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This research aims to study the product factors, brand equity and consumer behavior on
VISTRA supplements in the Bangkok metropolitan area and focused on consumer groups living in the
Bangkok area. The research sample included four hundred VISTRA dietary supplement consumers
living in Bangkok. A questionnaire was used as a research instrument to collect the data, with the use
of percentage, mean score, standard deviation, t-test analysis statistics, One-Way ANOVA analysis,
and Pearson’s Simple Correlation. The results of the research revealed that questionnaire participants
were mostly female private employees, aged between twenty- five and thirty- one, single, with an
average salary of less than or equal to 20,000 THB, with a Bachelor is degree as the highest level of
education. Overall, their opinions towards the product factors and brand equity at in good levels. The
hypothesis testing results found that consumers from different age groups and the highest education
a level showed different consumption behaviors in terms of time periods, with a statistical significance
level of 0.05 with regard to the product factors and consumption behaviors, buying frequency (time/
six months) and main benefits of the products, expected products and consumption behaviors such
as the amount of money spent buying (THB/time)and a corresponding relation at a very low level with
a statistical significance level of 0.05 was found. Brand equity, consumer connections with the brand,
brand loyalty and consumption behaviors in terms of time period (month) and quality awareness,
consumer connections with the brand, brand loyalty and consumption behaviors, buying frequency
(time/ six months) and amount of money spent buying (THB/time) showed a corresponding relationship
at a very low level with a statistical significance level of 0.05.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ผู้บริโภคให้ ความสาคัญกับการดูแลตนเอง ทังรู้ ปร่าง ผิวพรรณจากภายในสูภ่ ายนอกมาก
ขึ ้น สังเกตได้ กระแสนิยมจากสื่อต่างๆในปัจจุบนั ที่มงุ่ เน้ นส่งเสริ มภาพลักษณ์ของหนุ่มสาวที่ห่นุ ดี
หรื อมีผิวพรรณขาวใส จะถูกมองว่าเป็ นตัวแทนของคนที่มีสขุ ภาพดี ซึ่งผู้บริ โภคต่างก็ม่งุ หวังใ ห้
ตนเองมีสขุ ภาพ ผิวพรรณ และรูปร่างที่ดีตามไปด้ วยและวิถีชีวิตสังคมเมืองที่เร่งรี บ ทางานหนัก
พักผ่อนน้ อย ไม่มีเวลาดูแลตัวเอง ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจึงมีบทบาท
สาคัญในการตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคกลุ่มนี ้ โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถช่วย
ให้ ร่างกายได้ รับโภชนาการที่เหมาะสม เนื่องจากทุกคนมีความต้ องการที่เหมือนกัน คือ สุขภาพ
สมบูรณ์ปราศจากโรคภัย จึงมีการคิดค้ นผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อช่วยเพิ่มในส่วนที่ร่างกายขาด
ไป จะมีประโยชน์มากสาหรับผู้ที่มีปัญหาด้ านสุขภาพ เพราะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะเข้ าไปเสริ ม
ในส่วนที่ร่างกายขาดได้ ครบถ้ วนเต็มที่และยังสามารถช่วยบรรเทาหรื อรักษาโรคบางชนิดแทนยา
แผนปัจจุบนั ได้ ส่วนประโยชน์จากวิตามินและเกลือแร่ เป็ นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ให้ ประโยชน์ตอ่
ร่างกายในหลากหลายด้ าน ตัวอย่างเช่น วิตามินเอช่วยในการมองเห็นและการเจริ ญเติบโตของ
กระดูก วิต ามิน ซีช่วยในการเสริ มสร้ างระบบภูมิค้ มุ กันและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและยังบารุง
ผิวพรรณได้ อีกด้ วย (วิตามินมอร์ , 2555)
การเติ บ โตของตลาดผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร มีผลมาจากสภาพสังคมและเศรษฐกิ จ
โดยรวมของประเทศไทย เนื่องจากคนไทยมีการศึกษาที่สงู ขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในเขตเมือง
หลวง รวมไปถึงการมีรายได้ ตอ่ หัวค่อนข้ างสูง ซึ่งส่งผลให้ ประชาชนเหล่านันหั
้ นมาสนใจสุขภาพ
และอนามัยของตัวเองมากขึน้ ทัง้ นีอ้ าจจะเป็ นไปตามกระแสจากประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วอาทิ ยุโรป
อเมริกา ออสเตรเลีย ที่ผ้ บู ริโภคหันมาให้ ความสนใจเรื่องของการป้องกันและรักษาตนเอง ประกอบ
กับจานวนประชากรผู้สงู อายุที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ตลาดสินค้ าเพื่อสุขภาพยังมีการเติบโต โดยเฉพาะ
ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารสุขภาพในธุรกิจขายตรง ที่คาดว่าจะกลับมาคึกคักอีกระลอกเห็น ได้
จากการที่คา่ ยต่าง ๆ เริ่มเปิ ดตัวสินค้ าใหม่ออกสูต่ ลาดเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด และจากแนวโน้ ม
ของสิน ค้ าเพื่ อสุขภาพที่มีการเจริ ญเติบโตเช่นกัน จากข้ อมูลของ Euromonitor International ปี
2558 พบว่าตลาดผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของไทย ปี 2558 มีมลู ค่า 49,274 ล้ านบาท และแสดง
ตัวเลขประมาณการณ์วา่ ปี 2559 ถึง ปี 2563 ยังคงมีแนวโน้ มเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
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ภาพประกอบ 1 การเติบโตของมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในไทย ปี 2558
ที่มา : ส่วนแบ่งตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559)
แบรนด์ VISTRA เป็ น หนึ่งในผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหารเพื่ อ สุข ภาพและความงาม โดย
VISTRA เป็ นแบรนด์ ข องคนไทย อยู่ ภ ายใต้ การดูแ ลของบริ ษั ท เอ็ น บี ดี เ ฮลท์ แ คร์ จ ากั ด
(NBD Healthcare Co.,Ltd.) ทัง้ นีย้ ังมีศนู ย์วิจยั VISTRA เป็ นสถาบันที่ก่อตังเพื
้ ่อการค้ นคว้ า วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงามโดยมอบแรงบัลดาลใจในการดูแล สุขภาพตนเอง
และคนรอบข้ างให้ มากขึ ้น เพราะ VISTRA เชื่อว่าแหล่งของข้ อมูลสุขภาพที่เป็ นเลิศจะสามารถ
ยกระดับ ชี วิ ต และความเป็ น อยู่ข องทุก คนให้ ดี ขึน้ ได้ ดั่ง สโลแกน “ชี วิ ต ดี เริ่ ม ต้ น ที่ สุข ภาพ
(Better Health Better Life)” นอกจากนี ้ยังมีแผนกการฝึ กอบรมสาหรับบุคคลภายในองค์กรและผู้
ที่สนใจทั่วไปรวมถึงการควบคุมผลิตภัณฑ์ด้วยระบบการควบคุมคุณภาพภายใต้ หลักเกณฑ์การ
ผลิ ต มาตรฐานสากล Good Manufacturing Practice (GMP) เพื่ อ ให้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ มี คุณ ภาพ
ประสิทธิภาพ พร้ อมความปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานที่กาหนด
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เนื่องจากตลาดผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารมีแนวโน้ มขยายตัว จึงทาให้ เกิดคูแ่ ข่งรายใหม่ใน
ตลาดเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนมาก ผู้บริ โภคจึงมีตวั เลือกที่หลากหลาย ดังนัน้ การรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของผลิต ภัณ ฑ์ อย่ างเดีย วคงไม่พอ หากตราสิน ค้ าไม่เ ป็ น ที่ ร้ ู จัก และผลิตภัณ ฑ์ ต้อง
ตอบสนองความต้ องการลูกค้ าหรือของตลาด บริษัทต้ องมีความรู้วา่ อะไรเป็ นสิ่งที่ตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริโภคได้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทต้ องมีความชัดเจน ระบุวา่ เป็ นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ช่วยบารุงสุขภาพ เน้ นดูแลผิวพรรณ จุดเด่นพิเศษที่แตกต่างกว่าผลิตภัณฑ์ค่แู ข่ง เพื่อดึงดูดลูกค้ า
ให้ ใช้ สินค้ าของเรา ผลิตภัณฑ์เป็ นส่วนที่สามารถสร้ างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้ กับสินค้ าได้
อย่างมหาศาล ซึ่งบริษัทต้ องพยายามศึกษาเพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบให้ ทัน สมัย
อยู่เ สมอ รวมถึ งการท าการตลาดอย่ างต่อ เนื่ อง ไม่เ ช่น นัน้ ผู้บ ริ โภคก็ พร้ อมที่ จ ะเปลี่ย นไปซื อ้
ผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่นได้ ทันที การศึกษา ปั จจัยด้ านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ และการสร้ างคุณค่า
ตราสินค้ าถือว่าเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สาคัญ ที่ทาให้ ผ้ บู ริ โภครับรู้ถึงภาพลักษณ์ตราสินค้ า
และจดจาได้ ผ้ บู ริโภคจะเชื่อมโยงถึงคุณภาพทัศนคติความเชื่อมัน่ จนเกิดความรู้สกึ เชิงบวกต่อตัว
ผลิต ภัณ ฑ์ น ามาซึ่งความจงรัก ภัก ดีน ามาซึ่งพฤติกรรมการซื อ้ ซ า้ หรื อบอกต่อในกลุ่มผู้บ ริ โภค
ด้ วยกัน ทาให้ ผ้ บู ริโภคนึกถึง และเข้ ามาอยู่ในใจผู้บริโภค และสามารถทาให้ ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารประสบความสาเร็จได้ อย่างยัง่ ยืน
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงเห็นความสาคัญในส่วนนี ้ จึงมีความสนใจที่จะทาการวิจยั
เรื่ องปั จ จัย ด้ านผลิต ภัณ ฑ์ คุณ ค่าตราสิน ค้ าและพฤติก รรมการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร
VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทังนี
้ ้เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั มาเป็ นแนวทางให้
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA รวมถึงแบรนด์อื่นๆ สามารถนามาเป็ นแนวทางใน
การวางกลยุทธ์ ทาการตลาดสื่อสารไปยังผู้บริ โภค สร้ างการรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ และคุณค่าตรา
สินค้ า ให้ มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้ างความได้ เปรียบ และสร้ างความจงรักภักดีในตัวผลิตภัณฑ์
ได้ ใ นอนาคต รวมถึ งปรับ ปรุ งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ ตรงต่อความต้ องการของผู้บ ริ โภค และ
สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งในตลาดได้
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อศึก ษาศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จ จัยด้ านผลิตภัณ ฑ์กับ พฤติก รรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารVISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งคุณ ค่า ตราสิ น ค้ า กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ความสาคัญของการวิจัย
1. เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลแก่ผ้ ทู ี่สนใจและต้ องการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารของ VISTRAของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถนางานวิจยั ไปใช้
ในการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงสร้ างคุณค่าตราสินค้ าให้ เกิดการรับรู้ที่ดี เพื่อแข่งขันกับ
คูแ่ ข่งขันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ วจิ ัย
ผู้บ ริ โภคที่ บ ริ โภคผลิตภัณ ฑ์เ สริ มอาหาร VISTRA ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่
ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
ผู้บริโภคที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบ
จานวนประชากรที่แน่นอน จึงกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจานวนประชากร โดยได้
ใช้ การกาหนดตัวอย่างโดยคานวณจากสูตรที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน และกาหนดค่า
ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างเป็ นจานวน 400 คน (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2558)

5
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ขัน้ ที่ 1 วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเจาะจงเลือก
เขตในกรุงเทพมหานครที่มีจานวนร้ านขายยาแผนปัจจุบนั มากที่สดุ (กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
ประกอบด้ วยทังหมด
้
4 เขต เนื่องจากร้ านขายยาเป็ นช่องทางการจัดจาหน่ายหลักของผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร VISTRA ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่แจกแบบสอบถามจะถูกสอบถามเบื ้องต้ นก่อนว่าเคยซื ้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA เพื่อบริโภคหรือไม่
ตาราง 1 จานวนร้ านขายยาแผนปัจจุบนั มากที่สดุ จาแนกตามเขตต่าง ๆในกรุงเทพมหานคร
เขตสุม่ ตัวอย่าง
บางกะปิ
จตุจกั ร
บางเขน
วังทองหลาง

