บล๊อกเกอร์ สื่อออนไลน์เฉพาะด้านทีม่ ี
ชื่อเสียงใช้ผลิตภัณฑ์และรีววิ ในสื่อต่างๆทําให้ท่าน
ตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
5.4 ดารานักแสดง หรือแพทย์แนะนําหรือรีววิ
ผลิตภัณฑ์ทาํ ให้ท่านตัดสินใจซือ้ สินค้า
5.5 การซือ้ ผลิตภัณฑ์ในแต่ละครัง้ ท่านจําเป็ นต้อง
ปรึกษาคนในครอบครัวก่อนเสมอ
5.6 การซือ้ ผลิตภัณฑ์ทาํ ให้เห็นว่าท่านเป็นผูม้ รี ายได้
สูงและมีฐานะทางสังคม
5.8 ท่านซือ้ ผลิตภัณฑ์เพราะคนใกล้ชดิ ของท่านมี
ค่านิยมในการดูแลสุขภาพ ทําให้ท่านมีความสนใจ
เรือ่ งผลิตภัณฑ์ดว้ ยเช่นกัน
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ส่วนที่ 6

การตัด สิ นใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์อาหารเสริ มและความงามของผู้บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ท่านคิดว่าเหตุผลใดส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามท่านเห็นด้วย
มากน้อยเพียงใด โดยกรุณาทําเครื่องหมาย  ลง ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากทีส่ ุดเพียงข้อเดียว โดยมีเกณฑ์ดงั นี้ (5 = เห็นด้วยมากทีส่ ุด, 4 = เห็นด้วยมาก, 3 = เห็น
ด้วยปานกลาง, 2 = เห็นด้วยน้อย, 1 = เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด)
ระดับความ
การตัดสิ นใจซื้อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มและความงามของผูบ้ ริ โภคใน
คิ ดเห็น
เขตกรุงเทพมหานคร
5 4 3 2 1
การยอมรับความต้องการ
1. ท่านซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามก็ต่อเมือ่ ท่านตระหนักถึง
ความจําเป็ นทีจ่ ะต้องใช้
2. ท่านใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามเพราะอยากเสริมบุคลิกภาพ
3. ท่านซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามเพื่อป้องกันปญั หาทางด้าน
ผิวพรรณทีอ่ าจเกิดขึน้ กับตัวท่าน
การแสวงหาทางเลือก
4. ท่านศึกษาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ก่อนซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความ
งาม
5. ท่านจะสอบถามข้อมูลจากเพื่อนหรือคนใกล้ชดิ ก่อนซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมและความงาม
6. ท่านจะไม่ซอ้ื ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามจนกว่าจะได้
รายละเอียดข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ ก่อน
การประเมิ นทางเลือก
7. ท่านเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามโดยให้เพื่อนหรือคน
ใกล้ชดิ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
8. ท่านจะดู วัน เดือน ปี ทีผ่ ลิตและหมดอายุก่อนซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
และความงาม
9. ท่านจะซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามโดยดูจากยีห่ อ้ หรือตรา
ของผลิตภัณฑ์
10. ท่านจะซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามโดยดูจากลักษณะของ
บรรจุภณ
ั ฑ์
11. ท่านจะซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามโดยดูจากความ
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การตัดสิ นใจซื้อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มและความงามของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร

ระดับความ
คิ ดเห็น
5 4 3 2 1

น่าเชื่อถือของสถานทีจ่ ดั จําหน่าย
การตัดสิ นใจซื้อ
12. ท่านจะซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามโดยดูจากรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ทท่ี นั สมัย
13. ท่านจะซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามทีม่ รี าคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ
14. ท่านจะซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามทีห่ า้ งสรรพสินค้าเป็ น
ส่วนใหญ่
15. ท่านจะซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามในตรายีห่ อ้ ทีม่ กี ารจัด
รายการลดราคาหรือมีการแจกสินค้าตัวอย่างเพิม่ เติม
พฤติ กรรมหลังการซื้อ
16. ท่านจะกลับไปซือ้ ผลิตภัณฑ์ตวั อื่นในยีห่ อ้ เดียวกันอีกหลังจากพบว่า
ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วดี
17. ท่านจะกลับไปซือ้ อีกหรือบอกให้ผอู้ ่นื ซือ้ ตามภายหลังจากพบว่า
ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วดี
18. ท่านจะบอกไม่ให้ผอู้ ่นื ซือ้ ผลิตภัณฑ์หากพบว่าผลิตภัณฑ์ใช้แล้วได้ผล
ไม่เป็นทีน่ ่ าพึงพอใจ
19. ท่านจะเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ทนั ทีภายหลังจากพบว่าผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว
ได้ผลไม่เป็นทีน่ ่ าพึงพอใจ
ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ขอขอบคุณทุกท่ านที่ ให้ความร่วมมือ
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