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พฤติกรรมของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายในอําเภอเมืองเชียงใหม่     

ต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํ้าหนัก 

Behavior of Generation Y Consumers in Mueang Chiang Mai District  

Towards Consuming Weight-Loss Supplement Products 

ปิยนุช  ปัญญาศิริวัฒน์* และวรัท  วินิจ* *  

บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเจเนอเรช่ันวายในอําเภอเมืองเชียงใหม่

ต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ําหนัก โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคเจเนอเรช่ันวายซ่ึงแบ่งกลุ่มศึกษาออกเป็น  

3 กลุ่มตามพ.ศ.เกิด ดังน้ี กลุ่มวัยเริ่มทํางาน (First Jobber) เป็นผู้ท่ีเกิดในพ.ศ.2535 – พ.ศ.2537กลุ่มวัยมุ่งม่ันสร้างฐานะ 

(Stability Builder) เป็นผู้ท่ีเกิดใน พ.ศ.2530 – พ.ศ.2534 กลุ่มวัยสร้างครอบครัว (Life Milestones Settler) เป็นผู้ท่ีเกิดใน

พ.ศ.2522-พ.ศ.2529 โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มละ 100 ราย รวมเก็บข้อมูลท้ังส้ิน 300 ราย ซ่ึงใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร (Chi-Square) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(ANOVA) ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างและการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ (Post Hoc Multiple 

Comparison Test) 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเจเนอเรช่ันวายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด อาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท การศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูล

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํ้าหนักจากเพื่อนร่วมงาน เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ในรูปแบบชนิดแคปซูล ซ่ึงเหตุผลในการบริโภค

เน่ืองจากต้องการรูปร่างท่ีดี บุคคลท่ีมีผลในการตัดสินใจซ้ือคือ เพื่อนร่วมงาน และมีการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร        

ลดน้ําหนักโดยเฉล่ียต่อปีอยู่ท่ีปริมาณ 4 – 6 กล่อง โดยมีมูลค่าในการซื้อเฉล่ียต่อครั้งอยู่ท่ี 501 – 1,000 บาท ระยะเวลา

ในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํ้าหนักอยู่ที่ 1 - 2 ปี ซ่ึงมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํ้าหนักทุกวัน 

สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ําหนักคือ จากตัวแทนจําหน่ายเน่ืองจากมีความสะดวกในการซ้ือ และ      

ส่วนใหญ่มี  การซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํ้าหนักในตราย่ีห้อใดย่ีห้อหน่ึงเป็นประจํา ในกรณีที่มีการเปล่ียนตราย่ีห้อ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํ้าหนักน้ัน เน่ืองจากยี่ห้อเดิมยังไม่เห็นผล  

 

ด้านปัจจัยย่อยของพฤติกรรมของผู้บริโภคเจเนอเรช่ันวายในอําเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารลดนํ้าหนัก 5 อันดับแรก เรียงลําดับตามค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ มีมาตรฐานสากลในการผลิต เช่น รับรองคุณภาพ

                                                            

 * นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.  อาจารย์ประจําภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ความน่าเช่ือถือของช่องทางการจัดจําหน่าย ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  

มีข้อมูลแนะนําการรับประทานและระบุส่วนผสมครบถ้วน และราคาเหมาะสมกับปริมาณ  

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง พ.ศ.เกิดกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเจเนอเรช่ันวายในอําเภอเมืองเชียงใหม่

ต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํ้าหนัก ในภาพรวมพบว่าช่วง พ.ศ.เกิดของผู้บริโภคเจเนอเรช่ันวายในอําเภอเมือง

เชียงใหม่ มีผลต่อพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํ้าหนัก ยกเว้นในด้านบุคคลที่มีผลในการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ําหนัก มูลค่าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ําหนักท่ีชําระเฉลี่ยต่อคร้ัง และสาเหตุที่เลือก