จานวนร้ านขายยา
286
201
178
177

ที่มา : สานักยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. 2560

ขั น้ ที่ 2 วิ ธี ก ารสุ่ม ตัว อย่ า งใช้ แ บบการสุ่ม ตัว อย่ า งแบบก าหนดโควตา (Quota
Sampling) โดยแบ่งสัดส่วนการเก็บแบบสอบถามทัง้ 4 เขตเท่าๆกัน ได้ เขตละ 100 คน รวมทังสิ
้ ้น
400 คน
ขัน้ ที่ 3 วิธีการเก็บตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดย
เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล โดยใช้ แ บบสอบถามกับ ผู้บ ริ โ ภคผลิ ตภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่เต็มใจและยินดีให้ ข้อมูลจนครบ 400 ชุด
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ได้ แก่
1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์
1.1.1 เพศ
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1.1.1.1 ชาย
1.1.1.2 หญิง
1.1.2 อายุ
1.1.2.1 18 - 24ปี
1.1.2.2 25-31 ปี
1.1.2.3 32-38 ปี
1.2.2.4 39-45 ปี
1.1.2.5 46 – 52 ปี
1.1.2.6 53 – 60 ปี
1.1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
1.1.3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
1.1.3.2 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
1.1.3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
1.1.4 สถานภาพ
1.1.4.1 โสด
1.1.4.2 สมรส/อยู่ด้วยกัน
1.1.4.3 หม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่
1.1.5 อาชีพ
1.1.5.1 นิสิต/นักศึกษา
1.1.5.2 ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.1.5.3 พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้ าง
1.1.5.4 เจ้ าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
1.1.5.5 อื่น ๆโปรดระบุ...........................
1.1.6 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
1.1.6.1 ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
1.1.6.2 10,001 – 20,000 บาท
1.1.6.3 20,001 – 30,000 บาท
1.1.6.4 30,001 บาทขึ ้นไป
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1.2 ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
1.2.1 ด้ านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์
1.2.2 ด้ านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
1.2.3 ด้ านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
1.2.4 ด้ านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
1.3 คุณค่าตราสินค้ า
1.3.1 การรู้จกั ตราสินค้ า
1.3.2 การรับรู้คณ
ุ ภาพ
1.3.3 ความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า
1.3.4 ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ผู้ บริ โภค หมายถึ ง ประชากรทั ง้ เพศชายและเพศหญิ งที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเ ขต
กรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 18-60 ปี ที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA
2. ผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA หมายถึ ง ผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหารเพื่ อสุขภาพและ
ความงาม เน้ นบารุงสุขภาพร่างกายดูแลผิวพรรณจากภายในสูภ่ ายนอก
3. ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริ โภค ประกอบด้ วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพ อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนซึ่งสิ่งเหล่านี ้จะสะท้ อน
ให้ เห็นถึงความแตกต่างในเรื่ องความรู้ ความคิด ทัศนคติ และการรับรู้ ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA
4. ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ หมายถึง องค์ประกอบด้ านผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ใน
การตอบสนองความต้ องการลูกค้ าหรือของตลาด โดยสามารถแบ่งได้ ดงั นี ้
4.1 ด้ านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
VISTRA ที่ ผ้ บู ริ โภคจะได้ รับจากการบริ โภค คือ สามารถบ ารุ งผิวพรรณ และ ดูแลสุขภาพจาก
ภายในสูภ่ ายนอกได้
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4.2 ด้ านรู ป ลัก ษณ์ของผลิตภัณ ฑ์ หมายถึ ง ลัก ษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร VISTRA ที่ผ้ บู ริโภคสามารถสัมผัสหรือรับรู้ได้ เช่น คุ้นเคยชื่อตราสินค้ า VISTRA บรรจุ
ภัณฑ์น่าใช้ คุณภาพของผลิตภัณฑ์น่าเชื่อถือ เป็ นต้ น
4.3 ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ค าดหวัง หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ผ้ ูบ ริ โ ภคคาดหวัง จากการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA เช่น เมื่อรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA แล้ วจะช่วย
ให้ ผิวขาวขึ ้น สุขภาพดีขึ ้น ไม่มีผลข้ างเคียงต่อร่างกาย เป็ นต้ น
4.4 ด้ านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หมายถึ ง การเปลี่ยนแปลงพัฒนา หรื อคิดค้ น
สูตรใหม่ๆของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภค
5. คุณค่าตราสินค้ า หมายถึง การรับรู้ถึงคุณค่าตราสินค้ า VISTRA ในสายตาผู้บริ โภค
แล้ วเกิดทัศนคติที่ดีกบั ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ในด้ านต่างๆต่อไปนี ้
5.1 ด้ านการรู้ จัก ชื่ อตราสิน ค้ า หมายถึ ง จุดเริ่ มต้ น ที่ ท าให้ เ กิ ดพฤติก รรมการซื อ้
ผลิตภัณฑ์ VISTRA ทาให้ ผ้ บู ริ โภคนึกถึง และยึดมัน่ ว่ามีคณ
ุ ภาพ เชื่อถือได้ นอกจากนี ้ยังเป็ นการ
สร้ างมูลค่าทางการตลาดแก่ตราสินค้ า VISTRA อีกด้ วย
5.2 ด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพ หมายถึง ความรู้สึกของผู้บริ โภคที่รับรู้ถึงคุณภาพโดยรวม
ของผลิตภัณฑ์ VISTRA หรื อคุณภาพที่มีมากกว่าตราสินค้ าอื่น ๆ ในท้ องตลาดเดียวกัน เนื่องจาก
เป็ นการทาให้ ผ้ บู ริโภคเห็นถึงความต่างและตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ VISTRA รวมถึงเหตุผลที่จะซื ้อ
ซึ่งไม่จาเป็ นต้ องมีความรู้เกี่ยวกับตราสินค้ า VISTRA โดยตรง อาจเพียงแค่เข้ าใจถึงคุณสมบัติของ
สินค้ าจากข่าวสารหรือความรู้สกึ ที่มีผลต่อความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
5.3 ด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า หมายถึง ความสัมพันธ์ซึ่งเชื่อมโยงตราสินค้ า
VISTRA เข้ ากับ ความทรงจ าของผู้บ ริ โ ภค ส่งผลให้ เ กิ ดความแตกต่างจากตราสิน ค้ า อื่น ๆ ใน
ลัก ษณะเดี ย วกัน ท าให้ ผู้บ ริ โ ภคเกิ ดการซื อ้ ผลิต ภัณ ฑ์ VISTRA โดยการสร้ างทัศนคติที่ ดีต่อ
ผลิตภัณฑ์ VISTRA
5.4 ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ความยึดมัน่ ไว้ วางใจ
และการให้ ความสาคัญต่อตราสินค้ า VISTRA สะท้ อนให้ เห็นถึงการซื ้อซ ้าของผู้บริโภค
6. พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละบุคคลในการค้ นหา
การเลือกซื ้อ การใช้ การประเมินผล หรือจัดการกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ซึ่งผู้บริโภคคาด
ว่าจะสามารถตอบสนองความต้ องการในเรื่องของการดูแลสุขภาพ และเสริมความงามจากภายใน
สูภ่ ายนอก
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยกาหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการดาเนินงานวิจยั และ
เป็ นแนวทางในการค้ นหาคาตอบแนวคิดในการวิจยั ดังต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานในการวิจัย
1. ผู้บริ โภคที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วยเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด
สถานภาพ อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร VISTRA แตกต่างกัน
2. ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้ วย ด้ านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ ด้ านรูปลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง และ ด้ านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. คุณค่าตราสินค้ า ประกอบด้ วย ด้ านการรู้จกั ชื่อตราสินค้ า ด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพ ด้ าน
ความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า และ ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

11

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
การวิจัยเรื่ อง ปั จ จัยผลิตภัณฑ์ คุณ ค่าตราสินค้ าและพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ ค้นคว้ าแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ า
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมผู้บริโภค
5. ประวัติความเป็ นมาของตราสินค้ า VISTRA
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550b) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย อายุ
เพศ รายได้ การศึ ก ษา เหล่ า นี เ้ ป็ นเกณฑ์ ที่ นิ ย มใช้ ในการแบ่ ง ส่ ว นตลาด ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์เป็ นลักษณะที่สาคัญและสถิติที่วดั ได้ ของประชากรที่ช่วยกาหนดตลาดเป้าหมาย
รวมทัง้ ง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่นๆ ตัวแปรด้ านทางประชากรศาสตร์ ที่สาคัญ และคนที่มี
ลักษณะประชากรศาสตร์ตา่ งกัน จะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาต่างกัน โดยวิเคราะห์จากปัจจัย ดังนี ้
1. เพศ (Sex) ความแตกต่างทางเพศ ทาให้ บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสาร
ต่างกัน คือ เพศหญิงมีแนวโน้ ม มีความต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่
เพศชายไม่ได้ มีความต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่มีความต้ องการที่จะ
สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีให้ เกิดขึ ้นจากการรับและส่งข่าวสารนัน้ ด้ วย เพศเป็ นตัวแปรในการแบ่ง
ส่วนตลาดที่สาคัญเช่นกัน ดังนันนั
้ กการตลาดต้ องศึกษาตัวแปรนี ้อย่ างรอบคอบ เพราะในปัจจุบนั
นี ต้ ัวแปรด้ านเพศมีก ารเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริ โภค การเปลี่ย นแปลงดังกล่าวอาจมี
สาเหตุจากการที่สตรีทางานมากขึ ้น
2. อายุ (Age) เนื่ องจากผลิตภัณ ฑ์ จ ะสามารถตอบสนองความต้ อ งการองกลุ่ม
ผู้บริ โภคที่มีอายุต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ ประโยชน์จากอายุเป็ นตัวแปรด้ านประชากรศาสตร์ที่
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แตกต่ า งของส่ ว นตลาด นั ก การตลาดได้ ค้ นคว้ าความต้ องการของส่ ว นตลาดส่ ว นเล็ ก
(Niche Market) โดยมุ่งความสาคัญที่ตลาดอายุสว่ นนัน้ เป็ นปั จจัยที่ทาให้ คนมีความแตกต่างกัน
ในเรื่องของความคิดและพฤติกรรมคนที่มีอายุน้อย มักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์และ
มองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะคนที่อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์ นิยม ยึดถือ
การปฏิบตั ิ ระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุน้อย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่
แตกต่างกัน ลักษณะการใช้ สื่อมวลชนก็ต่างกัน คนที่มีอายุมากมักจะใช้ สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสาร
หนักๆ มากกว่าความบันเทิง
3. การศึก ษา (Education) เป็ น ปั จ จัย ที่ท าให้ คนมีความคิด ค่านิ ย ม ทัศนคติและ
พฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาสูงจะได้ เปรี ยบอย่างมากในการรับรู้สารที่ดี เพราะเป็ นผู้มี
ความกว้ างขวางและเข้ าใจสารได้ ดี แต่จะเป็ นคนที่ ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้ าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผล
เพียงพอในขณะที่คนมีการศึกษาต่า มักจะใช้ สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ หากผู้มี
การศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะใช้ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจากัดก็
มักจะแสวงหาข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่าประเภทอื่น
4. รายได้ (Income) เป็ นตัวแปรสาคัญในการกาหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ ไปนักการ
ตลาดจะสนใจผู้บริ โภคที่มีความร่ ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ ต่าจะเป็ นตลาดที่มี
ขนาดใหญ่ ปั ญหาสาคัญในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้ อย่างเดียวก็คือ รายได้ อาจจะ
เป็ นตัวชี ้การมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินค้ า ในขณะเดียวกันการเลือกซื ้อสินค้ าที่แท้ จริ ง
อาจถือเป็ นเกณฑ์รูปแบบการดารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม้ วา่ รายได้ จะเป็ น
ตั ว แปรที่ ใ ช้ บ่ อ ยมาก นั ก การตลาด ส่ ว นใหญ่ จ ะโยงเกณฑ์ ร ายได้ รวมกั บ ตัว แปรด้ าน
ประชากรศาสตร์ หรื ออื่นๆ เพื่อให้ กาหนดตลาดเป้าหมายได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น เช่น กลุ่มรายได้ อาจจะ
เกี่ยวข้ องกับเกณฑ์อายุและอาชีพร่วมกัน
เบเรลสันและสไตเนอร์ , อ้ างถึงในฐิ ตาภา พรหมสวาสดิ์ (2555) ได้ แสดงความเห็น ว่า
คนเรามีแนวโน้ มที่จะดูและฟังการสื่อสารที่สอดคล้ องกับกรอบอ้ างอิงทางความคิดของเขาซึ่งกรอบ
อ้ างอิงแนวความคิดนี ้หมายรวมถึงบทบาททางเพศ การศึกษา ความสนใจและความเกี่ยวข้ องกับ
สิ่งต่างๆ สถานภาพทางสังคมและอื่น ๆ ที่ เ ป็ น คุณสมบัติที่มีความสาคัญของบุคคล โดยกรอบ
อ้ างอิงทางความคิ ด เหล่านีท้ าให้ เกิ ดความแตกต่างกันในเรื่ องของความรู้ ความคิด ความเชื่อ
ทัศนคติ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของคน ตัวแปรทางด้ านลักษณะประชากรศาสตร์ที่
สาคัญที่นิยมนามาศึกษาความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ สื่อ มีดงั ต่อไปนี ้
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1. เพศ (Sex) จากการวิจัยทางจิตวิทยาหลายเรื่องแสดงให้ เห็นว่าผู้หญิงกับผู้ชายมี
ความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทังนี
้ ้เพราะวัฒนธรรมและสังคม
กาหนดบทบาทและกิจกรรมของหญิงชายไว้ ตา่ งกันจึงส่งผลให้ พฤติกรรมการสื่อสารของหญิ งและ
ชายต่างกันด้ วย งานวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ยังชีใ้ ห้ เห็นว่า ผู้หญิ งมักจะถูกโน้ มน้ าวใจได้ ง่ายกว่า
ผู้ช ายและมัก เผยแพร่ ทัศ นคติ ที่ ได้ รับ การจูงใจนัน้ ให้ ผ้ อู ื่น ต่อไปอีก ด้ วย นอกจากนี เ้ พศหญิ งมี
แนวโน้ มและความต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้ มีความ
ต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่มีความต้ องการที่จะสร้ างความสัมพันธ์
อันดีให้ เกิดขึ ้นจากการรับข่าวสารนันด้
้ วย
2. อายุ (Age) โดยทั่ว ไปบุค คลที่ มี อ ายุ ม ากจะมี พ ฤติ ก รรมตอบสนองต่ อ การ
ติดต่อสื่อสารต่างจากบุคคลที่มีอายุน้อย และบุคคลที่มีอายุน้อยจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการ
ติดต่อสื่อสารเปลี่ยนไปเมื่อตนเองมีอายุมากขึ ้น ในประเด็นนีป้ ริ มาณและแบบแผนการใช้ สื่อจะ
สัมพันธ์กบั ช่วงชีวิตที่เปลี่ยนไป เนื่องจากในแต่ละช่วงชีวิตคนเราจะเปลี่ยนสถานที่ที่ใช้ เวลาอยู่เป็น
ส่วนใหญ่ เช่น เด็กเล็กต้ องอยู่ในบ้ าน วัยรุ่นอยู่กับกลุ่มเพื่อนหรื อในโรงเรี ยน ผู้ใหญ่อยู่นอกบ้ าน
หรือที่ทางาน เป็ นต้ น แบบแผนการใช้ เวลาเปลี่ยนไป เช่น เด็กเล็กจะเล่นและว่างเป็ นหลัก ในขณะ
ที่ผ้ ใู หญ่จะทางานและมีเวลาว่างเป็ นส่วนน้ อย นอกจากนี ้ลักษณะของกิจกรรมที่ทาและกลุม่ บุคคล
ที่แวดล้ อมก็จะเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงในวัฏจักรชีวิต (Life cycle) ดังกล่าว จึงมีผลต่อปริมาณ
การใช้ สื่อ เช่น
2.1 เด็กเล็กจะใช้ สื่อในบ้ านเป็ นส่วนใหญ่และใช้ เพื่อความบันเทิง
2.2 วัยรุ่นจะใช้ สื่อนอกบ้ านและใช้ สื่อพร้ อมกลุม่ และใช้ สื่อเพื่อความบันเทิง
2.3 ผู้ใหญ่จะใช้ สื่อทัง้ ในและนอกบ้ านแต่จะใช้ สื่อเพื่อประโยชน์ในการใช้ ง าน
มากกว่า
2.4 คนชราจะหันมาใช้ สื่อในบ้ านเป็ นส่วนใหญ่อีกครัง้ แต่เพื่อฆ่าเวลาหรื อเป็ น
เพื่อน
3. การศึก ษา (Education) นัก วิ ช าการสื่ อ สารพบว่า การศึก ษาเป็ น ตัว แปรที่ มี
ความสัมพันธ์ค่อนข้ างสูงกับตัวแปรที่เกี่ยวกับการรับสารและใช้ สื่อการศึกษาของผู้รับสารทาให้
ผู้รับสารมีพฤติกรรมการสื่ อสารต่างกันไป โดยคนที่มีการศึกษาสูงจะเป็ นผู้รับสารที่ดี เนื่องจากมี
ความรู้กว้ างขวางในหลาย ๆ เรื่องและสามารถเข้ าใจสารได้ ดีจึงส่งผลให้ คนที่มีระดับการศึกษาสูง
จะเลือกใช้ สื่อมากประเภทกว่าคนที่มีการศึกษาต่า
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4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) โดยดูจากรายได้
อาชีพ เชื ้อชาติ ภูมิหลังของครอบครัว เช่น คนที่มีฐานะดีอาศัยอยู่ในเมืองอาจมีโอกาสเลือกสื่อได้
หลากหลายประเภทกว่าและบ่อยครัง้ กว่า โดยเฉพาะสื่อที่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายในการใช้ โดยสรุป
แนวคิดด้ านประชากรศาสตร์ เป็ น แนวคิดที่พยายามชีใ้ ห้ เห็นประเด็น ของความแตกต่างในด้ าน
คุณสมบัติทางประชากรระหว่างบุคคลซึ่งมีผลต่อการแสดงความพึงพอใจที่แตกต่างกันออกไปนั่น
ก็คือมองว่าคนที่มีคณ
ุ สมบัติทางประชากรที่แตกต่างกันก็จะมีความพึงพอใจแตกต่างกันไปด้ วย

