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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของเบบ้ีบูมเมอร์  

ในอ าเภอเมืองล าปางโดยใช้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด เก็บข้อมูลจากผู้บริโภคท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507 

(อายุระหว่าง 54 - 72 ปี) และอาศัยอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง จ านวน 400 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ ท่ีเลือก

รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จ านวน 200 ราย และกลุ่มผู้ท่ียังไม่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จ านวน 

200 ราย 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุดของกลุ่มท่ีเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร เป็นดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ควรได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรท่ีมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ 

(ค่าเฉลี่ย 4.52) ด้านราคา ได้แก่ ราคาควรมีความเหมาะสมกับคุณภาพท่ีได้รับ (ค่าเฉลี่ย 4.24) ด้านการจัดจ าหนา่ย ได้แก่ 

สามารถหาซื้อได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.49) และด้านส่งเสริมการตลาด ได้แก่ ควรมีพนักงานให้ค าแนะน าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.20) ส าหรับปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุดของกลุ่มผู้ท่ียังไม่เลือก

รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ควรมีสรรพคุณตรงตามความต้องการของ

ผู้บริโภค (ค่าเฉลี่ย 4.36) ด้านราคา ได้แก่ ราคาควรมีความเหมาะสมกับคุณภาพท่ีได้รับ (ค่าเฉลี่ย 4.19) ด้านการ  

จัดจ าหน่าย ได้แก่ สามารถหาซื้อได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.42) และด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ควรมีการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพอย่างแพร่หลาย (ค่าเฉลี่ย 4.54) เมื่อเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นระหว่างกลุ่มท่ีเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกลุ่มผู้ท่ียังไม่เลือกรับประทาน

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า มีความแตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย  

และการส่งเสริมการตลาด และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น จ าแนกตามช่วงอายุ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันในภาพรวม แต่มีความแตกต่างกันในปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ การจัดจ าหน่าย และการ

ส่งเสริมการตลาด 
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ABSTRACT 

 This independent study aimed to study opinions towards healthy dietary supplement products of baby 

boomers in Mueang Lampang district. The research data was collected by 400 samples with questionnaires from 

consumers who were born in 2489 B.E. to 2507 B.E., in the age of 54 to 72 years old and live in Mueang district, 

Lampang province.  The 400 samples were divided by 200 samples who select to consume healthy dietary 

supplement products and 200 samples who have not selected to consume healthy dietary supplement products.  

 The questionnaire respondents to the research regarding in the sample group of selecting to consume 

healthy dietary supplement products revealed the first ranking of marketing mix as follows: in sub-factor of products 

are certified by reputable and creditable organization (average 4.52), in sub-factor of reasonable price with quality 

(average 4.24) , in sub-factor of convenience for buying (average 4.49)  and in sub-factor of providing staff for 

promoting and introduction healthy dietary supplement products ( average 4.20) .  For the sample group of not 

selecting to consume healthy dietary supplement products revealed the first ranking of marketing mix as follows: in 

sub-factor of products should have properties which consumers need (average 4.36), in sub-factor of reasonable 

price with quality (average 4.19) , in sub-factor of convenience for buying (average 4.42)  and in sub-factor of 

products should be disseminated information about healthy dietary supplements ( average 4.54) .  The result of 

comparison for the levels of opinions averages between two sample groups revealed that there are differences in 

the factors of Product, Price, Place and Promotion (at the significant level of 0.05) and the result of comparison for 

the levels of opinions averages divided by length of ages (at the significant level of 0.05) revealed that there are not 

difference in overall but there are difference in factor of product, place and promotion. 

บทน า  

 กระแสการต่ืนตัวในการบริโภคอาหารท่ีดตีอ่สุขภาพ เป็นกระแสท่ีได้รับความนยิมอยา่งแพร่หลายของผู้บริโภคใน

ปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นได้จากมูลค่ารวมของตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในปี 2556 ท่ีมมีูลค่ารวมของตลาดเพิ่มขึ้นจากปี 

2555 เท่ากับ 78,386 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.14 ของมูลค่ารวมของตลาดท่ีเพิ่มขึ้น และยังมีแนวโน้มในการ

ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (Economic Intelligence Center, 2557: 57 – 58) ส าหรับ Sub-Segment ท่ีคาดว่าจะมีส่วนแบ่ง

ตลาดสูงสุดอย่างต่อเนื่อง คือ ผลิตภัณฑ์ประเภท General Wellbeing ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีประกอบด้วยสารสกัดจาก