เปล่ียนตราย่ีห้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํ้าหนัก 

ในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารลดนํ้าหนักของเจเนอเรช่ันวายในอําเภอเมืองเชียงใหม่จําแนกตาม พ.ศ.เกิดพบว่า กลุ่มผู้บริโภคท้ัง 3 กลุ่ม 

มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าเฉล่ียระดับความสําคัญในด้านปัจจัยย่อยแต่ละ

ด้านท่ีแตกต่างกันน้ัน ส่วนใหญ่แล้วในกลุ่มวัยเริ่มทํางาน (First Jobber) มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ กลุ่มวัย         

สร้างครอบครัว (Life Milestones Settler) และกลุ่มวัยมุ่งม่ันสร้างฐานะ (Stability Builder) ตามลําดับ 

ABSTRACT 

This independent study aimed to examine behavior of generation Y consumers in Mueang Chiang Mai 

district towards consuming weight-loss supplement products.  Data were collected from 3  groups of generation Y 

consumers sorted by the year of birth: a group of first jobbers who were born in B.E.2535 to B.E. 2537, a group of 

stability builders who were born in B.E.2530 to B.E.2534, and a group of life milestones settlers who were born in 

B.E.2522 to B.E. 2529. In each group, 100 respondents were specified, thus, there were 300 respondents in total. 

Questionnaires were used as the tool to collect data and statistics being used to analyze data included the 

descriptive statistics: frequency, percentage, and mean. The inferential statistics: Chi-Square and ANOVA was also 

applied to observe difference and conduct comparison of sample groups found from the Post Hoc Multiple 

Comparison Test. 

The findings revealed that most respondents were single female. They worked as an employee and earned 

monthly income at the average amount of 10 ,001-20 ,000  Baht. Their education background was in Bachelor’s 

degree.  

Most generation Y consumers acknowledged on the weight-loss supplement products from co-workers and 

purchased it in capsule form.  They consumed that studied product because they needed to have a good body 

shape. Person influencing their purchasing decision was the co-worker. In each year, they averagely purchased 4-6 

boxes of the weight-loss supplement products and spent 501-1,000 Baht in each purchase. They had consumed 

the studied products daily for 1-2 years. They purchased the products from agents as it was convenient for them to 
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do so.  Most of them usually kept purchasing a certain brand of the product.  For those who changed a product 

brand, they did it when they found out that the previous brand did not give them satisfying results.  

Hereafter were listed the top five sub-elements of behaviors of generation Y consumers in Mueang Chiang 

Mai district towards consuming the weight-loss supplement products: manufacturing standard in international level 

e.g. the quality certificate granted by the Food and Drug Administration, reliability of product distribution channels, 

reasonable price to product quality, informative instructions with full list of ingredients, and reasonable price to 

product quantity. 

According to the study on the relation between year of birth and behaviors of generation Y consumers in 

Mueang Chiang Mai district towards consuming the weight-loss supplement products, the results presented that in 

an overall view, range of the year of birth affected the generation Y consumers towards consuming the studied 

products. However, it did not mean to affect the generation Y consumers, especially in the following aspects: person 

influencing their purchasing decision, average cost of the product to be spent in each time of purchase, and reason 

of changing product brand.  

According to the comparison study on levels of importance of marketing mix factors that affected three 

different groups of generation Y consumers, as sorted by their year of birth, towards consuming the weight-loss 

supplement products, the results presented that all groups of consumers had different opinions at 0 .0 5  level of 

statistical significance.  In each sub-marketing mix factor, the average means of level of importance were rated 

differently by the different groups. The highest mean score was found in the group of first jobber; followed by the 

group of life milestones settler, and the group of stability builder, respectively. 