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งหนึ่ งสิ่งใดที่สามารถตอบสนองความพอใจแก่ผ้ บู ริ โภคเมื่อ
เป็ น เจ้ าของ เมื่ออุป โภคหรื อบริ โภคไม่ว่าจะเป็ นลัก ษณะทางกายภาพของสินค้ า บริ ก าร และ
ความคิด โดยจาแนกออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ เป็ นสิ่งที่มีตวั ตนจับต้ องได้ (Tangible Asset) และสิ่ง
ที่ ไม่มีต ัวตนจับต้ องไม่ได้ (Intangible Asset) สิ่งที่ มีตัวตนจับต้ องได้ เช่น บรรจุภัณ ฑ์ น า้ หนัก
ขนาด ส่วนผสม สีสนั ฯลฯ สิ่งที่ไม่มีตวั ตนจับต้ องไม่ได้ เช่น บริ การและความคิด เช่น การรับให้
คาปรึกษาด้ านวาณิชธนกิจ ทนายความ ที่ปรึกษาความงาม ธุรกิจประกัน (นันทสารี สุขโต, 2555)
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งใดๆ ที่นาเสนอแก่ตลาด เพื่อให้ เกิดความสนใจ ต้ องการเป็ น
เจ้ าของต้ องการนาไปใช้ หรื อต้ องการบริ โภค ซึ่งเป็ นสิ่งที่สามารถตอบสนองต่อความต้ องการหรือ
ความจาเป็ นของผู้ซื ้อและทาให้ ผ้ ซู ื ้อได้ รับความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์หมายความรวมถึง วัตถุรูปร่าง
บริการ บุคคล สถานที่ องค์กร และ ความคิด อาจกล่าวได้ วา่ ผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้ วย สิ่งใด ๆ ที่
มีคณ
ุ สมบัติทงที
ั ้ ่จบั ต้ องได้ สมั ผัสได้ และไม่สามารถจับต้ องหรื อสัมผัสได้ ด้วยเช่นกัน (วิเชียร วงศ์
ณิชชากุล, 2555)
Levitt, อ้ างถึงในสืบชาติ อันทะไชย (2556, 194-207) กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ หมายถึง
การรวมตัวกัน ระหว่างสิ่งที่ จับ ต้ องได้ และจับ ต้ องไม่ได้ ผลิตภัณ ฑ์ ป ระกอบด้ วย 4 ระดับ ดังนี ้
ผลิตภัณฑ์ทวั่ ไป เช่น เหล็ก ผลิตภัณฑ์คาดหวัง เป็ นเงื่อนไขต่าที่สดุ ในการซือ้ สินค้ าของลูกค้ า เช่น
การส่งมอบ เงื่อนไขทางการค้ า การสนับสนุน ผลิตภัณฑ์เพิ่ม เช่น การพัฒนาเหล็กเพื่อใช้ ตดั หรือ
ห่อสินค้ าเป็ นต้ น และ ผลิตภัณฑ์ที่มีศกั ยภาพ แสดงดังภาพประกอบ 3
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่นาเสนอต่อตลาด หรือผู้บริโภคเพื่อเรียกความสนใจ การซื ้อ
หรื อการใช้ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้ องการได้ (Kotler,1994 : 432) ผลิตภัณฑ์รวมถึงสินค้ า
(เช่นรถยนต์ หนังสือ) การบริ การ (เช่น ร้ านตัดผม) บุคคล (เช่น ภราดร ศรี ชาพันธุ์) สถานที่ (เช่น
บ้ านเชียง) หรือ องค์การ (เช่น ลูกเสือชาวบ้ าน) (สืบชาติ อันทะไชย, 2556)
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ดร.ฟิ ลิป ป์ คอตเลอร์ ปรมาจารย์ ท างการตลาดให้ ความหมายของผลิตภัณ ฑ์ ว่า
"ผลิต ภัณ ฑ์ หมายถึ งอะไรก็ ได้ ที่ สามารถน าเนอขายสู่ตลาดเพื่ อตอบสนองความต้ องการของ
ผู้บ ริ โภค" เมื่อศึก ษาแนวคิ ดทางการตลาด พบว่า การตอบสนองความต้ องการผู้บ ริ โภคหมาย
รวมทังความพึ
้
งพอใจของผู้บริโภคที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์ทงั ้ ทางด้ านกายภาพ (ตัวผลิตภัณฑ์) จิตวิทยา
(ความเชื่อมัน่ , ภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ) และสังคมวิทยา (การเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ฯลฯ) ที่
ผู้บริโภคได้ รับหลังการบริโภคผลิตภัณฑ์
ดังนัน้ ความหมายที่แท้ จริงของคาว่า ผลิตภัณฑ์ จึงหมายถึง สิ่งที่ผ้ ซู ื ้อได้ รับไม่ใช่สิ่งที่
ผู้ขายได้ ขายไปหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าผลิตภัณฑ์หมายรวมถึงสิ่งที่จบั ต้ องได้ (ตัวผลิตภัณฑ์)บริการ
ประสบการณ์ เหตุการณ์ บุคคล สถานที่ องค์กร ข้ อมูล และแนวความคิด (Kotler, 1997)
ลาดับขัน้ ของผลิตภัณฑ์
นักการตลาดจาเป็ นต้ องทาความเข้ าใจผลิตภัณฑ์และความต้ องการของผู้บ ริ โ ภค
อย่างละเอียด เพื่อนาไปใช้ ในการกาหนดนโยบายและการจัดการผลิตภัณฑ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งส่งผลให้ ผลิต ภัณ ฑ์ เ ป็ น ที่ ต้ องการของผู้บ ริ โภค และสามารถตอบสนองความต้ องการของ
ผู้บริ โภคได้ ซึ่งทาให้ บริษัทเกิดกาไรจากการขาย และทาให้ มีงบประมาณสาหรับพัฒนาสินค้ าให้ มี
นวัตกรรมใหม่ นอกจากนันยั
้ งทาให้ บริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่ง
Donald R. Lehmen,อ้ า งถึ ง ในนภวรรณ คณานุรั ก ษ์ (2555)ได้ อ ธิ บ าย ระดับ ของ
ผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
ลาดับที่ 1 ผลประโยชน์ หลัก (Core Benefit)
ผลประโยชน์หลัก คือ ผลประโยชน์หลักที่ผ้ บู ริ โภคซือ้ จริ ง หรื อต้ องการที่จะ
ได้ รับผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ เช่น ผลประโยชน์หลักที่ผ้ บู ริโภคต้ องการจากผลิตภัณฑ์ประเภท
โทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ การรับและส่งข้ อมูลข่าวสารได้ ทกุ สถานที่
ลาดับที่ 2 ผลิตภัณฑ์ พืน้ ฐาน (Basic Product)
หลังจากที่นกั การตลาดเข้ าใจถึงผลประโยชน์หลักที่ลกู ค้าต้ องการแล้ วนักการ
ตลาดจะนาความเข้ าใจเหล่านัน้ มาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ พืน้ ฐาน ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริโภคได้ จากตัวอย่าง โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งลูกค้ าต้ องการประโยชน์หลัก คือ การรับ
และส่งข้ อมูลข่าวสารนัน้ นักการตลาดนาผลประโยชน์หลักนี ้มาเปลี่ยนเป็ นสินค้ าและบริ การ เช่น
เครื่องโทรศัพท์ ระบบสัญญาณ อุปกรณ์เสริมและบริการหลังการขาย เป็ นต้ น
ลาดับที่ 3 ผลิตภัณฑ์ คาดหวัง (Expected Product)
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ในระดับนี ้นักการตลาดจาเป็ นต้ องศึกษาให้ ทราบถึงสิ่งที่ลกู ค้ าคาดหวังจาก
ผลิตภัณฑ์และความคาดหวังเหล่านี ้ลูกค้ าจะนาไปใช้ เป็ นเกณฑ์ในการตัดสินใจ ซื ้อผลิตภัณฑ์ เช่น
ลูกค้ าคาดหวังว่าโทรศัพท์มือถือจะสามารถรับส่งข้ อมูลข่าวสารได้ ชัดเจน โทรศัพท์มีนา้ หนักเบา
บริการต่าง ๆ ดี และ อื่น ๆ
ลาดับที่ 4 ผลิตภัณฑ์ ส่วนเพิ่ม (Augmented Product)
ผลิตภัณฑ์สว่ นเพิ่มคือ สิ่งที่นักการตลาดนาเสนอผลประโยชน์เพิ่มเติมให้ แก่
ผู้บริ โภคนอกเหนือจากผลประโยชน์ห ลักที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการ แต่อย่างไรก็ตามประโยชน์ที่ เ สนอ
เพิ่มเติมนัน้ ต้ องตรงกับความต้ องการของผู้บริ โภคด้ วย เช่น โทรศัพท์มือถือมีคณ
ุ สมบัติต่าง ๆ ที่
นอกเหนือจากการรับและส่งข้ อมูลข่าวสารได้ ชดั เจนแล้ ว นักการตลาดอาจจะนาเสนอคุณสมบัติ
หรื อประโยชน์อื่น ๆ เช่น การรับส่งข้ อมูลทางโทรสาร อินเตอร์ เน็ตและหน่วยความจาที่สามารถ
เชื่อมโยงเข้ าเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้ จะเห็นได้ ว่าคุณสมบัติที่เพิ่มให้ แก่ลกู ค้ านัน้ เป็ นคุณสมบัติที่
ก่อให้ เกิดต้ นทุนเพิ่มขึ ้น ดังนัน้ สิ่งที่นักการตลาดจะต้ องหาคาตอบให้ ได้ คือ ลูกค้ าจะยอมจ่ายใน
ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มนี ้หรื อไม่ และผลประโยชน์ที่ได้ จากส่วนเพิ่มนัน้ สามารถเปลี่ยนเป็ นตรงกับ
คาดหวัง หรื อ ไม่ ในกรณี ที่ ค าตอบ คื อ ลูก ค้ า ยอมจ่ า ย และผลประโยชน์ ส่ว นเพิ่ ม นี ส้ าม ารถ
เปลี่ย นเป็ นผลประโยชน์ค าดหวังได้ นัก การตลาดจึงสมควรที่ จะนาเสนอส่วนควบนัน้ ๆให้ แก่
ผู้บริโภค
ลาดับที่ 5 ผลิตภัณฑ์ ท่ เี ป็ นไปได้ (Potential Product)
ในระดับ นี จ้ ะรวมถึ งผลรวมของผลิ ต ภัณ ฑ์ ส่ว นเพิ่ ม ทุก ประเด็น รวมทัง้
ผลงานวิจัย ต่าง ๆที่ นัก การตลาดสามารถท าการพัฒนาผลการวิจัย นัน้ ให้ เ ป็ นผลิตภัณฑ์ ได้ ใน
อนาคต ซึ่งผลิต ภัณ ฑ์ที่เป็ น ไปได้ นีจ้ ะสามารถตอบสนองความจาเป็ นและความต้ องการให้ แก่
ผู้บริโภคได้ และผลลัพธ์ที่ต้องการให้ เกิดขึ ้นหลังจากผู้บริโภคได้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ คือความพึงพอใจและ
ความประทับใจ แต่สิ่งที่สาคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือ สิ่งที่นาเสนอ หรื อประโยชน์ที่นาเสนอนัน้ ต้ อง
เป็ นสิ่งซึ่งผู้บริโภคสามารถเห็นความแตกต่างได้ ชดั เจน เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคูแ่ ข่งขัน
(นภวรรณ คณานุรักษ์ , 2555)
ผลิต ภัณ ฑ์ แต่ละชนิดจะมีความสัมพันธ์ กัน ลาดับ ขัน้ ผลิตภัณฑ์เป็ นการขยายตัวจาก
ความต้ องการพื น้ ฐานที่ มีต่อผลิต ภัณ ฑ์ ลาดับ ขัน้ ผลิตภัณฑ์ มี 7 ลาดับ ดังนี ้ สืบ ชาติ อัน ทะไชย
(2556)
1.ครอบครัวความต้ องการ (Need Family) เป็ น ประโยชน์ หลักของผลิตภัณฑ์ เช่น
รถยนต์มีประโยชน์หลัก คือเป็ นพาหนะที่ใช้ ในการขนส่ง
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ภาพประกอบ 3 แนวคิดของผลิตภัณฑ์รวม
ที่มา : (Levitt, 1990 : 198)
2. ครอบครัวผลิตภัณฑ์ (Product Family) เป็ นชัน้ ของผลิตภัณฑ์ทงหมดที
ั้
่สามารถ
ตอบสนองความต้ องการหลักได้ เช่น พาหนะทางบก พาหนะทางทะเล พาหนะทางอากาศ เป็ นต้ น
3. ชั น้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Class) เป็ นกลุ่ม ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ อ ยู่ ใ นครอบครัว
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกัน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จักรยาน เป็ นต้ น
4. สายผลิตภัณฑ์ (Product Line) เป็ นกลุม่ ของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชันผลิ
้ ตภัณฑ์ ซึ่งมี
หน้ าที่เกี่ยวข้ องกันอย่างใกล้ ชิด เช่น ผลิตภัณฑ์รถยนต์ ประกอบด้ วยรถเก๋ง รถกะบะ รถบรรทุก
5. ชนิด หรือ ประเภทผลิตภัณฑ์ (Product Type) เป็ นรายการผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสาย
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกัน เช่น รถยนต์ 4 ประตู หรื อ 2 ประตู 1,800 ซีซี หรื อ 2,000 ซีซี
เป็ นต้ น
6. ตราสินค้ าผลิตภัณฑ์ เป็ นชื่อของรายการผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในสายผลิตภัณฑ์ ซึ่งใช้
ระบุคณ
ุ ลักษณะของรายการผลิตภัณฑ์ เช่น รถยนต์ โตโยต้ า ฮอนด้ า เบนซ์ เป็ นต้ น
7. รายการผลิตภัณฑ์ (Peoduct Item) เป็ นหน่วยภายในตราสินค้ าผลิตภัณฑ์ หรื อ
สายผลิตภัณฑ์ซึ่ง แตกต่างกันตามขนาด รูปร่าง ราคา เป็ นต้ น ซึ่งรายการผลิตภัณฑ์เรี ยกว่า การ
แปรผันผลิตภัณฑ์ หรือหน่วยบันทึก เช่น เบนซ์ 200 หรือ เบนซ์ 280 S เป็ นต้ น
องค์ ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Components)
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องค์ ป ระกอบผลิต ภัณ ฑ์ (Product Component) เป็ น สิ่งที่ ต้องพิ จ ารณาตัวสิน ค้ า
ผลิต ภัณ ฑ์ ห รื อบริ ก าร เป็ น การพิ จ ารณาถึงคุณสมบัติของผลิตภัณ ฑ์ที่ นัก การตลาดจะต้ องนา
องค์ประกอบที่ได้ มาเป็ นตัวกาหนดลักษณะสินค้ าผลิตภัณฑ์หรื อบริ การในการตอบสนองความ
ต้ องการลูกค้ าหรื อของตลาด องค์ป ระกอบของผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งออกได้ 5 ส่วนใหญ่ ๆ
ด้ วยกัน คือ
1. ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product) เป็ นส่วนสาคัญที่สดุ หมายถึง ประโยชน์หรื อ
คุณสมบัติพื ้นฐานของผลิตภัณฑ์ ที่ผ้ บู ริ โภคคาดหวังว่าจะได้ รับจากการซื ้อสินค้ าโดยตรง เช่น ซือ้
ยาเพื่อใช้ รักษาโรค ซือ้ บ้ านเพื่อใช้ อยู่อาศัย ซือ้ เสื ้อผ้ าเพื่อใช้ น่งุ ห่มหรื อสวมใส่ ซึ่งเป็ นเป้าหมาย
หลัก หรือความมุง่ หวังในการซื ้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปได้
2. รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรื อผลิตภัณฑ์ส่วนที่มีตวั ตน (Formal or Tangible
Product) หมายถึง ส่วนที่เป็ นลักษณะทางกายภาพที่ผ้ บู ริ โภคสามารถสัมผัสหรื อรับรู้ได้ ซึ่งเป็ น
ส่วนรายละเอียดที่เสริ มผลิตภัณฑ์ให้ สมบูรณ์ขึ ้นหรื อเชิญชวนให้ ใช้ ยิ่งขึ ้นโดยจะเป็ นส่วนสาคัญที่
ผู้บริโภคจะใช้ ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ตวั ใดตัวหนึ่ง ประกอบด้ วย
2.1 คุณภาพ (Quality) เช่น สะอาด ปลอดภัย รสชาติดี เป็ นต้ น
2.2 รูปร่างลักษณะ (Feature) เช่น ทรงกลม ทรงกระบอก ทรงสี่เหลี่ยม
เป็ นต้ น
2.3 รูปแบบ (Style) เช่น ทันสมัย ง่ายต่อการบริโภค สะดวกสบาย ต่อการถือ
หรือพกพา เป็ นต้ น
2.4 การบรรจุหี บ ห่ อ (Packaging) เช่ น ขวดแก้ ว ถุง พลาสติ ก ห่ อ เปลว
อลูมิเนียม กระป๋ อง ลังไม้ ซองกระดาษ เป็ นต้ น
2.5 ตราสิน ค้ า (Brand) เช่น เป็ น ตราที่ใช้ กับผลิตภัณฑ์ทุก ชนิดของบริ ษัท
ง่ายต่อการออกเสียงได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายไม่ให้ ลอกเลียนแบบ เป็ นต้ น
3. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expected Product) หมายถึง กลุ่มของคุณสมบุติและ
เงื่อนไขที่ผ้ ซู ื ้อคาดหวังจะได้ รับและใช้ เป็ นข้ อตกลงจากการซื ้อสินค้ า การเสนอผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
จะคานึงถึงความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก
4. ผลิต ภัณ ฑ์ ค วบ (Augmented Product) หมายถึ ง ส่วนที่ เ ป็ น ผลประโยชน์
เพิ่ มเติม หรื อประโยชน์ ที่ผ้ ซู ือ้ ได้ รับนอกเหนือจากประโยชน์โดยตรงของผลิตภัณฑ์ที่ให้ แก่ผ้ ซู ือ้
รวมถึงบริการก่อนและหลังการขายที่ผ้ ซู ื ้อจะได้ รับควบคูไ่ ปกับการซื ้อสินค้ า ประกอบด้ วย
3.1 การติดตัง้ (Installation)
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3.2 การขนส่ง (Transportation)
3.3 การประกัน (Warranty of Insurance)
3.4 การให้ สินเชื่อ (Credit)
3.5 การให้ บ ริ การอื่น ๆ (Services) เช่น การจัดแสดงสินค้ าให้ กับคนกลาง
การบารุงรักษา การซ่อมแซม เป็ นต้ น
5. ศัก ยภาพเกี่ ย วกับผลิตภัณฑ์ (Potential Product) หมายถึ ง คุณ สมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในอนาคต
ตาราง 2 ตัวอย่างองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ หลัก
(Core product)