ธรรมชาติ โดยมีคุณสมบัติในการช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค บ ารุงสมอง เพิ่มศักยภาพการท างานให้กับระบบต่อต้านอนุมู ล

อิสระ ลดความเสื่อมของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย และมีผลให้สุขภาพโดยรวมแข็งแรงมากขึ้น นอกจากนี้แล้ว  

จากผลการส ารวจกระแสรักสุขภาพและความเป็นอยูด่ีในปี 2556 ของบริษัท มายด์แชร์ จ ากัดเครอืขา่ยดา้นการตลาดและ

การสื่อสารท่ีท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤตกิรรมของผู้บริโภคทั่วโลก พบวา่ อายุเฉลี่ยของคนไทยมแีนวโนม้ท่ีจะมีอายุยนืมาก

ขึ้น และส่งผลให้อ านาจการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จะอยู่ท่ีกลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์ Baby Boomer (Brand Buffet, 2556: 
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ออนไลน์) โดยเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีเกิดในช่วงปี 2489 – 2507 มีอายุระหวา่ง 54 – 72 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้บริโภคท่ีมีขนาด

ใหญ่ ค่อนข้างมีฐานะมั่นคง มีศักยภาพในการบริโภคสินค้า โดยเฉพาะสินค้าท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ อีกท้ังเป็นผู้บริโภคท่ีมี

ทัศนคติท่ีดีต่อการซื้อจับจ่ายใช้สอยสินค้าเพื่อตัวเอง และบุคคลใกล้ชิด โดยได้ท าการแบ่งวถิีการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค

กลุ่ม Baby Boomer ออกเป็น 3 กลุ่ม  (พงษ์ ชัยชนะวิจิตร และคณะ, 2552: 47) ได้แก่ 1) กลุ่ม Best เป็นกลุ่มเบบ้ีบูมตอน

ต้น 2) กลุ่ม Bright เป็นกลุ่มเบบ้ีบูมตอนกลาง และ 3) กลุ่ม Basic เป็นกลุ่มเบบ้ีบูมตอนปลาย โดยสิ่งท่ีผู้บริโภคกลุ่มนี้มี

ความตอ้งการมากที่สุด คือ การมีสุขภาพท่ีแข็งแรง เน่ืองจากผู้บริโภคกลุ่มน้ีมโีอกาสเป็นโรคได้ง่าย  

 จังหวัดล าปาง เป็นจังหวัดหนึ่งท่ีได้รับความนิยมในกระแสการรักษาสุขภาพ เห็นได้จากปริมาณในการสั่งซื้อ

สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมีมูลค่ารวมเพิ่มขึ้นจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 18.9 และมียอดขายสินค้าประเภท

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมีมูลค่ารวมเพิ่มขึน้จากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 25.12 (รตมิา จีระสกุล, สัมภาษณ)์ โดยผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินต่างๆ เช่น วิตามินรวม และวิตามินท่ีมี

คุณสมบัติในการช่วยบ ารุงสมอง เช่น แปะก๊วย หรือแคลเซียม ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง

ทางเลือกท่ีมีแนวโนม้ในการเติบโตขึน้ ส าหรับรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชาชนท่ีอาศัยอยูใ่นอ าเภอเมือง จังหวัดล าปางนั้น 

พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงท่ีสุด เท่ากับ 72,521บาท เมื่อเทียบกับประชาชนท่ีอาศัยอยู่นอกเขตอ าเภอเมืองส าหรับ

ประชากรท่ีอายุระหว่าง 45 – 68ปี (ส านักงานสถิตจิังหวัดล าปาง, 2556: ออนไลน์)  

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นท่ีมาของความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ

ของเบบี้บูมเมอร์ในอ าเภอเมืองล าปาง เพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดของ

ผู้ประกอบการธุรกิจด้านผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ

มากขึ้น  

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศกึษา 

การศึกษาครัง้นีไ้ด้ศึกษาความคิดเห็นตามสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีต่อผลิตภัณฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพจาก

ผู้บริโภคท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507 (อายุระหว่าง 54 - 72 ปี) และอาศัยอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยใช้

ความตระหนักหรือมุมมองท่ีเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่  

ความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นด้านราคา ความคิดเห็นด้านการจัดจ าหน่าย และความคิดเห็นด้านการส่งเสริม

การตลาด  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาคร้ังนี้ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของรักษ์เกียรติ จิรันธร และคณะ (2550) ท่ีได้ศึกษา

พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตอ าเภอหาดใหญ่ พันธ์ทิพย์ สิทธิปัญญา (2553)  

ท่ีได้พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปิยพร ชุ่มมงคล (2559) ท่ีได้พฤติกรรมผู้บริโภคเจเนอเรชันเบบ้ีบูมเมอร์ เจเนอเรชันเอกซ์  

และเจเนอเรชันวายในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ในการซือ้ผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

1.ขอบเขตการศึกษา การศึกษาคร้ังในนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด  

เพื่อแสดงให้เห็นถึงมุมมองท่ีเห็นความส าคัญต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพแต่ละด้านว่ามีความคิดเห็นเป็นไปใน

ทิศทางใด 

2.ขั้นตอนการศึกษา ขั้นตอนการศึกษาเร่ิมตน้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเบือ้งต้นโดยการศกึษาธุรกิจผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารในอ าเภอเมืองล าปาง และทบทวนแนวคิดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 2 ชุด คือ แบบสอบถามส าหรับกลุ่มผู้ท่ีเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และแบบสอบถามส าหรับกลุ่ม 

ผู้ท่ียังไม่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากนั้นข้อมูลท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ  

เชงิพรรณนา และสถิติอนุมาน  

3. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาและท าวิจัยคร้ังนี้คือ ผู้บริโภคกลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์ ท่ีเกิด

ระหว่าง พ.ศ.2489 ถึง ป ีพ.ศ.2507 และอาศัยอยูใ่นเขตอ าเภอเมอืง มีจ านวน 60,181 ราย (ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง, 

2557: ออนไลน์)โดยน ามาก าหนดขนาดตัวอย่างท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยให้มีความคลาดเคลื่อน 5% ได้ขนาดกลุ่ม

ตัวอยา่ง จ านวน 397 คน (Yamane, Taro 1973 อ้างอิงในศริิพงศ ์พฤทธิพันธ์, 2553, น. 203) แตเ่นื่องจากต้องการศึกษา

กลุ่มตัวอยา่งเพื่อเปรียบเทียบ จึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่งไว้ จ านวน 400 ราย โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม 

คือ กลุ่มผู้ท่ีเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และกลุ่มผู้ท่ียังไม่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กลุ่มละ 

200 ราย 

4.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูล

เกี่ยวกับพฤจิกรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ และส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความ

คิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของเบบ้ีบูมเมอร์ในอ าเภอเมืองล าปาง ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล

ท่ัวไปด้วยด้วยสถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย น าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค า

บรรยาย และสถิติอนุมาน ประกอบด้วย การทดสอบ t-test  ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

ความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระหว่างกลุ่มผู้ท่ีเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

และกลุ่มผู้ท่ียังไมเ่ลอืกรับประทานผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร 

 

ผลการศกึษา 

 1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ผลการศึกษาจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 รายพบว่า กลุ่มผู้ท่ีเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุ 60-65 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชพีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน 15,000-30,000 บาท มีโรคประจ าตัว คือ ความดันโลหิตสูง ไม่ได้ออกก าลังกาย และคิดว่าตนเองได้รั บ

สารอาหารเพียงพอ ส่วนกลุ่มผู้ท่ียังไม่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุ 66 – 72 ปี  
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จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และรับจ้างท่ัวไป/แม่บ้าน/พ่อบ้าน มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 

30,001-45,000 บาท มีโรคประจ าตัว คือ ความดันโลหิตสูง และได้ออกก าลังกาย ด้วยการป่ันจักรยาน รวมท้ังคิดว่า

ได้รับสารอาหารเพยีงพอ 

 2. ข้อมูลพฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมการบรโิภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ท่ีเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีเหตุผลในการเลือกทาน เพื่อบ ารุงสุขภาพ 

ในกลุ่มโปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ ยี่ห้อ Blackmores ในรูปแบบชนิดเม็ดหรือแคปซูล โดยบริโภคเพื่อป้องกัน/ลดอัตรา

ความเสี่ยงของการเกิดโรค มคีวามถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จ านวน 1 คร้ังต่อเดือน มคี่าใช้จ่ายในการซื้อคร้ังละ 

1,001–1,500 บาท โดยเพื่อนมอีทิธิพลในการตัดสนิใจซื้อ นยิมซื้อผลิตภัณฑเ์สริมอาหารจากรา้นขายยาทั่วไป และคิดวา่จะ