บทนํา  

จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวโน้มอัตราการเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนของผู้ท่ีประสบปัญหาน้ําหนักเกินหรือโรคอ้วน

เพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง และอัตราการเสียชีวิตจากกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มสูงขึ้น (สํานักตรวจ

และประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2558: ออนไลน์) จากอัตราการเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากภาวะ

นํ้าหนักเกินหรือภาวะอ้วนน้ัน ทําให้ผู้ท่ีจัดอยู่ในกลุ่มเส่ียงต้องพึงตระหนักถึงความสําคัญในการสร้างสุขภาพท่ีดีแบบไม่

ต้องรอและเร่งด่วน ตามพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบคนเมืองซึ่งเชื่อมโยงมาสู่วิธีการลดนํ้าหนัก โดยรูปแบบที่สะดวกและ  

ง่ายที่สุด คือ การลดนํ้าหนักด้วยตนเองโดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํ้าหนัก เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างตํ่า   

เม่ือเทียบกับการเข้าใช้บริการสถาบันลดน้ําหนัก 

ปี 2557 ท่ีผ่านมา มีร้านยาแผนปัจจุบันท่ีมีการเพิ่มสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพและความงาม

ขยายตัวเพิ่มข้ึนจํานวนมาก จากการขยายตัวของร้านขายยาเชนสโตร์ เช่น บู๊ทส์, วัตสัน, เอ็กซ์ต้าพลัสของเซเว่นอีเลฟเว่น

ในต่างจังหวัด (ประชาชาติธุรกิจ, 2558: ออนไลน์) เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีวิถีการดําเนินชีวิต      

ท่ีเร่งรีบ 
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เจนเนอเรช่ันวาย เป็นกลุ่มคนที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2537 (Philip Kotler and Kevin Lane Keller : 

2012) เป็นกลุ่มท่ีเริ่มทยอยเข้าสู่ตลาดแรงงานจึงมีกําลังซ้ือสูง ประกอบกับมีวีถีชีวิตที่มีอิสระ ทันสมัย และมีความชอบ    

ท่ียืดหยุ่นและหลากหลาย  (วิทยา ชีวรุโณทัย, 2555: ออนไลน์) ถึงแม้ว่าเจนเนอเรช่ันวายจะมีกําลังในการซ้ือสูง แต่การใช้

จ่ายในแต่ละคร้ังก็ต้องให้สมเหตุสมผลกับเงินที่เสียไป และยังชอบอะไรก็ตามที่รวดเร็วทันใจ รวมถึงชื่นชอบการเข้าสังคม 

จึงมีการดูแลสุขภาพและรูปร่างตนเองอย่างดี เพื่อให้ดูดีอยู่เสมอ (วีรพงษ์ ชุติภัทร์, 2556: ออนไลน์) ซ่ึงจากข้อมูลสถิติ

จากการสํามะโนประชากรในอําเภอเมืองเชียงใหม่มีท้ังสิ้น 12,929 คน   และมีประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย จํานวน 

3,169 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2557: ออนไลน์) เนื่องด้วยขนาดประชากรและพฤติกรรมข้างต้น ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารลดนํ้าหนักจึงสามารถเข้ามาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุม่น้ีได้  

ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํ้าหนักของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย    

ในอําเภอเมืองเชียงใหม่  รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะจากการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคเจเนอเรช่ันวายและ

สามารถนําเอาข้อมูลมาสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มน้ีให้มากที่สุด 

นิยามศัพท์ 

พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มบุคคลเจเนอเรช่ันวายท่ีมีผลต่อ         

การตัดสินใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ําหนัก 

เจเนอเรช่ันวาย หมายถึง กลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2537 (ณ ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2559) และอยู่

ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ และเป็นกลุ่มท่ีเริ่มทยอยเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีกําลังซ้ือสูง ประกอบกับมีวีถีชีวิตท่ีมีอิสระ ทันสมัย 

เป็นคนไม่ค่อยมีความอดทน และมีความชอบท่ียืดหยุ่นและหลากหลาย 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํ้าหนัก หมายถึง ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารท่ีใช้ รับประทานนอกเหนือจาก             