ประโยชน์หลัก
หรือประโยชน์
พึ ้นฐานของ
ผลิตภัณฑ์

ยาสีฟัน
ใช้ ทาความ
สะอาดฟัน

รูปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์
(Formal
product)
ลักษณะทาง
กายภาพหรือ
รูปลักษณ์
ภายนอกของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น
คุณภาพ รูปร่าง
หีบห่อ ตรา
หลอด ,เนื ้อครีม
สีขาวหรือสีใส,
บรรจุกล่อง

ผลิตภัณฑ์
คาดหวัง
( Expected
product)
ประโยชน์
หลายๆอย่าง
เช่น
ประสิทธิภาพ,
ประโยชน์,
ราคาโปรโมชัน่
ต่างๆ
ทาให้ ฟันสีขาว,
เย็นสดชึ่น,ระงับ
กลิ่นปาก

ผลิตภัณฑ์ ควบ
(Augmented
product)
ประโยชน์ที่
นอกเหนือจาก
ประโยชน์หลัก
เช่น การ
ให้ บริการอื่นๆ
การประกัน

ศักยภาพของ
ผลิตภัณฑ์
(Potential
product)
การพัฒนา
ลักษณะใหม่ๆ
ของผลิตภัณฑ์
เช่น
คุณสมบัติ,
อรรถประโยชน์

สินค้ าได้
มาตรฐานได้ รับ
ตรารับรองจาก
อย.

ผสมยาระงับ
กลิ่นปาก
รสเป็ ปเปอร์มิ ้น
(เย็น)

ที่มา : ทฤษฎีด้านการตลาดชันสู
้ ง (วิฑรู ย์ ธงไชย, 2558)

อรรถประโยชน์โดยทัง้ 5 องค์ประกอบนี ้สามารถแบ่งสินค้ าออกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ
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1. สินค้ าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 4 กลุม่ คือ
1.1 สินค้ าสะดวกซื ้อ (Convenience Goods) ลักษณะเด่น คือ สินค้ าที่ผบู ริ โภค
รู้จกั ดีอยู่แล้ ว, ใช้ ความพยายามไม่มากในการหาซื ้อ, สามารถหาสินค้ าที่ใช้ ทดแทนกันได้ , ราคาไม่
แพง และมีการซือ้ บ่อย, เป็ นสินค้ าที่ใช้ แล้ วหมดไป หรื อไม่คงทนถาวร สินค้ าสะดวกซื ้อ แบ่งได้ 3
ประเภท
1.1.1 สินค้ าซือ้ ประจา (Staple goods) เป็ นสินค้ าที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน ซือ้
บ่อย แต่ซื ้อครัง้ ละไม่มาก และใช้ เงินไม่มากในการซื ้อ เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
1.1.2 สินค้ ากระตุ้นซือ้ (Impulse goods) เป็ นสินค้ าที่ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจซื อ้
โดยฉับพลัน ณ ตอนนัน้ หรือได้ รับการกระตุ้นจากส่วนประสบทางการตลาดต่างๆ โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมการขาย (sales promotion)
1.1.3 สินค้ าซื ้อฉุกเฉิน (Emergency goods) เป็ นสินค้ าที่ผ้ บู ริโภคจาเป็ นต้อง
ใช้ ทนั ที ไม่มีโอกาสเลือกซื ้อโดยไม่คานึงถึง ราคา ตรา และสินค้ ายี่ห้ออื่น แต่อาจคานึงถึง ตัวสินค้ า
และบริการที่ต้องการใช้ ความสะดวกในการซื ้อ/ความรวดเร็ว
1.2 สิ น ค้ าเปรี ย บเที ย บซื อ้ (Shopping Goods) คื อ สิ น ค้ าที่ ผ้ ูบริ โ ภคมี ก าร
เปรียบเทียบก่อนซื ้อในด้ านราคา ตรา คุณสมบัติ รูปแบบฯลฯ มักจะมีลกั ษณะเด่น เช่น อายุการใช้
งาน, ความถี่ในการซื ้อน้ อย, ราคาต่อหน่วยสูง, ใช้ เวลาและความพยายามในการตัดสินใจซื ้อสูง, ผู้
ซื ้อเจาะจงสินค้ าก่อนซื ้อ เป็ นต้ น สินค้ าเปรียบเทียบซื ้อสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ
1.2.1 สิ น ค้ าเปรี ย บเที ย บซื อ้ แบบเดี ย วกั น (Homogeneous shopping
goods) เป็ นสินค้ าที่มีรูปแบบเดียวกัน คล้ ายกัน หรือมาตรฐานเดียวกันในรูปทรง ขนาด คุณสมบัติ
เช่น เครื่องใช้ ไฟฟ้า โดยผู้บริโภคจะเปรียบเทียบคุณสมบัติตา่ งๆ เช่น รูปแบบ ขนาด อรรถประโยชน์
ถ้ าเหมือนกันจะตัดสินใจที่ราคา
1.2.2 สิ น ค้ าเปรี ยบเที ย บซื อ้ ต่ า งแบบกั น ( Heterogeneous shopping
goods) คือ สินค้ าที่มีคณ
ุ ลักษณะต่างกันในรูปแบบ สี คุณสมบัติ การใช้ งาน การรับประกัน สีสนั
เช่น โทรศัพท์มือถือ รองเท้ า นาฬิกา รวมทังผู
้ ้ บริโภคมักจะตัดสินใจที่ความแตกต่างที่ไม่เหมือนกับ
สินค้ ายี่ห้ออื่น เช่น รูปแบบ คุณสมบัติพิเศษสมรรถนะของสินค้ า
1.3 สิ น ค้ า เจาะจงซื อ้ (Specialty Goods) เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี คุณ ลัก ษณะพิ เ ศษ
ผู้บริ โภคใช้ ความพยายามมากในการซื ้อ, ผู้บริ โภคใช้ เหตุผลในการซื ้อ, อายุการใช้ งานนาน ราคา
ค่อนข้ างสูง , เป็ น สิน ค้ า ที่ มีชื่ อเสีย ง มีมานาน คนส่วนใหญ่ร้ ู จัก , ผู้ซื อ้ เจาะจงตราก่ อนซือ้ และ
ตัดสินใจซื ้อไว้ ลว่ งหน้ าเช่น รถยนต์ บ้ าน เครื่องประดับ เครื่องใช้ ไฟฟ้าราคาแพง

21
1.4 สิน ค้ าไม่แสวงซือ้ (Unsought Goods) เป็ น สินค้ าที่มานาน หรื อเพิ่ งออกสู่
ตลาดใหม่ มีเทคโนโลยีใหม่ล ้าสมัย, ผู้บริ โภคอาจรู้จัก - ยังไม่ร้ ูจัก / แต่ไม่มีความรู้ในตัวสินค้ า /
หรือไม่มีความจาเป็ น จึงไม่ใช้ ความพยายามในการหาซื ้อ และมีราคาค่อนข้ างสูง สินค้ าไม่แสวงซื ้อ
แบ่งได้ 2 ประเภท
1.4.1 สิน ค้ าเป็ น ที่ ร้ ู จัก แต่ยังไม่มีความต้ องการซื อ้ (Regularly unsought
goods) เพราะว่าผู้บริโภคไม่เห็นประโยชน์ เช่น ดาวเทียม ประกันชีวิต
1.4.2 สินค้ าใหม่ ยังไม่เป็ นที่ร้ ูจกั (New product unsought goods) สินค้ าที่
ผู้ผลิตเพิ่งนาออกสูต่ ลาด มีความทันสมัย เทคโนโลยีใหม่ ราคาแพง ผู้บริโภคไม่ร้ ูวา่ จะซื ้อไปท าไม
เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิทางหู
2. สินค้ าอุตสาหกรรม (Industrial Product) ลักษณะของสินค้ าอุตสาหกรรม คือ ใช้
ในการผลิ ต หรื อ จ าหน่ า ยต่อ หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกับ ปั จ จัย การผลิ ต , กลุ่ม เป้ า หมายคื อ ผู้ใ ช้ ทาง
อุตสาหกรรม หน่วยงานต่างๆ ที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ โภค, กระบวนการตัดสินใจซือ้ มีระบบ, ก่อนซือ้ มีก าร
เปรียบเทียบ คุณภาพ ราคา บริการของผู้ขายอย่างรอบคอบ และมักจะขายโดยพนักงานขาย โดย
สินค้ าอุตสาหกรรม สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 กลุม่ คือ
2.1 กลุ่มที่ 1 คื อ วัตถุดิบ และชิ น้ ส่วนประกอบ โดยวัตถุดิบ ได้ แก่ ผลิตภัณ ฑ์
เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และชิน้ ส่วนประกอบในการผลิต ได้ แ ก่ วัสดุประกอบ และ
ชิ ้นส่วนประกอบ
2.2 กลุ่มที่ 2 คือ สินค้ าประเภททุน ประกอบด้ วย สิ่งที่ติดตัง้ (Installation)
คือ สิ่งปลูกสร้ างและอาคาร และอุปกรณ์ถาวร และอุปกรณ์ประกอบ (Accessory Equipment)
เช่น อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ ในโรงงาน และ อุปกรณ์สานักงาน
2.3 กลุ่ม ที่ 3 วัส ดุสิ น้ เปลื อ งและบริ ก าร โดยวัส ดุสิ น้ เปลื อ ง (Supplies)
ประกอบด้ วย วัสดุบารุงรักษาทาความสะอาด, วัสดุซ่อมแซม, วัสดุในการดาเนินงาน และบริ การ
(Service) ได้ แก่ บริการ บารุงรักษา, บริการซ่อมแซม, ให้ คาแนะนาแก่ธรุ กิจ