แนะน าให้ผู้อื่นบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ โดยในอนาคตมีแนวโน้มการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น และไม่แน่ใจว่าหากราคาสูงขึ้นจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ส่วนกลุ่มผู้ท่ียังไม่เลือก

รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หากจะตัดสนิใจรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในอนาคต มีเหตุผลในการเลอืกทาน 

เพื่อบ ารุงสุขภาพ ในกลุ่มโปรตีน วิตามนิ และเกลือแร่ ยี่ห้อ Blackmores ในรูปแบบชนิดเม็ดหรือแคปซูล โดยจะบริโภคเพื่อ

ใช้ในการช่วยบ าบัดอาการของโรคบางชนิดจะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อคร้ังละ น้อยกว่า 500 บาทโดยเพื่อนมีอิทธิพลในการ

ตัดสนิใจซือ้ นิยมซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากร้านขายยาท่ัวไป และคิดวา่จะแนะน าให้ผู้อื่นบริโภคผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร

เพื่อสุขภาพ โดยในอนาคตมีแนวโน้มสนใจการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ และราคามีผลต่อการ

ตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพ 

 3. ข้อมูลระดับความคดิเห็นต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของเบบี้บูมเมอร์ในอ าเภอเมืองล าปาง 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของเบบ้ีบูมเมอร์ในอ าเภอเมืองล าปางด้าน

ผลิตภัณฑ์พบวา่ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็นด้วยกับปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ 

ว่า ควรได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรท่ีมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มท่ียังไม่เลือกรับประทาน

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็นด้วยกับปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ ว่า ควรมีสรรพคุณตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมาก

ท่ีสุด ด้านราคา พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสองกลุ่มเห็นด้วยกับปัจจัยยอ่ยด้านราคา ว่า ควรมคีวามเหมาะสมกับ

คุณภาพท่ีได้รับมากท่ีสุด ด้านการจัดจ าหน่าย พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสองกลุ่มเห็นด้วยกับปัจจัยย่อยการ  

จัดจ าหน่าย ว่า ควรสามารถหาซื้อได้ง่ายมากท่ีสุด ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลือก

รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็นด้วยกับปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด ว่า ควรมีพนักงานขายให้ค าแนะน า

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มท่ียังไม่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็นด้วยกับ

ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด ว่า ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ

สุขภาพอยา่งแพร่หลายมากที่สุด 

 4. ข้อมูลความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของเบบี้บูม

เมอร์ในอ าเภอเมอืงล าปาง 

 ผลการศึกษาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความคดิเห็นระหว่างกลุ่มท่ีเลอืกรับประทานผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร

และกลุ่มผู้ท่ียังไมเ่ลอืกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 พบวา่ มคีวามแตกต่างในปัจจัย
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ย่อยของส่วนประสมการตลาด ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ควรมีขนาดบรรจุภัณฑ์ในเลือกหลายขนาด  

บรรจุภัณฑ์ควรมีความแข็งแรงทนทาน ควรมีการรับประกันความพึงพอใจในคุณภาพสินค้า เช่น สามารถคืนสินค้าได้

ภายใน 7 วัน หากไม่พึงพอใจในคุณภาพท่ีได้รับ และไม่ควรมีผลข้างเคียงต่อร่างกายในระยะยาว ด้านราคา ได้แก่  

แต่ละยี่ห้อควรมีราคาขายท่ีใกล้เคียง ด้านการจัดจ าหน่าย ได้แก่ ควรสามารถหาซื้อได้จากศูนย์จ าหน่ายต่างๆ เช่น  

ร้านเบสท์/ AMWAY/ GIFARINE / UNICITY และสามารถหาซื้อได้จากตัวแทนจ าหน่าย/ พนักงานขายตรง เช่น นักธุรกิจแอม

เวย์ ด้านการสง่เสริมการตลาด ได้แก่ ควรมีการจัดโปรโมช่ันท่ีดงึดูดใจ เชน่ ซื้อสนิค้าช้ินท่ี 1 ในราคาปกต ิรับส่วนลดพเิศษ 

30% เมื่อซื้อชิ้นท่ี 2 หรือ ซื้อสินค้าชนิดเดียวกันติดต่อกันต่อเนื่อง 6 เดือน พิเศษในเดือนท่ี 6 ซื้อสินค้า โดยได้รับส่วนลด 

50% จากราคาปกติ และควรมพีนักงานขายให้ค าแนะน าเกี่ยวกับผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพเมื่อ 