การรับประทานอาหารตามปกติ ช่วยให้สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติโดยไม่จําเป็นต้องอดหรืองดอาหาร 

สามารถช่วยในการเผาผลาญไขมันส่วนเกินและดักจับไขมัน รวมถึงการสร้างกล้ามเน้ือเพื่อหุ่นกระชับ ซึ่งกลไกการออก

ฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํ้าหนัก ได้แก่ กลุ่มออกฤทธ์ิเพิ่มการใช้พลังงานของร่างกาย กลุ่มออกฤทธ์ิในการเร่ง

ปฏิกิริยาการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต กลุ่มออกฤทธ์ิกระตุ้นความอิ่ม กลุ่มออกฤทธ์ิกระตุ้นการเผาผลาญ ยับย้ังการสร้าง

ไขมัน และกลุ่มออกฤทธ์ิยับย้ังการดูดซึมไขมัน โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ เม็ด แคปซูล ผงและเกร็ด และของเหลว 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

1.แนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (6Ws1H) การศึกษาผู้บริโภคก่อให้เกิดแนวคิดด้านการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย ข้อมูลข่าวสาร และส่วนประสมการตลาดตัวอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม        

และถูกต้อง  โดยใช้คําถามเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws และ1H (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์    

และคณะ, 2552) 
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2.ส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix (4Ps) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) เคร่ืองมือทาง

การตลาดท่ีใช้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตลาด หรือเป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญของกลยุทธ์การตลาดท่ีธุรกิจต้องใช้

ร่วมกันเพื่อตอบสนองให้ตรงตามตลาดเป้าหมายประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย 

(Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของศรากุล สุโคตรพรหมมี, สุดาพร กุณฑลบุตร  

และกนกพร ชัยประสิทธ์ิ (2550) ท่ีศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของ

ผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การศึกษาของสุกัญญา เรียงเครือ (2554) ท่ีศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี และการศึกษาของ 

จิราภา โฆษิตวานิช (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบํารุงสุขภาพของนักศึกษา

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

วิธีการศึกษา 

1.ขอบเขตการศึกษา 

เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี  จะศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเจเนอเรช่ันวายในอําเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการบริโภค

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํ้าหนัก โดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (6Ws1H) และปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด (4Ps) แล้วนํามาแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Marketing Mix (4Ps) กับคําถาม 6Ws1H ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคเจเนอเรช่ันวายในอําเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ําหนัก 

2.ข้ันตอนการศึกษา 

เริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นโดยการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการบริโภคผลิตภัณฑ ์

เสริมอาหารลดนํ้าหนักและทบทวนแนวคิดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือสร้างแบบสอบถาม ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 

300 ชุด ตามวิธีของ Seymour Sudman (Sudman, 1976 อ้างอิงในกุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551: 187) และได้แบ่งกลุ่มศึกษา

ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 100 ชุด ตามด้านสถานะทางการเงินและบทบาทหน้าท่ีท่ีต่างกันในแต่ละช่วงวัยของเจเนอเรช่ัน

วายดังน้ี กลุ่มวัยเริ่มทํางาน (First Jobber) ท่ีเกิดใน พ.ศ. 2537-2535 กลุ่มวัยมุ่งม่ันสรา้งฐานะ (Stability Builder) ท่ีเกิดใน 

พ.ศ. 2534-2530 และกลุ่มวัยสร้างครอบครัว (Life Milestones Settler) ท่ีเกิดใน พ.ศ. 2529-2522 ซึ่งข้อมูลท่ีได้จาก  

การเก็บแบบสอบถามได้ถูกนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย และสถิต ิ         

เชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร (Chi-Square) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  

ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างและการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ (Post Hoc Multiple Comparison Test) 

จําแนกตามพ.ศ.เกิดของผู้บริโภค 
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ผลการศึกษาและการอภิปรายผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 

10,001– 20,000 บาท การศึกษาระดับปริญญาตร ี 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายในอําเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการบริโภค

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํ้าหนัก 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซือ้ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารลดน้ําหนักชนิดแคปซูล ร้อยละ 82.33 มูลค่าที่ชําระเฉล่ียต่อครั้งอยู่ที่ 

501 – 1,000 บาท ร้อยละ 45.67 เหตุผลที่บริโภคเพื่อต้องการรูปร่างท่ีดี ร้อยละ 96.33 บุคคลท่ีมีผลในการตัดสินใจซ้ือ

คือ เพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 55.00 บริโภคผลิตภัณฑ์ทุกวัน ร้อยละ 91.67 มีการซ้ือผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจําหน่าย ร้อยละ 

66.67 เน่ืองจากความสะดวกในการซ้ือ ร้อยละ 95.33 รับทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์จากเพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 79.67  

มีการซ้ือโดยเฉล่ียต่อปีอยู่ท่ีปริมาณ 4 – 6 กล่อง (บรรจุกล่องละ 30 หน่วย) ร้อยละ 44.00 ระยะเวลาในการบริโภคอยู่ที่  

1 - 2 ปี ร้อยละ 52.00และมีการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํ้าหนักในตรายี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึงอยู่เป็นประจําหรือหากม ี  

การเลือกเปลี่ยนตรายี่ห้อ ร้อยละ 84.00 เน่ืองมาจากยี่ห้อเดิมยังไม่เห็นผล ร้อยละ 62.50 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร         ลด

นํ้าหนักของเจเนอเรช่ันวายในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยแปลผลโดยรวมอยู่ท่ี 4.43 (มีผลมาก) ซึ่งปัจจัยย่อยที่ให้ความสําคัญสูงท่ีสุดคือ 

มาตรฐานสากลในการผลิต เช่น รับรองคุณภาพจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (4.57) ซ่ึงสอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของสุกัญญา เรียงเครือ (2554) พบว่า มีระดับความสําคัญในระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับมาตรฐาน   

การผลิตท่ีดีได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรที่น่าเช่ือถือ มีการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ําหนักชนิดแคปซูล      

มูลค่าท่ีชําระเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ท่ี 501 – 1,000 บาท ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของจิราภา โฆษิตวานิช (2554) พบว่า  

ส่วนใหญ่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเป็นประเภทชนิดเม็ดและแคปซูล และยังมีความสอดคล้องกับ         

ผลการศึกษาของสุกัญญา เรียงเครือ (2554) พบว่า ส่วนใหญ่มีการซ้ือผลิตภัณฑ์เป็นจํานวนเงิน 500 บาทต่อคร้ัง  

ปัจจัยด้านราคา มีค่าเฉล่ียแปลผลโดยรวมอยู่ที่ 4.39 (มีผลมาก) ซึ่งปัจจัยย่อยท่ีให้ความสําคัญสูงท่ีสุดคือ ราคา

เหมาะสมกับคุณภาพ (4.50) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุกัญญา เรียงเครือ (2554) และจิราภา โฆษิตวานิช 

(2554) พบว่า มีระดับความสําคัญในระดับมาก 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีค่าเฉ ล่ียแปลผลโดยรวมอยู่ ท่ี  4.40 (มีผลมาก ) ซ่ึงปัจจัยย่อยท่ีให้

ความสําคัญสูงท่ีสุดคือ ความน่าเชื่อถือของช่องทางการจัดจําหน่าย (4.53) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศรากุล  

สุโคตรพรหมมีและคณะ (2550) และจิราภา โฆษติวานิช (2554) พบว่ามีระดับความสําคัญในระดับมาก 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉลี่ยแปลผลโดยรวมอยู่ที่ 4.29 (มีผลมาก) ซึ่งปัจจัยย่อยท่ีให้ความสําคัญ

สูงท่ีสุดคือ มีการรับประกันความพึงพอใจ เช่น ไม่เห็นผลยินดีคืนเงิน (4.48)  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุกัญญา 