คุณสมบัติท่ ดี ีขององค์ ประกอบของผลิตภัณฑ์ ท่ มี ีดังนี ้
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การสร้ างสินค้ าและบริการจะเกี่ยวข้ องกับการก าหนดผลประโยชน์ที่จะน าเสนอโดย
กิจการจะติดต่อสื่อสารและส่งมอบผลประโยชน์ที่ให้ แก่ผ้ บู ริ โภคผ่านทางคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ทางด้ านคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีดงั นี ้ คือ
1. รู ป แบบของสิ น ค้ า หรื อ ลั ก ษณะทางกายภาพของสิ น ค้ า ( Physical
Characteristics of Goods) เป็ นลักษณะที่ลกู ค้ าสามารถมองเห็นได้ สามารถรับรู้ด้วยประสาท
สัมผัสทัง้ 5 คือ รูป รสกลิ่น เสียง สัมผัส
2. คุณ ภาพของผลิตภัณ ฑ์ (product quality) เป็ น การวัดการท างาน และวัด
ความคงทนของผลิตภัณฑ์ เกณฑ์ในการวัดคุณภาพหลักความพึงพอใจของลูกค้ าและคุณภาพที่
เหนือกว่าคู่แข่งขัน ถ้ าสินค้ าคุณภาพต่า ผู้ซือ้ จะไม่ทาการซือ้ ซ้ า ถ้ าสินค้ าราคาสูงไปเกินอ านา
จการซื ้อของผู้บริโภค สินค้ าก็มส่ ามารถท าการขายได้ และ สินค้ าควรมีคณ
ุ ภาพระดับใดบ้ างและมี
ต้ นทุนเท่าไรจึงเป็ นที่พอใจของผู้บริ โภค รวมถึงคุณภาพของสิน ค้ าต้ องมีความสม่าเสมอและมี
มาตรฐานเพื่อที่จะสร้ างการยอมรับ และเกิดความเชื่อถือที่มีตอ่ ตัวสินค้ าทุกครัง้ ที่ซือ้ ดังนัน้ ผู้ผลิต
จึงต้ องมีการควบคุม คุณภาพสินค้ า (Quality Control) อยู่เสมอ
3. ราคาของสิน ค้ า (Price) เป็ น เงิ น ที่ บุคคลจ่ายเพื่ อซือ้ สิน ค้ า หรื อบริ ก าร ซึ่ง
สามารถแสดงเป็ นมูลค่า (Value) ที่ผ้ บู ริโภคจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ที่ได้ รับจากสินค้ า
หรือบริการ ซึ่งราคามีสว่ นสาคัญในการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภค การตัดสินใจตังราคานั
้
นจะต้
้ องมี
ความสอดคล้ องกับปรัชญา หรื อแนวคิดทางการตลาด การตัดสินใจด้ านราคาไม่จาเป็ นว่าต้ องมี
ราคาสูงหรื อราคาต่าแต่เป็ นราคาที่ผ้ บู ริ โภคมองเห็นว่าสินค้ ามีคณ
ุ ค่าสามารถตังราคาสู
้
งได้ และ
การปรับราคาขึ ้นหรือราคาลงจะต้ องพิจารณาถึงความอ่อนไหวด้ านราคาของผู้บริโภคด้ วย
4. ชื่อเสียงของสินค้ า หรื อตราสินค้ า (Brand) หมายถึง คา (Term) สัญลักษณ์
(Symbol) การออกแบบ (Design) หรื อส่วนประสมของสิ่งของดังกล่าว เพื่ อระบุถึ งสิน ค้ าและ
บริ การ ของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง หรื อกลุ่มของผู้ขายเพื่อแสดงถึงลักษณะที่แตกต่างจากคูแ่ ข่งขัน
การตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์บางชนิดนัน้ ขึน้ อยู่กบั ชื่อเสียงของผู้ขาย หรือตราสินค้ า
โดยเฉพาะสินค้ าที่ เจาะจงซือ้ เช่น กระเป๋ าหลุยส์วิกตอง เสือ้ เวอร์ ซาเช่ ซึ่งเป็ น สินค้ าที่ ผ้ บู ริ โภค
ตัดสินใจซื ้อด้ วยเหตุผลด้ านจิตวิทยาไม่ใช่เหตุผลทางด้ านเศรษฐกิจ หรือประโยชน์ที่ได้ รับจากตรา
สินค้ า ด้ วยเหตุนี ้เองจึงต้ องมีการพัฒนาตราสินค้ า
5. บรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องในการออกแบบ และ
การผลิตสิ่งบรรจุหรื อสิ่งที่ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นตัวที่ทาให้ เกิดการรับรู้ คือ การมองเห็น
สินค้ า เมื่อลูกค้ าเกิดการยอมรับในบรรจุภณ
ั ฑ์ ก็จะนาไปสู่การจูงใจให้ เกิดความต้ องการซื ้อ และ
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เกิ ด 12 การตัด สิน ใจซื อ้ ในที่ สุด ดังนัน้ บรรจุภัณ ฑ์ จึงต้ องโดเด่น โดยอาจจะแสดงถึ งตาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์สินค้ านัน้
6. การออกแบผลิตภัณฑ์ (Design) เป็ นงานที่เกี่ยวข้ องกับรูปแบบ ลักษณะ การ
บรรจุหีบห่อ ซึ่งปั จจัยเหล่านี ้จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื ้อของผู้บริ โภค ดังนัน้ การออกแบบ
จึงมีความสาคัญมากสาหรับสินค้ าต่างๆ ดังนัน้ ผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญด้ านการออกแบบจึงต้ อง
ศึกษาความต้ องการของผู้บริ โภคเพื่อออกแบบสินค้ าที่มีความดึงดูดใจและให้ เป็ นที่ต้องการของ
ผู้บ ริ โภค นอกจากนี ก้ ารออกแบบยังใช้ เป็ นหลัก เกณฑ์ท าให้ ผลิตภัณ ฑ์ที่ มีความแตกต่าง โดย
คานึงถึงเหตุผลจูงใจให้ ลกู ค้ าซื ้อสินค้ าซึ่งมีทงด้
ั ้ านเหตุผล และด้ านอารมณ์
7. การรั บ ประกั น (Warranty) คื อ การรั บ ประกั น สิ น ค้ า ( Guarantee) มี
ความหมายต่างกันดังนี ้
7.1 การรับประกัน หรื อใบรับประกัน เป็ นเอกสารซึ่งมีข้อความที่ระบุถึงการ
รับประกันสินค้ าซึ่งผู้ผลิต หรื อผู้ขายจะชดเชยให้ กับผู้ซือ้ เมื่อผลิตภัณฑ์ไม่สามารถทางานได้ ใน
เวลาที่ ก าหนด การรั บ ประกัน เป็ น เครื่ องมื อ ในการแข่งขัน โดยเฉพาะสิ น ค้ า ประเภทรถยนต์
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า เครื่ องจักร เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงจากการซื ้อสินค้ าของลูกค้ ารวมถึงการสร้ าง
ความเชื่ อมั่น ฉะนัน้ การเสนอการรับ ประกัน สินค้ าแบบเป็ นลายลักษณ์อัก ษร หรื อด้ วยคาพูด
โดยทั่วไปการรับประกันจะระบุประเด็นสาคัญ 3 ประเด็น คือ การรับ ประกันจะต้ องให้ ข้อมูลที่
สมบูรณ์ว่าผู้ซือ้ จะร้ องเรี ยนที่ไหน กับใครอย่างไร เมื่อสินค้ ามีปัญหา 2 การรับประกันจะต้ องให้
ผู้บ ริ โภคทราบล่วงหน้ าก่อนการซือ้ 3การรับ ประกันจะต้ องระบุเงื่ อนไขการรับ ประกันทางด้ าน
ระยะเวลา ขอบเขตการรับผิดชอบและเงื่อนไขอื่นๆ
7.2 การรั บ ประกัน สิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร เป็ น ข้ อ ความที่ ยื น ยัน ว่าผลิตภัณ ฑ์
สามารถทางานได้ เป็ นที่น่าพอใจ หรือ มีการประกันว่าสินค้ าใช้ ไม่ได้ ยินดีคืนเงิน
8. สี (Color) สีของผลิตภัณฑ์เป็ นสิ่งเชิญชวน และจูงใจให้ เกิดการซื ้อ เพราะสีทา
ให้ เกิดอารมณ์ทางด้ านจิตวิทยา เครื่ องมือทางการตลาดไม่วา่ จะเป็ นสถานบันเทิงต่างๆก็ใช้ สีเข้ า
มาช่วยอย่างมาก หรื อแม้ กระทัง่ การโฆษณาการส่งเสริ มการขายต่างๆ ก็ใช้ สีเข้ ามาช่วยจึงท าให้
เกิดการรับรู้ ทาให้ โดดเด่น เป็ นลักษณะความต้ องการทางด้ านจิตวิทยาของมนุษย์ที่วา่ สินค้ าแต่ละ
ชิ ้นจะมีการตัดสินใจ คือ สี
9. การให้ บ ริ ก าร (Service) การตัดสิน ใจซื ้อของผู้บ ริ โภคบางครัง้ ก็ ขึน้ อยู่กับ
นโยบายการให้ บริ ก ารแก่ ลูกค้ าของผู้ขายหรื อผู้ผลิต เช่น ผู้บ ริ โภคมัก จะซือ้ สิน ค้ ากับร้ านค้ าที่
ให้ บริการดีและถูกใจ ในปัจจุบนั ผู้บริโภคมีแนวโน้ มจะเรียกร้ องบริการจากผู้ขายมากขึ ้น
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10. วัตถุดิบ (Raw material) หรื อ วัสดุที่ใช้ ในการผลิต ผู้ผลิตมีทางเลือกที่จะใช้
13 วัตถุดิบ หรื อ วัสดุหลายอย่างในการผลิต ซึ่งในการตัดสินใจเรื่ องนี ้ ผู้ผลิตต้ องคานึงถึงความ
ต้ องการของผู้บริโภคว่ามีความพอใจแบบใด ตลอดจนถึงการพิจารณาเรื่องต้ นทุนในการผลิต และ
ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบด้ วย
11. ความปลอดภัย ของผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Safety) และภาระผลิ ต ภัณ ฑ์
(Product Liability) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็ นประเด็นที่สาคัญมากที่ธุรกิจต้ องเผชิญและ
ยังเป็ นประเด็นปัญหาด้ านจริ ยธรรมทังธุ
้ รกิจ และ ผู้บริ โภค ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยทาให้ ผ้ ผู ลิต
หรือผู้ขายเกิดภาระจากผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็ นสมรรถภาพของผลิตภัณฑ์ทาให้ เกิดการทาลาย หรือเป็ น
อันตรายสาหรับผู้ผลิตที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งในประเด็นนี ้เป็นสาเหตุที่มทาให้ ธรุ กิจต้ องการรับประกัน
12. มาตรฐาน (Standard) เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ ้นจะต้ องคานึงถึงประโยชน์
และมาตรฐานของเทคโนโลยี นัน้ ผลิตภัณ ฑ์ จ านวนมากในตลาด จะต้ องมีก ารออกแบบที่ ได้
มาตรฐาน และมาตรฐานเหล่านี ้มีการควบคุมโดยสมาคมผู้ประกอบอาชีพและหน่วยงานรัฐบาลทัง้
ในระดับประเทศและ ระดับโลก
13. ความเข้ ากันได้ (Compatibility) เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ สอดคล้ องกับ
ความคาดหวังของลูกค้ าและสามารถนาไปใช้ ได้ ในทางที่ดีในทางปฏิบตั โิ ดยไม่เกิดปัญหาในการใช้
14. คุณค่าของผลิตภัณฑ์ (Product value) เป็ นลักษณะผลตอบแทนที่ได้ รับจาก
การใช้ ผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้บริ โภคต้ องเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่าที่เกิดจากความพึงพอใจในการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่สงู กว่าต้ นทุนที่ผ้ บู ริโภคซื ้อ
15. ความหลากหลายของสินค้ า (Variety) ผู้ซื ้อส่วนมากพอใจที่จะเลือกซื ้อสินค้า
ที่มีให้ เลือกมากในรูป ของ สี กลิ่น รส ขนาด การบรรจุหีบห่อ แบบ ลักษณะ และคุณภาพ เนื่องจาก
ผู้บ ริ โภคมีค วามต้ องการที่ แตกต่างกัน ดังนัน้ ผู้จ าหน่ายจ าเป็ น ต้ องมีสิน ค้ าให้ เ ลือกมากเพื่ อ
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันได้ ดียิ่งขึ ้น

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่ าตราสินค้า (Brand Equity)
Aaker, อ้ างถึงในณัฐกันย์ สถิตธรรมเจริ ญ (2559) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่าคุณค่าที่เ ป็ น
มูลค่าหรือมูลค่าที่เป็ นคุณค่าตราสินค้ ามีองค์ประกอบหรือสิ่งที่ขบั เคลื่อนคุณค่าอยู่ 5 ส่วนคือ
1. ด้ านการรู้จักชื่อตราสินค้ า (Brand Awareness) เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของเรื่ อง
คุณค่าตราสินค้ าและจัดว่าเป็ นจุดเริ่มต้ นที่จะทาให้ เกิดพฤติกรรมการซื ้อเพราะการที่ตราสินค้ าใดๆ
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สามารถ เข้ ามาอยู่ในใจผู้บริโภคได้ ในขณะที่กาลังนึกถึงสินค้ าประเภทนัน้ ๆอยู่ก็ย่อมแสดงว่าตรา
สินค้ านันมี
้ ความมัน่ คงอยู่ในใจผู้บริโภคว่ามีคณ
ุ ภาพดีและเชื่อถือได้ ดงั นันจึ
้ งมักถูกเลือกซื ้อหรื อใช้
มากกว่าตราสินค้ าที่ไม่เป็ นที่ร้ ูจักและผู้ประกอบการจะสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์
ผ่านคุณค่าตราสินค้ า (Brand Value) และมูลค่าของตราสินค้ า (Brand Equity) ซึ่งตราสินค้ าจะ
ช่วยลดปัญหาในการแข่งขันทางด้ านราคาได้
2. ด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพ (Perceived Quality) หมายถึง ความรู้สกึ ของผู้บริโภคที่รับรู้
ถึง คุณภาพโดยรวม หรื อคุณภาพที่เหนือกว่าสินค้ าตราอื่นของตราสินค้ าใดสินค้ าหนึ่ง โดยจะมี
การคานึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ งานหรื อคุณสมบัติของสินค้ านันๆ
้ จัดว่าเป็ นองค์ประกอบอย่าง
หนึ่งของคุณค่าตราสินค้ า เพราะเป็ นสิ่งที่ทาให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับทราบถึงความแตกต่างและตาแหน่ง
ของสิน ค้ านัน้ รวมทัง้ ท าให้ ผ้ บู ริ โภคมีเหตุผลที่ จะซือ้ สิน ค้ านัน้ ด้ วย ความเข้ าใจถึ งคุณภาพไม่
จาเป็ นต้ องเกิดขึ ้นบนพืน้ ฐานความรู้เกี่ยวกับตราสินค้ าโดยตรง อาจเป็ นเพียงแค่ความเข้ าใจต่ อ
คุณ สมบัติ ของสิน ค้ า อัน เกิ ด จากการรับ รู้ ข้ อมูลข่าวสาร หรื อความรู้ สึก ที่ มีต่อตราสิน ค้ า ซึ่งมี
อิทธิพลโดยตรงต่อความภักดีตอ่ ตราสินค้ า ดังนันความเข้
้
าใจถึงคุณภาพจึงแตกต่างจากความพึง
พอใจ
3. ด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า (Brand Associations) หมายถึง ความสัมพันธ์
ซึ่งเชื่อมโยงตราสินค้ าเข้ ากับความทรงจาของผู้บริ โภค เช่น เมื่อจะซือ้ สินค้ าไทยก็จะนึกถึงความ
ประณีตพิถีพิถนั เป็ นต้ น ดังนันตราสิ
้
นค้ าจึงมีสว่ นช่วยให้ ผ้ บู ริโภคสามารถดึงตราสินค้ านันออกมา
้
จากความทรงจา ทาให้ สินค้ ามีความแตกต่างจากคู่แข่งรวมทัง้ ทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีเหตุผ ลในการซื ้อ
สินค้ า โดยการสร้ างทัศนคติสินค้ า
4. ด้ านความภัก ดี ต่อตราสิน ค้ า (Brand Loyalty) เป็ น สิ่งที่ แสดงถึ งความยึดมัน่ ที่
ผู้บริโภคมีตอ่ ตราสินค้ า ความภักดีตอ่ ตราสินค้ าจัดเป็ นองค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้ า (Brand
Equity) ที่มีความสาคัญเพราะจะสะท้ อนให้ เห็นว่า ผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปใช้ สินค้ าอื่นหรือไม่ รวมทัง้
ยังเป็ นองค์ประกอบหลักที่ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการซือ้ ซา้ ซึ่งเป็ นสิ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงศักยภาพทาง
การตลาด ของตราสินค้ านัน้
5. ด้ านสินทรัพย์อื่นๆ ของตราสินค้ า (Other Proprietary Brand Assets) สินทรัพย์
ของตราสินค้ า เช่น สิทธิบัตร เครื่ องหมายการค้ า หรื อความสัมพันธ์ช่องทางการจัดจาหน่าย เป็ น
ต้ น จัดว่าเป็ นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของคุณค่าตราสินค้ า เนื่องจากเป็ นสินทรัพย์ที่มีคา่ ซึ่งจะช่วย
ปกป้องตราสินค้ าจากคูแ่ ข่งได้ ลกู ค้ ารับรู้คณ
ุ ภาพของตราสินค้ าผ่านคุณภาพของสินค้ าที่ลกู ค้ ามี
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ประสบการณ์ได้ ใช้ มาแล้ ว ดังนัน้ คุณภาพของตราสินค้ าจึงมีความเชื่ อมโยงกับการตัดสิน ใจซื อ้
สินค้ าของลูกค้ า (Daniel และ Aaker, 1992)