การอภปิรายผล 

จากผลการศึกษาด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็น

ด้วยกับปัจจัยย่อยดา้นผลิตภัณฑ์ วา่ ควรได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรท่ีมีช่ือเสียงและน่าเชื่อถอืมากที่สุด ส่วนกลุ่ม

ท่ียังไม่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเห็นด้วยกับปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ ว่า ควรมีสรรพคุณตรง

ตามความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พันธ์ทิพย์ สิทธิปัญญา (2553) ได้ศึกษา

เร่ือง พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีเห็นด้วยมากด้านผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์แสดงวัน เดือน ปี ท่ีผลิตและ

หมดอายุชัดเจน มีตรารับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา รวมท้ังมีการแสดงปริมาณโภชนาการอยา่งชัดเจนท าให้

เชื่อมั่นในคุณค่าท่ีได้รับ ท้ังนี้อาจเนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามอาจยังไม่เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ท่ีมีจ าหน่ายตามท้องตลาด  

อกีทัง้ปัจจุบันโฆษณาสินคา้ชวนเชื่อมักเกนิความเป็นจริง 

จากผลการศึกษาด้านราคา พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกลุ่ม

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ียังไม่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็นด้วยกับปัจจัยย่อยด้านราคา ว่า ควรมีความ

เหมาะสมกับคุณภาพท่ีได้รับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปิยพร ชุ่มมงคล (2559) ได้ศึกษาเร่ือง 

พฤติกรรมผู้บริโภคเจเนอเรชันเบบ้ีบูมเมอร์ เจเนอเรชันเอกซ์ และเจเนอเรชันวายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีพบว่า ปัจจัยย่อยด้านราคามีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถาม

อาจคิดวา่คุณภาพของสนิค้ามผีลตอ่ราคาของผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร กล่าวคอื ยิ่งผลิตภัณฑม์คีุณภาพดมีากเท่าไหร ่ราคา

ของผลิตภณัฑ์ก็จะสูงขึน้ 

จากผลการศึกษาด้านการจัดจ าหนา่ย พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลอืกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

และกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ียังไม่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็นด้วยกับปัจจัยย่อยด้านการจัดจ าหน่าย  

ว่าควรสามารถหาซื้อได้ง่ายมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พันธ์ทิพย์ สิทธิปัญญา (2553) ได้ศึกษาเร่ือง 

พฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ เส ริมอาหารประเภทวิตามินชนิด เม็ดของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสอดคล้องกับปิยพร ชุ่มมงคล (2559) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผู้บริโภคเจเนอเรชันเบบ้ีบู ม

เมอร์ เจเนอเรชันเอกซ์ และเจเนอเรชันวายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ท่ีพบว่า ปัจจัยยอ่ยท่ี

เห็นด้วยมากด้านการจัดจ าหน่าย คือ ผลิตภัณฑ์สามารถหาสถานท่ีจ าหน่ายใกล้บ้านสะดวกในการเดินทาง  
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แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ รักษ์เกียรติ จิรันธร และคณะ (2550) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและปัจจัยท่ีมผีลตอ่การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตอ าเภอ

หาดใหญ่ ที่พบว่า ปัจจัยย่อยด้านสถานท่ีขายไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ท้ังนี้อาจเนื่องจากผู้ใช้มักจะซื้ อผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารเพื่อสุขภาพจากพนักงานท่ีมีประสบการณ์และให้ความรู้ด้านสินค้าได้ชัดเจนกว่าซื้อสินค้าด้วยตนเองจากร้าน

สะดวกซื้อ 

จากผลการศึกษาด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารเห็นดว้ยกับปัจจัยย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาด วา่ ควรมพีนักงานขายให้ค าแนะน าเกี่ยวกับผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร

เพื่อสุขภาพมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มท่ียังไม่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็นด้วยกับปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริม

การตลาด ว่า ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพอยา่งแพร่หลายมากที่สุด 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พันธ์ทิพย์ สิทธิปัญญา (2553) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่ไม่สอดคล้องกับปิยพร ชุ่ม

มงคล (2559) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผู้บริโภคเจเนอเรชันเบบ้ีบูมเมอร์ เจเนอเรชันเอกซ์ และเจเนอเรชันวายในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ท่ีพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีเห็นด้วยมากด้านการส่งเสริมการตลาด คือ  

ค้นหาข้อมูลสินค้าในอินเทอร์เน็ตได้ และไม่สอดคล้องกับรักษ์เกียรติ จิรันธร และคณะ (2550) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรม

การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตอ าเภอหาดใหญ่ และศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาท่ีพบว่าปัจจัย

ยอ่ยการโฆษณาที่มีแพทย์และเภสัชกรเป็นผู้รับรองมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพท่ีเห็น

ด้วยมาก ท้ังนีอ้าจเน่ืองจากผู้บริโภครู้สกึเช่ือมั่นในข้อมูลท่ีมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้มากกวา่พนักงานขายหรือดารานักแสดง 

ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็นด้วย

กับปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ ว่า ควรได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรท่ีมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือมากท่ีสุด ดังนั้น 

ผู้ประกอบการควรคัดเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีจะน ามาจ าหน่าย โดยผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการตรวจมาตรฐานและ

รับรองจากองค์กรท่ีมีความน่าเชื่อถือท้ังจากองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังยังต้องสามารถตรวจสอบ

แหล่งผลิต และแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบท่ีมีความปลอดภัย เช่น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)  

องคก์ารอาหารและยาของต่างประเทศ และการมกีารรับรองมาตรฐานตา่งๆ เช่น GMP หรือ USP เป็นต้น ส่วนกลุ่มท่ียังไม่

เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็นด้วยกับปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ ว่า ควรมีสรรพคุณตรงตามความต้องการ

ของผู้บริโภคมากท่ีสุด ดังนั้น ผู้ประกอบการควรคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ท่ีมีสรรพคุณหลากหลาย เพื่อตรงตามความ

ต้องการของผู้ซื้อ โดยผู้ประกอบการอาจพิจารณาจากความต้องการของผู้ซื้อเป็นหลัก เช่น การทานเพื่อช่วยเสริมสร้าง

ระบบภูมิคุม้กันของร่างกายให้ดีขึ้น หรอืเพื่อช่วยบ ารุงสุขภาพให้ดขีึน้ เป็นต้น  

ผลการศึกษาด้านราคา พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสองกลุ่มเห็นด้วยกับปัจจัยย่อยด้านราคา ว่า  

ควรมีความเหมาะสมกับคุณภาพท่ีได้รับมากท่ีสุด ดังนั้น ผู้ประกอบการควรก าหนดราคาให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพ
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ของผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับ เพราะหากตั้งราคาท่ีต่ าหรือสูงเกินกว่าคุณภาพท่ีได้รับจะท าให้ผู้ซื้อเกิดความไม่ประทับใจใน

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร และไมก่ลับมาซือ้ซ้ าอกีในอนาคต 

ผลการศึกษาด้านการจัดจ าหน่าย พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสองกลุ่มเห็นด้วยกับปัจจัยย่อยการ 

จัดจ าหน่าย ว่า ควรสามารถหาซื้อได้ง่ายมากท่ีสุด  ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมีการจัดท าระบบข้อมูลการจัดจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อประโยชน์ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาส ารองไว้ส าหรับการขาย ส่งผลให้กิจการมี

สินค้าท่ีเพยีงพอต่อความตอ้งการ และผู้ซือ้สามารถหาซือ้ได้งา่ย ไมต่อ้งรอสั่งสินค้านานๆ  

ผลการศึกษาด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารเห็นดว้ยกับปัจจัยย่อยดา้นการสง่เสริมการตลาด วา่ ควรมพีนักงานขายให้ค าแนะน าเกี่ยวกับผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร

เพื่อสุขภาพมากท่ีสุด ดังนัน้ ผู้ประกอบการควรมีพนักงานขายท่ีมีความรู้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารเป็นอยา่ง

ดี เพื่อคอยให้บริการด้านข้อมูลและค าแนะน าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ส าหรับตอบข้อซักถาม หรือข้อ

สงสัยตา่ง ๆ ของผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความประทับใจและความเชื่อม่ันในตัวของผลิตภัณฑเ์สริมอาหารมากยิ่งขึน้ ส่วนกลุ่ม

ท่ียังไม่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็นด้วยกับปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด ว่า ควรมีการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพอย่างแพร่หลายมากท่ีสุด ดังนั้น ผู้ประกอบการควรจัดท า

สื่อประชาสัมพันธ์ท้ังในรูปแบบของสื่อออนไลนแ์ละสื่อออฟไลน์ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารเพื่อสุขภาพอย่างแพร่หลาย ด้วยการการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของการค้นคว้าทดลองเชิงวิจัยจาก

หนว่ยงานหรือองคก์รท่ีมีความน่าเชื่อถอื เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเพิ่มมากขึน้ 
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