เรียงเครือ (2554) และจิราภา โฆษิตวานิช (2554) พบว่า มีระดับความสําคัญในระดับมาก 
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ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพ.ศ.เกิดกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเจเนอเรช่ันวายในอําเภอ

เมืองเชียงใหม่ต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารลดนํ้าหนัก 

พฤติกรรมของผู้บริโภคเจเนอเรช่ันวายในอําเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํ้าหนัก

จําแนกตาม พ.ศ.เกิด ท่ีแตกต่างกัน ตามพฤติกรรม ดังนี้ ความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํ้าหนัก โดยเฉล่ีย  

ต่อปี (บรรจุกล่องละ 30 หน่วย) ของกลุ่มท่ีเกิด  พ.ศ. 2535–2537 จํานวน 7–9 กล่อง อยู่ท่ีร้อยละ 51.00 และ พ.ศ.

2530–2534 จํานวน 4 – 6 กล่อง อยู่ท่ีร้อยละ 46.00 และ พ.ศ. 2522–2529 จํานวน 4 – 6 กล่อง อยู่ท่ีร้อยละ 40.00 

ระยะเวลาในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ําหนัก ของกลุ่มท่ีเกิด พ.ศ. 2535–2537 อยู่ท่ี 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 

63.00 และ พ.ศ. 2530–2534 อยู่ที่น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.00 และ พ.ศ. 2522–2529 อยู่ที่น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 36.00 สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดนํ้าหนัก ของกลุ่มท่ีเกิด พ.ศ. 2535–2537  คือ  ตัวแทนจําหน่าย  

ร้อยละ 68.00  และ พ.ศ. 2530–2534 คือ ส่ังซ้ือทางเว็บไซต์ผู้ผลิต/เจ้าของแบรนด์ ร้อยละ 68.00 และ พ.ศ. 2522–

2529 คือ ตัวแทนจําหน่าย ร้อยละ 67.00 เหตุผลท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ําหนักตามสถานท่ีที่เลือกซ้ือ ของ

กลุ่มท่ีเกิด  พ.ศ. 2535–2537 คือ มีความน่าเช่ือถือ ร้อยละ 100.00 และ พ.ศ. 2530–2534 คือ ความสะดวกในการซ้ือ 

ร้อยละ 94.00 และ พ.ศ. 2522–2529 คือ ความสะดวกในการซื้อ ร้อยละ 93.00 

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความแตกต่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารลดนํ้าหนักของเจเนอเรช่ันวายในอําเภอเมืองเชียงใหม่ จําแนกตามพ.ศ.เกิด 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภค 

               ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ําหนักของเจเนอเรชั่นวายในอําเภอเมืองเชียงใหม่ จําแนกตาม พ.ศ. เกิด โดยแสดง 

               เฉพาะปัจจัยย่อยส่วนประสมการตลาดที่ผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 3 กลุ่มให้ความสําคัญท่ีแตกตา่งกัน 

ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ปัจจัยย่อยส่วนประสมการตลาด ช่วงปพี.ศ.ท่ีเกิด 

ด้านผลติภัณฑ์ 

 
ผลิตภัณฑ์มีช่ือเสยีง น่าเชื่อถือ (F = 4.482, p ≤ 0.05) 

พ.ศ. 2535-2537 > พ.ศ. 2530-2534

พ.ศ. 2522-2529 > พ.ศ.2530-2534

ด้านราคา 

 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (F = 3.349, p ≤ 0.05) พ.ศ. 2535-2537 > พ.ศ. 2530-2534 

ราคาเหมาะสมกับปริมาณ (F = 3.834, p ≤  0.05) พ.ศ. 2535-2537 > พ.ศ. 2530-2534 

ด้านราคา 

ราคาถูกกว่าตรายี่ห้ออื่น (F = 4.415, p ≤ 0.05)

 