ภาพประกอบ 4 องค์ประกอบคุณค่าตราสินค้ า (Brand Equity)(Daniel และ Aaker, 1992)
จากภาพประกอบ 4 สามารถน าองค์ป ระกอบที่ สาคัญ ของคุณ ค่าตราสิน ค้ า (Brand
Equity) ที่มีอยู่ด้วยกัน 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1. การรู้จกั ชื่อตราสินค้ า(Brand Awareness) 2. การ
รับรู้คณ
ุ ภาพ(Perceived Quality) 3. ความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า(Brand Associations) 4. ความ
ภัก ดี ต่อตราสิน ค้ า(Brand Loyalty) และ 5. สิน ทรัพย์ อื่น ๆ ของตราสิน ค้ า (Proprietary Brand
Assets) ซึ่งรายละเอียดขององค์ประกอบต่าง ๆ สามารถอธิบายได้ ดงั ภาพ
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ภาพประกอบ 5 รายละเอียด 5 องค์ประกอบคุณค่าตราสินค้ า (Brand Equity)
ที่มา : (Daniel และ Aaker, 1992)
ศิ ริวรรณ เสรี รัต น์ (2550a) กล่าวว่า คุณ ค่าตราสิน ค้ า (Brand Equity) เป็ น คุณ ค่าที่
เกิดขึ ้นต่อผลิตภัณฑ์หรือบริ การ ซึ่งสะท้ อนถึงสิ่งที่ผ้ บู ริ โภครู้สกึ คิด แสดงคุณค่าโดยการให้ ความ
เรื่องตราสินค้ าเช่นเดียวกับด้ านราคา ส่วนแบ่งการตลาด และการสร้ างกาไร คุณค่าตราสินค้ าเป็ น
คุณค่าด้ านจิตวิทยาหรือด้ านตัวเลขการเงินของบริษัท และคุณค่าตราเป็ นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับ
ต้ องได้
เสรี วงษ์ มณฑา, อ้ างถึงในปาริ ชาติ เพชรวิเศษ (2555, พฤษภาคม-สิงหาคม) กล่าวว่า
ตราสินค้ า รูปลักษณ์ตา่ งๆ ที่มีเครื่องหมายบอก ถึงชื่อ รูปลักษณะ เงื่อนไข ที่รวมกันแล้ วจะมีความ
แตกต่างจากสินค้ าอื่น (Name) คา (Word) เครื่ องหมาย (Sing) สัญลักษณ์ (Symbol) ออกแบบ
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(Design) สิ่งที่กล่าวมานัน้ เพื่อบ่งชีใ้ ห้ ร้ ูว่าผู้ขายคืออะไร และแต่งต่างกันอย่างไร มีลกั ษณะตรา
สินค้ า (Brand) มีดงั นี ้
1. บุค ลิ ก ที่ ยั่ง ยื น (Durable Personality) ประกอบด้ ว ยการร่ วมกัน ทางกายภาพ
(Physical Value) ด้ านคุ ณ ค่ า การใช้ สอย ( Function Value) และคุ ณ ค่ า ด้ านจิ ตวิ ท ยา
(Psychological Value)
2. ผู้บริ โภคจะตัดสินใจซือ้ สินค้ า ก็ต้องมีความรู้สึกถูกต้ องและมีความพึงพอใจใน
ระดับหนึ่ง
3. ผลิต ภัณ ฑ์ ถูก สร้ างจากโรงงาน ส่วนคุณ ค่า ตราสิน ค้ าเกิ ดขึน้ จากภาพพจน์ใน
ความคิดของมนุษย์ (Perceptual Image)
4. ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ สมบัติเหมือนกันได้ แต่คณ
ุ ค่าในตราสินค้ าในสายตาและสมอง
ของมนุษย์ไม่สามารถเลียนแบบกันได้ เพราะเป็ นเอกลักษณ์ในสมองของผู้บริ โภคยากต่อการลบ
ล้ างได้
ศรีกญ
ั ญา มงคลศิริ, อ้ างถึงในสุดารักษ์ วงษ์ เจริญ (2556) กล่าวว่าตราสินค้ า (Brand) มี
ความหมายว่า สินทรัพย์ทางปัญญาของกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ คือ องค์ประกอบโดยรวมตัวแปร
ทุกอย่างไว้ ด้วยกันเพื่อสร้ างความหมาย ให้ แก่สินค้ าเพื่อเป็ นความหมายที่อยู่ในใจและความรู้สกึ
ดีๆ ของผู้บริโภค โดยกล่าวว่าการสร้ างตราสินค้ ามีความสาคัญต่อผู้ผลิต ผู้จดั จาหน่าย และเป็ นสิ่ง
ที่จาเป็ นเนื่องมาจากสาเหตุสาคัญ 5 ประการ
1. การสร้ างตราสินค้ า (Branding) การขาย (Selling) เป็ นสิ่งที่คกู่ นั โดยจากการขาย
สินค้ าเป็ นผลพลอยได้ มาจากการสร้ างตราสินค้ า นัน่ คือ ตราสินค้ าที่มีชื่อเสียงที่ดีก็จะหมายถึงตรา
สินค้ ามีคณ
ุ ภาพดีตามไปด้ วย
2. การสร้ างตราสินค้ าทาให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความรู้สึกที่ดีและคิดว่าเป็ นสินค้ าที่มีความ
เหนือกว่าสินค้ าประเภทอื่นๆ ที่ไม่มีตราสินค้ า นั่นคือการเป็ นโอกาสที่สินค้ าดังกล่าวมีความโดด
เด่นและสามารถมีราคาอัพราคาที่แพงกว่าคูแ่ ข่งหรือสินค้ าที่ไม่มีตราสินค้ าได้ ซึ่งราคาส่วนที่เกินไป
สามารถเรียกได้ วา่ เป็ น (Price Premium)
3. การสร้ างตราสินค้ าเป็ นการสร้ างความหมายให้ แก่สินค้ า ให้ ความหมายที่ดี ทาให้
สินค้ ามีความแตกต่างจากคูแ่ ข่ง มีความโดดเด่น และเหนือกว่า ซึ่งเป็ นเหตุผลที่ผ้ บู ริโภคตอบโจทย์
ในตนเองได้ เมื่อมีความต้ องการสินค้ าหรื อบริ การ ซึ่งเหตุและผลเหล่านี ้เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรม
ผู้บริโภค
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4. การสร้ างตราสินค้ า คือการทาให้ สินค้ าเข้ าไปอยู่ในจิตใจของผู้บริ โภค นั่นคือการ
ช่วยให้ ผ้ บู ริ โภคในการประหยัดเวลาเมื่อต้ องการซื ้อสินค้ า โดยเฉพาะกับสินค้ าที่ผ้ บู ริโภคไม่ได้ ซื ้อ
สินค้ าบ่อยนัก (Infrequent Purchase) ซึ่งเป็ นสินค้ าที่ผ้ บู ริ โภคให้ ความสาคัญในการศึกษาข้ อมูล
น้ อย
5. การสร้ างตราสินค้ าที่มีความประสบความสาเร็จจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางการเงิน
(Financial Value) โดยจะสามารถขายลิขสิทธิ์ให้ กบั ผู้ที่สนใจอยากจะนาแบรนด์สินค้ าไปใช้ โดย
ตราสินค้ าที่มีคณ
ุ ค่าสูงจะทาให้ เกิดความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน นั่นคือ ตราสินค้ าสามารถเป็ น
ตัวป้องกันการแข่งขันตัดราคาได้ นอกจากนีจ้ ะช่วยให้ บริ ษัทลดต้ นทุนในการทาการตลาดได้ มาก
เนื่องจากลูกค้ ารู้จกั และมีความภักดีในตราสินค้ า
นธกฤต วันต๊ ะเมล์, อ้ างถึงในนทสรวง ภัทรอนุชิตกุล (2557) ท่ามกลางกระแสการแข่งขัน
อย่างเสรี ในโลกยุคปั จจุบัน แนวคิดเรื่ องคุณค่าตราสินค้ า (Brand Equity) นับว่าเป็ นแนวคิดที่มี
ความสาคัญและได้ รับความสนใจเป็ นอย่างมากทัง้ จากกลุ่มนักวิชาการและนักวิชาชีพด้ านการ
สื่อสารการตลาดทังในประเทศและต่
้
างประเทศเป็ นจานวนมาก ทัง้ นีเ้ นื่องจากรูปแบบการแข่งขัน
ในปั จจุบนั มิได้ จากัดอยู่เพียงการแข่งขันในระดับคุณภาพสินค้ าหรื อการให้ บริ การเท่านัน้ เพราะ
ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ทาให้ สินค้ าและบริการต่างๆในปัจจุบนั มีลกั ษณะที่แตกต่างกันน้ อย
มาก หรือแทบจะไม่แตกต่างกันเลย ดังนัน้ รูปแบบการแข่งขันสมัยใหม่จึงเปลี่ยนรูปแบบมาแข่งขัน
กันในตราสินค้ า (Brand Competition) ซึ่งอาจกล่าวได้ ว่าหากธุรกิจใดสามารถสร้ างและพัฒนา
คุณค่าตราสินค้ า (Brand Equity) ให้ เข้ าไปอยู่จิตใจของผู้บริ โภคได้ มากเท่าใด ธุรกิจนัน้ ก็ย่อมมี
โอกาสสูงที่จะประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย เนื่องจากผู้บริโภคมีความ
ผูกพันและมีความเชื่อมัน่ กับตราสินค้ านัน่ เอง
คุณค่าตราสินค้ า หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า “Brand Equity” นันได้
้ มีนกั วิชาการหลาย
ท่านนิยามไว้ หลากหลายดังนี ้ อาทิ เช่น คาว่าคุณค่าตราสินค้ าเอาไว้ วา่ คุณค่าตราสินค้ าคือกลุ่ม
ของสินทรัพย์และทุนต่างๆที่ถกู เชื่อมโยงเข้ ากับตราสินค้ า ซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดคุณค่าของสินค้ า
และบริการในจิตใจของผู้บริโภคได้
Keller, 1998, อ้ างถึงในนธกฤต วันต๊ ะเมล์ (2555) ได้ นิยามคาว่าคุณค่าตราสิน ค้ า ไว้
2 มุมมอง คื อ ประการแรก เป็ น มุมมองของบริ ษัท (Firm’s Perspective) ซึ่งมองว่าคุณ ค่าตรา
สินค้ าเป็ นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของบริษัทที่สามารถตีราคาเป็ นเงินในบัญชีงบดุล (Balance Sheet)
โดยเป็ น สินทรัพย์ที่สามารถตีราคาและสามารถซือ้ ขายกัน ได้ ซึ่งตราสิน ค้ าที่มีคณ
ุ ค่าจะต้ องมี
ลักษณะ 7 ประการดังต่อไปนี ้
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1. มีความเป็ นผู้นา
2. เป็ นตราสินค้ าที่แข็งแกร่งมัน่ คง
3. มีตลาดที่เติบโตอยู่เสมอ
4. มีความเป็ นสากล
5. มีแนวโน้ มยอดขายที่ดี
6. มีการสนับสนุนเงินลงทุนอย่างต่อเนื่อง
7. มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าอย่างถูกต้ อง
ซึ่งลักษณะสาคัญทัง้ 7 ประการนีจ้ ะนาไปสู่มลู ค่าเพิ่มทางการเงินให้ กับตราสินค้ าของ
บริษัทได้ ประการที่ 2 เป็ นมุมมองของผู้บริ โภค (Consumer’s Perspective) ซึ่งจากมุมมองนีม้ อง
ว่าคุณค่าตราสินค้ าคือคุณค่าส่วนเพิ่มที่เกิดขึ ้นในใจผู้บริโภค ทาให้ ผ้ บู ริโภครับรู้วา่ ตราสินค้ านัน้ ๆ
มีคณ
ุ ค่าเหนือกว่าตราสินค้ าอื่นๆ นัน่ เอง
Feldwick, อ้ างถึ งในสุด ารัก ษ์ วงษ์ เ จริ ญ (2556) การสร้ างคุณ ค่าตราสิน ค้ า (Brand
Equity) คือคุณค่าเป็ นสิ่งที่นักวิเคราะห์ทางการตลาดเห็นว่าเป็ นสิ่งที่ต้องทาเป็ นอันดับต้ นๆ โดย
การมองว่าคุณค่าที่อาจเพิ่มขึ ้นมาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจสะท้ อนในสิ่งที่ผ้ บู ริ โภคคิดหรื อรู้สึกและ
แสดงการให้ ความสาคัญต่อตราสินค้ าเช่นเดียวกับราคา ส่วนแบ่งการตลาด และความสามารถใน
การทากาไร ดังนัน้ จึงมีผ้ ใู ห้ ความหมายคุณค่าตราสินค้ าไว้ ดงั นี ้
แบ่งประเภทของนิยามในเรื่องคุณค่าตราสินค้ า 3 ประเภท คือ
1. Brand Valuation (มูลค่าของตราสินค้ า) คือ มูลค่ารวมทังหมดของสิ
้
นทรัพย์ที่
บริษัทขายได้ และสามารถนามาลงงบในบัญชีงบดุลได้
2. Brand Strength (ความแข็งแกร่งของตราสินค้ า) คือ ความสัมพันธ์ของลูก ค้ า
กับตราสินค้ า (Consumer Attachment)
3. Brand Description คือการเชื่อมโยง (Associate) และความเชื่อ (Belief) จาก
ผู้บริโภคที่มีตอ่ ตราสินค้ า

4. แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ชูชัย สมิท ธิ ไกร (2557, น. 6) ได้ ใ ห้ ความหมายของพฤติก รรมผู้บ ริ โภค (Consumer
Behavior) ว่าหมายถึ ง การกระท าของบุคคลที่ เ กี่ ย วข้ องกับการตัดสินใจเลือก(select)การซือ้
(purchase) การใช้ (use) และการกาจัดส่วนที่เหลือ (dispose) ของสินค้ าหรื อบริ การต่าง ๆ เพื่อ
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ตอบสนองความต้ องการและความปรารถนาของตน (Solomon,2009) พฤติกรรมเหล่านี ้สามารถ
อธิบายโดยละเอียดได้ ดงั นี ้
การตัดสินใจเลือก หมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจของผู้บริโภคในการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรือบริการ โดยครอบคลุมพฤติกรรมต่างๆ ตังแต่
้ การตระหนักถึงความต้ องการ
การค้ นหาข้ อมูล การประเมินทางเลือกต่างๆและการตัดสินใจซื ้อ
การซือ้ หมายถึงการดาเนินการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสินค้ า หรื อบริ การที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการ
ตังแต่
้ การเลือกแหล่งที่จะซื ้อและวิธีการจ่ายเงินค่าสินค้ าหรือบริการ
การใช้ หมายถึง การที่ผ้ บู ริ โภค นาสินค้ ามาใช้ ประโยชน์ตามที่ม่งุ หวัง หรื อการรับ
บริการจากองค์การธุรกิจการกาจัดส่วนที่เหลือหมายถึง การนาส่วนที่ เหลือของผลิตภัณฑ์ไปกาจัด
ทิ ้ง โดยอาจกระทาในรูปแบบต่างๆ เช่น การทิ ้งในถังขยะ การนากลับมาใช้ ใหม่ (reuse) การนาไป
ผลิตใหม่ (recycle)