พ.ศ. 2535-2537 > พ.ศ. 2530-2534

พ.ศ. 2535-2537 > พ.ศ. 2522-2529
กําหนดระดับราคาท่ีชัดเจนและแน่นอนตามแต่ละสูตร  

ท่ีมีส่วนผสมที่แตกตา่งกัน (F = 4.285, p ≤ 0.05)

พ.ศ. 2535-2537 > พ.ศ. 2530-2534

ด้านช่องทางการ
ชํ า ร ะ ได้ ห ล า ย ช่ อ งท า ง  เช่ น  เงิ น ส ด  บั ต ร เค รดิ ต 

Mobile banking 

พ.ศ. 2535-2537 > พ.ศ. 2530-2534



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     ปีท่ี 3 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

 

Vol. 3 No. 4 (October – December 2017)   352

 

จัดจําหน่าย 

 

จั ด ว างสิ น ค้ าบ ริ เวณ ตํ าแห น่ ง ท่ี เข้ า ถึ ง ได้ ง่ าย  เช่ น 

หน้าเคาน์เตอร์ชําระเงิน 

พ.ศ. 2535-2537 > พ.ศ. 2530-2534

พ.ศ. 2535-2537 > พ.ศ. 2522-2529

ด้านการส่งเสริม

การตลาด 

 

มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นอกสถานที่

(F = 6.346, p ≤  0.05) 

พ.ศ.2535-2537 > พ.ศ. 2530-2534

มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของบริษัท

(F = 7.096, p ≤  0.05) 

พ.ศ.2535-2537 > พ.ศ. 2530-2534

มีการใช้ดารา, Net Idol ในการโฆษณาและรีวิวการใช้สินค้า

(F = 3.231, p ≤  0.05) 

พ.ศ.2535-2537 > พ.ศ. 2530-2534

มีหน่วยรถออกไปเสนอสินค้าตามบ้าน

(F = 6.386, p ≤  0.05) 

พ.ศ. 2535-2537 > พ.ศ. 2530-2534

มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง

ออนไลน์

พ.ศ.2535-2537 > พ.ศ. 2530-2534

พ.ศ. 2535-2537 > พ.ศ. 2522-2529
บัตรสมาชกิ เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ

(F = 8.223, p ≤  0.05) 
พ.ศ. 2535-2537 > พ.ศ. 2530-2534 

ข้อเสนอแนะ 

 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคต้องการให้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ดังน้ันทาง

ผู้ประกอบการควรมีมาตรฐานสากลในการผลิตและควรมีข้อมูลผลงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเพื่อรองรับคุณสมบัติที่ใช้กล่าวอ้าง 

รวมถึงการเลือกบรรจุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ พร้อมท้ังมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีข้อมูลแนะนําการรับประทานและระบุ

ส่วนผสมอย่างครบถ้วน  

ด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และผู้บริโภคบางกลุ่มให้ความสําคัญกับ

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณเท่ากัน แสดงให้เห็นว่าหากมีการปรับราคาสูงข้ึน แต่ยังตรงกับความต้องการ  

ก็มีความยินดีที่จะซ้ือ ดังน้ัน ทางผู้ประกอบการควรที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและปริมาณที่ตอบโจทย์ต่อผู้บริโภค  

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ผู้บริโภคมีการซ้ือผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจําหน่าย และเว็บไซต์ผู้ผลิต/เจ้าของ   

แบรนด์ เน่ืองจากน่าเชื่อถือ สะดวกในการซ้ือ รวมถึงสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้หลายช่องทาง ดังน้ันทางผู้ประกอบการควร

ท่ีจะสร้างแรงจูงใจให้กับตัวแทนจําหน่ายเพื่อผลักดันสินค้าโดยการใช้กลยุทธ์ผลัก และช่องทางเว็บไซต์ควรออกแบบให้ใช้

งานง่าย ปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มความสะดวกและ

ความคุ้มค่าในการตัดสินใจซ้ือให้กับผู้บริโภค  

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้บริโภคทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์จากเพื่อนร่วมงาน และFacebook ของกลุ่ม

ดารา-นักแสดงและกลุ่มเพื่อนของผู้บริโภค ดังน้ันทางผู้ประกอบการควรที่จะมีการรับประกันความพึงพอใจ มีการใช้กลุ่ม

ดารา-นักแสดงรีวิวสินค้าทาง Facebook มีการจัดโปรโมช่ันในช่วงเทศกาล และบัตรสมาชิก ซึ่งอาจจะดึงกลุ่มผู้บริโภคให้

กลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ตราย่ีห้อเดิมได้อีกคร้ัง และสามารถดึงกลุ่มลูกค้ารายใหม่ให้กลายมาเป็นกลุ่มลูกค้าประจําและรักษา

ฐานกลุ่มลูกค้าเดิมให้มีความจงรักภักดีกับแบรนด์ต่อไป  
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 ข้อเสนอแนะสําหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม  

กลุ่มวัยเร่ิมทํางาน (First Jobber) มีการซื้อผลิตภัณฑ์เฉล่ียต่อปีอยู่ที่ 7 – 9 กล่อง ดังน้ันควรเพิ่มปริมาณการซ้ือ 

โดยจัดทําคู่มือแนะนําการบริโภคผลิตภัณฑ์แยกตามระดับความต้องการลดน้ําหนัก มีการจําหน่ายผ่านตัวแทนเพื่อเพ่ิม

ความน่าเช่ือถือ ดังน้ันควรจะสร้างแรงจูงใจและอบรมหลักสูตรที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือให้กับตัวแทน เพื่อผลักดันสินค้าไป

ยังผู้บริโภค เน้นด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ เนื่องจากมีกําลังการซ้ือค่อนข้างจํากัด ดังน้ันควรที่จะพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพท่ีควบคู่กับปริมาณพร้อมท้ังราคาที่สามารถจับต้องได้เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุม่น้ี 

กลุ่มวัยมุ่งม่ันสร้างฐานะ (Stability Builder) มีการบริโภคผลิตภัณฑ์น้อยกว่า 1 ปี ดังน้ันควรจัดทําคู่มือแนะนํา  

การบริโภคผลิตภัณฑ์แยกตามระดับความต้องการลดนํ้าหนักเพื่อให้มีการบริโภคอย่างต่อเนื่อง มีการซ้ือผลิตภัณฑ์ผ่าน

ทางเว็บไซต์ผู้ผลิต/เจ้าของแบรนด์ เพราะมีความสะดวกในการซื้อ ดังน้ันควรออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ปรับปรุงข้อมูล

ผลิตภัณฑ์และโปรโมช่ันให้ทันสมัยและน่าเช่ือถืออยู่เสมอ เน้นด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพ เน่ืองจากมีกําลังการซ้ือ

ค่อนข้างสูง ดังน้ันควรท่ีจะมีมาตรฐานสากลในการผลิตท่ีรับรองจากองค์กรช้ันนําเพื่อใช้กล่าวอ้างในการทําตลาดและ

โฆษณา  

กลุ่มวัยสร้างครอบครัว (Life Milestones Settler) มีการซ้ือผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจําหน่าย เพราะมีความสะดวก

ในการซื้อ ดังน้ันควรจะอบรมหลักสูตรในการให้บริการที่เหนือความคาดหวังให้กับตัวแทนเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ 

และกลายเป็นลูกค้าที่ภักดีขององค์กรต่อไป เน้นด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพ เน่ืองจากมีกําลังการซ้ือสูง ดังน้ันควรที่จะ

มีมาตรฐานสากลในการผลิตที่รับรองจากองค์กรช้ันนําและข้อมูลผลงานวิจัยท่ีน่าเช่ือถือเพื่อรองรับคุณสมบัติท่ีใช้กล่าว

อ้างในการทําตลาดและโฆษณา ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพท่ีตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มน้ี 
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