ภาพประกอบ 6 ปัจจัยกาหนดพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่มา : พฤติกรรมผูบ้ ริโภค ชูชยั สมิทธิไกร (2557, น. 11)
ปั จ จัย กาหนดพฤติ กรรมของผู้บริ โภคประกอบด้ วย ปั จ จัย ภายในและปั จ จัยภายนอก
กล่าวโดยสังเขป ปัจจัยทังสองคื
้
อปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี ้
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ปัจจัยภายใน หรือปัจจัยด้ านจิตวิทยาซึ่งเกี่ยวข้ องกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค
ได้ แก่ปัจจัยดังต่อไปนี ้
1. การรั บ รู้ (perception) หมายถึ ง การเปิ ดรั บ ให้ ความสนใจ และแปล
ความหมายสิ่งเร้ า หรือข้ อมูลต่างๆที่บคุ คลได้ รับ ผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5
2. การเรียนรู้ (learning) หมายถึง การที่บคุ คลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ตนเองที่คอ่ นข้ างถาวร อันเป็ นผลมาจากประสบการณ์ตา่ งๆที่ได้ รับ
3. ความต้ องการและแรงจูงใจ (needs and motives) หมายถึง สิ่งที่ทาให้ บคุ คล
มีความปรารถนา เกิดความตื่นตัวและพลังที่จะกระทาสิ่งต่างๆ เพื่อให้ บรรลุสิ่งที่ต้องการนัน้
4. บุคลิกภาพ (personality) หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคลซึ่งเป็ นสิ่งที่บ่ งชี ้
ความเป็ น ปั จ เจกบุค คล และเป็ น สิ่ ง ก าหนดลัก ษณะการมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ กับ สิ่ ง แวดล้ อมหรื อ
สถานการณ์ของบุคคลนัน้
5. ทัศนคติ (attitude) หมายถึง ผลสรุปของการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (เช่น บุคคล
วัตถุ) ชี บ้ ่ งว่าสิ่งนัน้ ดีห รื อเลว น่าพอใจหรื อไม่พอใจ ชอบหรื อไม่ช อบ และมีป ระโยชน์ห รื อเป็ น
อันตราย
6. ค่านิยมและวิถีชีวิต (values and lifestyles) ค่านิยมคือรูปแบบของความเชื่อ
ที่แต่ละบุคคลยึดติดเป็ นมาตรฐานในการตัดสินว่าสิ่งใดเลวหรือดี และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
บุค คล ส่ว นวิ ถี ชี วิ ต คื อ รู ป แบบของวิ ถี ชี วิ ตของบุค คลที่ แสดงออกมาในรู ป แบบของกิ จ กรรม
(activities) ความสนใจ (interest) และความคิดเห็น (opinions)
ปั จ จัย ภายนอก คื อ สภาพแวดล้ อ มภายนอกตัว ของผู้บ ริ โ ภค ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่อ
พฤติกรรมการบริโภค ได้ แก่ปัจจัยต่อไปนี ้
1. ครอบครัว (family) หมายถึง บุคคลตังแต่
้ สองคนขึ ้นไป ที่มีความเกี่ยวพันกัน
ทางสายเลือด หรือการแต่งงาน หรือการรับเลี ้ยงดูบคุ คลเข้ ามาอาศัยอยู่ด้วยกัน
2. กลุม่ อ้ างอิง (reference group) หมายถึง บุคคลหรือกลุม่ ที่มีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อพฤติกรรมของบุคคลหนึ่งๆโดยมุมมองของค่านิยมของกลุ่มอ้ างอิงจะถูกนาไปใช้ เป็ นแนวทาง
สาหรับการแสดงพฤติกรรมต่างๆของบุคคล
3. วัฒนธรรม (culture) หมายถึง แบบแผนการดาเนินชีวิต ของกลุม่ คนในสังคม
รวมทังสิ
้ ่งต่างๆที่มนุษย์สร้ างขึ ้นมา ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงความเชื่อ ค่านิยม ทัศนะคติ และแบบแผน
พฤติกรรมที่ยึดถืออยู่ในสังคมนัน้ และมีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสูอ่ ีกรุ่นหนึ่ง
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4. ชันทางสั
้
งคม (social class) หมายถึง การจาแนกกลุม่ บุคคลในสังคมออกเป็น
ชัน้ ๆ โดยบุค คลที่ อยู่ชัน้ เดี ย วกัน จะมีความคล้ ายคลึงกัน ในด้ านค่านิ ย ม วิถี ชี วิต ความสนใจ
พฤติกรรม สถานะทางเศรษฐกิจและการศึกษา ได้ ให้ ความหมายไว้ วา่ พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึง
การศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทาของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับการซื ้อและการใช้ สินค้ า
นักการตลาดจาเป็ นต้ องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้ วยเหตุผลหลายประการคือ
1. พฤติกรรมผู้บริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจและมีผลทาให้ ธรุ กิจประสบ
ความสาเร็จถ้ ากลยุทธ์การตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้
2. เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวความคิดทางการตลาด (Marketing Concept) ที่ว่าการ
ทาให้ ลกู ค้ าพึงพอใจจึงต้ องศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อจัดสิ่งกระตุ้นหรือกลยุทธ์การตลาด
เพื่อสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้
พฤติกรรมผู้บริโภคจะมีความหมายครอบคลุมสาระสาคัญอยู่ 3 ประการด้ วยกันคือ การ
กระท าของแต่ละบุคคล การได้ รับ และการใช้ สินค้ าและบริ การทางเศรษฐกิจและกระบวนการ
ตัดสินใจ การกระทาของแต่ละบุคคลเป็ นการเน้ นพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่แตกต่างกันไปนัน่ เอง
การได้ รับการใช้ สินค้ าของผู้บริ โภค เป็ นเรื่ องปกติวิสยั ที่จะต้ องอุปโภคบริ โภคสินค้ า ส่วนในเรื่ อง
ของกระบวนการตัดสินใจได้ ชี ้ให้ เห็นว่าผู้บริโภคจะซื ้อสินค้ าอะไรก็ตาม จะต้ องผ่านขันตอนของการ
้
ตัดสินใจ ซึ่งประกอบด้ วย การตระหนักถึงปั ญหา การค้ นหา การประเมินผลทางเลือก และผลได้
ซึ่งจากภาพด้ านล่าง พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) มาจากปั จจัยส่วนประสม
การตลาด (Marketing Mix) ปั จ จัย ทางจิ ต วิ ท ยา (Psychological Factors) ปั จ จัย ทางสัง คม
(Social Factors) และปั จ จัย ทางสถานการณ์ (Situational Factors) (คานาย อภิป รัช ญาสกุล ,
2558b)
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ภาพประกอบ 7 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ที่มา : พฤติกรรมผู้บริโภค (คานาย อภิปรัชญาสกุล, 2558b, น. 2)
จากความหมายต่าง ๆสรุปได้ วา่ พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงการกระทาของผู้บริโภคหรื อ
ปฏิกิริยาของผู้บริโภคในการสรรหาคัดเลือกและตัดสินใจซื ้อเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสินค้ าและบริการ และ
ตอบสนองความต้ องการซึ่งเกิดจากทัศนคติการรับ รู้การเรี ยนรู้ และเหตุผลส่วนบุคคลซึ่งเป็ น ตัว
กาหนดให้ เกิดพฤติกรรมดังกล่าว นัก การตลาดที่ดีจะต้ องศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่มีตอ่
สิน ค้ าแต่ละชนิ ด เพื่ อที่ จะจัด สิ่งกระตุ้น หรื อกลยุท ธ์ การตลาดให้ สนองตอบความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคได้
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model)
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550b)ได้ กล่าวว่า ในการศึกษาถึงตลาดผู้บริ โภคนัน้ จาเป็ นอย่างยิ่ง
ที่นักการตลาดจะต้ องทาความเข้ าใจถึงพฤติกรรมต่าง ๆของผู้บริ โภคที่เป็ นส่วนประกอบที่สาคัญ
ที่สดุ ของตลาดผู้บริ โภค ในการที่จะเข้ าใจถึงสาเหตุหรื อเหตุผลที่ว่าทาไมผู้บริ โภคถึงตัดสินใจซื ้อ
หรื อไม่ซือ้ ผลิตภัณฑ์ตวั ใดตัวหนึ่ง นัน้ Phillip Kotler ได้ อธิบายถึงการเกิดพฤติกรรมของผู้บริ โภค
โดยอาศัย S-R Theory ในรู ป ของแบบจ าลองพฤติ ก รรมผู้บริ โ ภค (A Model of Consumer
Behavior) สามารถอธิบายได้ ด้วย โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค เป็ นระบบที่เกิดขึ ้นจากสิ่งเร้ า หรือสิ่ง
กระตุ้น (Stimulus) ให้ เกิดความต้ องการ (Need) ในความรู้สกึ นึกคิดของผู้ซื ้อ มีอิทธิพลอิทธิพล ทา
ให้ เกิ ด การตอบสนอง (Buyer’s response) หรื อ การตัด สิ น ใจของผู้ซื อ้ (Buyer’s purchase
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decision) โดยสามารถเรี ย กว่ า โมเดลที่ ใ ช้ อธิ บ ายระบบนี ไ้ ด้ อี ก ลั ก ษณะว่ า S-R Theory
ประกอบด้ วย 3 ส่วนสาคัญ ได้ แก่
1. สิ่งกระตุ้น (Stimulus) ทังภายในและภายนอก
้
นักการตลาดจะสนใจ เน้ นการสร้ าง
สิ่งกระตุ้นทางการตลาดซึ่งควบคุมได้ และ สิ่งกระตุ้นอื่นที่ควบคุมไม่ได้
2. ความรู้ สึก นึก คิดของผู้ซือ้ (Buyer’s black box) เปรี ย บเสมือนกล่องดา (Black
box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้ ต้ องพยายามค้ นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซือ้ ที่ได้ รับ
อิทธิพลจากลักษณะของผู้ซื ้อ และกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื ้อ
3. การตอบสนอง (Buyer’s Response) การตอบสนองหรือการตัดสินใจซือ้ ของผู้ซื อ้
หรือ ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ

ภาพประกอบ 8 แบบจาลองพฤติกรรมผู้บริโภค S-R Theory
ที่มา : (Kotler, 1997)
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โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคมีรายละเอียดดังนี ้
1. สิ่ ง กระตุ้น (Stimulus) สิ่ ง กระตุ้น อาจเกิ ด ขึน้ เองจากภายในร่ า งกาย (Inside
Stimulus) และสิ่งกระตุ้นจากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะต้ องสนใจและจัดสิ่ง
กระตุ้นภายนอก เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความต้ องการผลิตภัณฑ์สิ่ งกระตุ้นถือว่าเป็ นเหตุจงู ใจให้ เกิด
การซื ้อสินค้ า (Buying Motive) ซึ่งอาจใช้ เหตุจงู ใจซื ้อด้ านเหตุผล และใช้ เหตุจงู ใจซื ้อด้ านจิตวิทยา
(อารมณ์) ก็ได้ สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ
1.1 สิ่งกระตุ้น ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็ น สิ่งกระตุ้นที่นักตลาด
สามารถควบคุมและต้ อ งจัด ให้ มีขึน้ เป็ น สิ่ง กระตุ้น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ส่ว นประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) ประกอบด้ วย
1.1.1 สิ่ ง กระตุ้น ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) เช่ น ออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้
สวยงามเพื่อกระตุ้นความต้ องการ
1.1.2 สิ่งกระตุ้นด้ านราคา (Price) เช่นการกาหนดราคาสินค้ าให้ เหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาลูกค้ าเป้าหมาย
1.1.3 สิ่ ง กระตุ้น ด้ า นการจัดช่ อ งทางการจัด จาหน่ าย (Distribution หรื อ
Place) เช่น การจัด จ าหน่ายผลิต ภัณ ฑ์ ใ ห้ ทั่วถึ งเพื่ อให้ ความสะดวกแก่ ผ้ บู ริ โภคถื อว่าเป็ น การ
กระตุ้นความต้ องการซื ้อ
1.1.4 สิ่งกระตุ้น ด้ านการส่งเสริ ม การตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณา
สม่าเสมอการใช้ ความพยายามของพนักงานขายการลดแลกแจกแถมการสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดี
กับบุคคลทัว่ ไปเหล่านี ้ถือว่าเป็ นสิ่งกระตุ้นความต้ องการซื ้อ
1.2 สิ่งกระตุ้นอื่น ๆ (Other Stimulus) เป็ นสิ่งกระตุ้นความต้ องการผู้บริ โภคที่ อยู่
ภายนอกองค์การซึ่งบริษัทควบคุมไม่ได้ สิ่งกระตุ้นเหล่านี ้ได้ แก่
1.2.1 สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่นภาวะเศรษฐกิจรายได้ ของ
ผู้บริโภคเหล่านี ้มีอิทธิพลต่อความต้ องการของบุคคล
1.2.2 สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological) เช่นเทคโนโลยีใหม่ด้านฝาก
ถอนเงินอัตโนมัติ สามารถกระตุ้นความต้ องการให้ ใช้ บริการของธนาคารมากขึ ้น
1.2.3 สิ่ ง กระตุ้นทางกฎหมายและการเมื อ ง (Low หรื อ Political) เช่ น
กฎหมายเพิ่ มหรื อลดสินค้ าใดสิน ค้ าหนึ่งจะมีอิทธิ พลต่อการเพิ่ มหรื อลดความต้ องการซื อ้ ของ
ผู้บริโภค
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1.2.4 สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่นขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ในเทศกาลต่าง ๆจะมีผลกระตุ้นให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความต้ องการซื ้อสินค้ าในเทศกาลนัน้
2. กล่องดาหรือความรู้สกึ นึกคิดของผู้ซื ้อ (Buyer’s Black Box) ความรู้สกึ นึกคิดของ
ผู้ซื ้อที่เปรียบเสมือนกล่องดา (Black Box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้ องพยายาม
ค้ นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซือ้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื ้อได้ รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้ซื ้อและ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื ้อ
2.1. ลักษณะของผู้ซื ้อ (Buyer Characteristics) ลักษณะของผู้ซื ้อมีอิทธิ พลจาก
ปั จจัยต่าง ๆคือปั จจัยด้ านวัฒนธรรมปัจจัยด้ านสังคมปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยด้ านจิตวิทยาซึ่ง
รายละเอียดในแต่ละลักษณะจะกล่าวถึงในหัวข้ อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
2.2. กระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู้ซื ้อ (Buyer Decision Process) ประกอบด้ วย
ขันตอนคื
้
อการรับรู้ความต้ องการ (ปัญหา) การค้ นหาข้ อมูลการประเมินผลทางเลือกการตัดสินใจ
ซื อ้ และพฤติ ก รรมภายหลังการซื อ้ ซึ่งมีรายละเอีย ดในแต่ละกระบวนการจะกล่าวถึ งในหัวข้ อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื ้อ
3. การตอบสนองของผู้ซือ้ (Buyer’s Response) หรื อการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริ โภค
หรือผู้ซื ้อ (Buyer’s Purchase Decision) ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆดังนี ้
3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice)
3.2 การเลือกตราสินค้ า (Brand Choice)
3.3 การเลือกผู้ขาย (Dealer Choice)
3.4 การเลือกเวลาในการซื ้อ (Purchase Timing)
3.5 การเลือกปริมาณการซื ้อ (Purchase Amount)
อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล (2550) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึง
บุคคลต่างๆที่มีความสามารถในการซื ้อหรื อทุกคนที่มีเงิน นอกจากนัน้ ในทัศนะของนักการตลาด
ผู้บ ริ โภคจะต้ องมีค วามต้ องการในการซือ้ สิน ค้ าหรื อบริ ก ารด้ วย ลัก ษณะอื่นๆของผู้บริ โภค คือ
ผู้บริโภคบางคน ซือ้ สินค้ าไปเพื่อใช้ ประโยชน์สว่ นตัว และในขณะเดียวกัน ก็ยงั มีผ้ บู ริโภคอีกหลาย
ร้ อยหลายพันคน ซื ้อไปเพื่อขายต่อ หรือใช้ ในการผลิตอีกด้ วย
จากความหมายข้ างต้ นสามารถสรุปได้ วา่ พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่แสดง
ออกมาในรูปแบบของการค้ นหา การประเมิน ตัดสินใจเลือกซื อ้ เลือกใช้ และพฤติกรรมที่แสดงออก
หลังการซื ้อ ของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้ องการของตน
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การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2552) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภคเป็ นการค้ นหาหรือ
วิจัย เกี่ยวกับ พฤติ กรรมการซือ้ และการใช้ ของผู้บ ริ โภคเพื่ อทราบถึงลักษณะความต้ องการและ
พฤติกรรมการซื ้อและการใช้ ของผู้บริโภค คาถามที่ใช้ เพื่อการค้ นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือ
6Ws และ 1H เพื่อค้ นหาคาตอบ 7 ประการหรือ 7Os
ตาราง 3 คาถาม 7 คาถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคาตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
คาถาม (6Ws และ 1H)
1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย
(Who is in the target market?)

2. ผู้บริโภคซื ้ออะไร
(What does the consumer buy?)

3. ทาไมผู้บริโภคจึงซื ้อ
(Why does the consumer buy?)

คาตอบที่ต้องการทราบ (7 Os)
ลักษณะกลุม่ เป้าหมาย (Occupants)
ทางด้ าน
1). ประชากรศาสตร์
2). ภูมิศาสตร์
3). จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์
4). พฤติกรรมศาสตร์
สิ่งที่ผ้ บู ริโภคต้ องการซื ้อ (Objects) สิ่งที่
ผู้บริโภคต้ องการจากผลิตภัณฑ์ก็คือต้ องการ
คุณสมบัตหิ รือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
(Product Component) และความแตกต่างที่
เหนือกว่าคูแ่ ข่งขัน (Competitive
Differentiation)
วัตถุประสงค์ในการซื ้อ (Objectives) ผู้บริโภค
ซื ้อสินค้ าเพื่อสนองความต้ องการของเขาด้ าน
ร่างกายและด้ านจิตวิทยา ซึ่งต้ องศึกษาถึง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ คือ
1). ปัจจัยภายในหรือปัจจัยทางจิตวิทยา
2). ปัจจัยทางสังคม และวัฒนธรรม
3). ปัจจัยเฉพาะบุคคล
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ตาราง 3 (ต่อ) ค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพื่ อหาคาตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค
4. ใครมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจซื ้อ
(Who participates in the buying?)

5.ผู้บริโภคซื ้อเมื่อใด
(When does the consumer buy?)

6.ผู้บริโภคซื ้อที่ไหน
(Where does the consumer buy?)

7.ผู้บริโภคซื ้ออย่างไร
(How does the consumer buy?)

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552)

บทบาทของกลุม่ ต่างๆ (Organizations) มี
อิทธิพลในการตัดสินใจซึ่งประกอบด้ วย
1). ผู้ริเริ่ม
2). ผู้มีอิทธิพล
3). ผู้ตดั สินใจซื ้อ
4). ผู้ซื ้อ
5). ผู้ใช้
โอกาสในการซื ้อ (Occasions) เช่น ช่วงเดือน
ใดของปี หรือ ช่วงฤดูใดของปี ช่วงวันใดของ
เดือน ช่วงเวลาใดของโอกาสพิเศษ หรือ
เทศกาลวันสาคัญต่างๆ
ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ที่ผ้ บู ริโภคไปทา
การซื ้อ เช่น ห้ างสรรพสินค้ า ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ร้ านขายของชา บางลาพู พาหุรัด สยามสแควร์
ฯลฯ
ขันตอนในการตั
้
ดสินใจซื ้อ (Operations)
ประกอบด้ วย 1). การรับรู้ปัญหา
2). การค้ นหาข้ อมูล
3). การประเมินผลทางการเลือก
4). ตัดสินใจซื ้อ
5). ความรู้สกึ หลังการซื ้อ
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5. ประวัติความเป็ นมาของตราสินค้า VISTRA
บริ ษั ท เอ็น บี ดี เฮลท์ แ คร์ จ ากัด (NBD Healthcare Co.,Ltd.) ผู้ผ ลิ ต และจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่มีคณ
ุ ภาพ ภายใต้ แบรนด์ VISTRA โดยมี คุณพิรุณโรจน์ ไกรสุรพงศ์ เป็ น
กรรมการผู้จัด การ ซึ่ ง ด าเนิ น ธุร กิ จ มาเป็ น ระยะเวลากว่า 15 ปี มุ่ง เน้ นคิ ดค้ น ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ มี
คุณภาพสูง เพื่อให้ ผ้ คู นมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีตามแนวคิด “ชีวิตดี เริ่มต้ นที่สขุ ภาพ (Better Health,
Better Life)” ซึ่งผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ควบคุมคุณ ภาพภายใต้ ห ลัก เกณฑ์ ก ารผลิ ต
ม า ต ร ฐ า น ส า กล Good Manufacturing Practice ( GMP) เ พื่ อใ ห้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพ พร้ อมความปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ และมีความสม่าเสมอในทุก
ขันตอนของการผลิ
้
ต ตามเกณฑ์และเงื่อนไขของการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งเลือกสรรวัตถุดิบอย่างมี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานจากทัว่ ทุกมุมของโลก อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ ปนุ่ เยอรมัน ฝรั่งเศส
สวีเ ดน นอร์ เ วย์ และอื่น ๆ เน้ น หาแหล่งวัตถุดิบ ที่ มี ก ารท าฟาร์ มเพาะปลูก แบบชี ว ภาพ หรื อ
ปราศจากสารเคมี เพื่อให้ ได้ วตั ถุดิบที่มีความปลอดภัยและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
นอกจากนี ้ VISTRA ยั ง มุ่ ง ค้ นคว้ าพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ บ นพื น้ ฐานของข้ อมูล
วิทยาศาสตร์ ที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือ ศึกษาและวิจัยข้ อมูลอย่างละเอียดก่อนดาเนินการทดลอง
ทดสอบผลิ ต ภัณ ฑ์ ก่ อ นการจัด จ าหน่ า ยทุก ครั ง้ เป็ น ระยะเวลาอย่ า งน้ อ ย 1 ปี ทดสอบเรื่ อ ง
ประสิทธิภาพ ทดสอบเรื่องอายุการเก็บรักษา ทดสอบเรื่องความปลอดภัย ทดสอบเรื่องความคงตัว
และมีศนู ย์วิจยั VISTRA เป็ นสถาบันที่ก่อตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นสถานที่สาหรับการค้ นคว้ า วิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ ้น รวมทัง้ ยังเป็ นศูนย์ข้อมูลแห่งการเรี ยนรู้ที่ได้ รวบรวม
ข่าวสารข้ อมูลต่างๆ ทังทางด้
้
านสุขภาพและความงามไว้ เป็ นจานวนมาก นอกจากนี ้ภายในศูนย์ยงั
มีแผนกการฝึ กอบรมสาหรับทัง้ บุคลากรภายในองค์กรและผู้ที่สนใจทั่วไปอีกด้ ว ย อย่างไรก็ตาม
ปณิธานหลักของการก่อตังศู
้ นย์แห่งการศึกษาและวิจัย VISTRA แห่งนีข้ ึ ้นก็เพื่อที่จะจุดประกาย
และมอบแรงบัน ดาลใจในการดูแลสุขภาพตนเองและคนรอบข้ า งให้ มากขึน้ เพราะผู้บ ริ ห าร
VISTRA เชื่อว่าแหล่งของข้ อมูลสุขภาพที่เป็ นเลิศจะสามารถยกระดับชีวิตและความเป็ นอยู่ ของทุก
คนให้ ดีขึ ้นได้ โดยผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารดูแลสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลความงาม
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ภาพประกอบ 9 กลุม่ ดูแลสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA

ภาพประกอบ 10 กลุม่ ดูแลความงามผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA
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6. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
จากการศึกษางานวิจยั เรื่ อง คุณค่าตราสินค้ าและพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ามีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้
ประสิ ท ธิ์ พ ร วี ร ะยุ ท ธวิ ไ ล (2550) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งการวิ จั ย ด้ านผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ มสมุน ไพรบ ารุ ง สุข ภาพของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยคือผู้บริ โภคที่เคยซื ้อหรื อบริ โภคเครื่ องดื่มสมุนไพร
บ ารุ งสุขภาพจานวน 420 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ น เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดย
ผลการวิ จัย พบว่า ส่ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ งมากกว่า เพศชาย มี ส ถานภาพโสด อายุ 21-30 ปี
ประกอบอาชี พเป็ น พนัก งานเอกชน ระดับ การศึก ษาปริ ญ ญาตรี และมี รายได้ เ ฉลี่ย ต่อ เดื อ น
10,001-20,000 บาท ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกับ ประโยชน์ ที่ ได้ รับ จากการบริ โภคเครื่ อ งดื่ ม
สมุน ไพรบ ารุงสุขภาพพบว่าผู้บริ โภคส่วนใหญ่ตอบคาถามได้ ถูก ต้ องและมีความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้ รับจากการบริโภคเครื่ องดื่มสมุนไพรบารุงสุขภาพ ในระดับมาก ปั จจัยด้ าน
ผลิตภัณฑ์ของเครื่ องดื่มสมุนไพรบารุงสุขภาพ ได้ แก่ ด้ านประโยชน์พืน้ ฐาน ด้ านตราผลิตภัณฑ์
ด้ านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้ านลักษณะทางกายภาพ และด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์ ผู้บริ โภคมีค่าเฉลี่ย
ของทัศนคติในระดับดี ส่วนคุณภาพของด้ านผลิตภัณฑ์ผ้ บู ริ โภคมีคา่ เฉลี่ยของทัศนคติในระดับดี
มากพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มสมุนไพรบารุงสุขภาพพบว่าผู้บริโภคจะซือ้ เครื่ องดื่มสมุนไพร
บารุงสุขภาพประมาณ 8 ครัง้ ต่อเดือน จานวนเฉลี่ยในการซือ้ ครัง้ ละประมาณ 60 บาท ประเภท
ของเครื่ องดื่ มสมุน ไพรบ ารุ งสุขภาพที่ นิ ย มบริ โภค ได้ แก่ เครื่ องดื่มสมุน ไพรจากผลไม้ และพืช
สมุน ไพร แหล่งข้ อมูลข่าวสารเกี่ ย วกับ เครื่ องดื่มสมุน ไพรบ ารุ งสุขภาพที่ ได้ รับ มากที่ สุด ได้ แก่
นิตยสาร/วารสาร สถานที่ผ้ บู ริ โภคซือ้ เครื่ องดื่มสมุนไพรบารุงสุขภาพมากที่สดุ ได้ แก่ ร้ านสะดวก
ซือ้ ผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ในการบริ โภคคือ เพื่อบารุงสุขภาพ และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจบริ โภค ได้ แก่ ตัวผู้บริ โภคเอง แนวโน้ มการบริ โภคเครื่ องดื่มสมุนไพรบารุงสุขภาพใน
อนาคต พบว่าผู้บริ โภคมีแนวโน้ มที่จะบริ โภคแน่น อนและบอกต่อให้ บุคคลอื่นบริ โภคเครื่ องดื่ม
สมุนไพรบารุงสุขภาพแน่นอน ผู้บริ โภคเครื่ องดื่มสมุนไพรบารุงสุขภาพที่มีเพศ สถานภาพ อาชีพ
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่ องดื่มสมุนไพรบารุงสุขภาพไม่แตกต่างกัน
ผู้บริ โภคเครื่ องดื่มสมุนไพรบารุงสุขภาพที่มีอายุ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ระดับความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้ รับจากการบริ โภคเครื่ องดื่มสมุนไพรบารุงสุขภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การบริ โภคเครื่ องดื่มสมุนไพรบารุงสุขภาพแตกต่างกัน อย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ทัศนคติ
ด้ า นประโยชน์ พืน้ ฐานผลิต ภัณ ฑ์ แ ละบรรจุภัณ ฑ์ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โภค
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เครื่องดื่มสมุนไพรบารุงสุขภาพ ด้ านจานวนเงินเฉลี่ยที่ใช้ ในการซื ้อต่อครัง้ และความถี่ในการซื ้อต่อ
เดือนอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05โดยมีความสัมพันธ์เป็ น ไปในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้ างต่าและ
ต่ามากตามลาดับ ทัศ นคติ ด้ านตราผลิตภัณ ฑ์ คุณ ภาพของผลิตภัณ ฑ์ ไม่มีความสัมพัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มสมุนไพรบารุงสุขภาพ ด้ านความถี่ในการซื ้อต่อเดือน และจานวน
เฉลี่ ย ในการซื อ้ ต่อ ครั ง้ ทัศ นคติ ด้า นลัก ษณะทางกายภาพผลิ ตภัณ ฑ์ ไม่มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ มสมุน ไพรบ ารุ ง สุข ภาพ ด้ า นความถี่ ใ นการซื อ้ ต่อ เดื อ น แต่มี
ความสัมพันธ์กับจานวนเงินเฉลี่ยที่ใช้ ในการซือ้ ต่อครัง้ อย่างมียันสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมี
ความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกันระดับต่ามาก พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรบารุง
สุขภาพ ด้ านความถี่ในการซือ้ ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับแนวโน้ มการบริ โภคเครื่ องดื่มสมุนไพร
บารุงสุขภาพในอนาคต และแนวโน้ มการบอกต่อให้ บคุ คลอื่นบริโภค อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
0.01 โดยมี ค วามสัม พัน ธ์ เ ป็ น ไปในทิ ศทางเดีย วกัน ระดับ ค่อ นข้ า งต่ า พฤติ ก รรมการบริ โภค
เครื่ องดื่ มสมุน ไพรบ ารุ งสุขภาพ ด้ านจ านวนเงิ น เฉลี่ย ในการซือ้ ต่อครัง้ ไม่มีความสัมพัน ธ์ กับ
แนวโน้ มการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรบารุงสุขภาพในอนาคต และแนวโน้ มการบอกต่อให้ บคุ คลอืน่
บริโภค
อัญชนา มาลาคา (2552) ได้ ศึกษาเรื่ องปัจ จัยที่ มี ผ ลต่อพฤติก รรมการซื้อกาแฟลด
น้้าหนักเพื่อสุขภาพในร้านขายยาในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ ผู้บริโภคที่
เคยบริ โภคและเคยซื ้อกาแฟลดน ้าหนักเพื่อสุขภาพในร้ านขายยาในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ
ตังแต่
้ 12 ปี ขึ ้นไปจาวน 385 คน โดยใช้ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้ อมูล สถิติที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test)
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั ผลการวิจบั พบว่า
ผู้บริ โภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุ 25-34 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญา
ตรี มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน และมี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ผู้บริ โภคมี
ความคิดเห็นในระดับที่ดีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด มีความคิดเห็น ในระดับ ปานกลางในด้ านราคาและด้ าน
บุคลากรผู้บริ โภคมีรูปแบบการดาเนินชีวิตในด้ านการดูแลนา้ หนักเป็ นสิ่งที่มีความจาเป็ น อยู่ใ น
ระดับมากที่สดุ ด้ านความระมัดระวังในการรับประทานอาหารที่ อาจทาให้ อ้วน และด้ านความ
กังวลต่อการบริ โภคกาแฟลดนา้ หนักเพื่อสุขภาพอยู่ในระดับปานกลางใ ส่วนของพฤติกรรมการ
บริโภคนันผู
้ ้ บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื ้อยี่ห้อเนเจอร์กิฟมากที่สดุ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื ้อคือตัวเอง
ร้ านขายยาเป็ นสถานที่ที่ไปซื ้อมากที่สดุ เหตุผลที่เลือกรับประทานคืออยากทดลองใช้ ผลิตภัณฑ์
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มากที่สดุ ความถี่ในการซื ้อกาแฟลดน ้าหนักเพื่อสุขภาพโดยเฉลี่ยคือ 2 ครัง้ โดยมีปริ มาณการซื ้อ
ต่อครัง้ เฉลี่ย 16 ซองต่อครัง้ และจ านวนเงิ น ที่ ใ ช้ ใ นการซื อ้ เฉลี่ย 176 บาทต่อครัง้ ผลทดสอบ
สมมุติฐานพบว่าผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อกาแฟลดน ้าหนักเพื่อสุขภาพใน
ด้ านความถี่ การซือ้ (ครัง้ /เดื อน) และด้ านปริ มาณการซือ้ (ซอง/ครัง้ ) แตกต่างกัน ผู้บ ริ โภคที่มี
สถานภาพต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ กาแฟลดนา้ หนักเพื่อสุขภาพในด้ านปริ มาณการซือ้ (ซอง/
ครัง้ ) แตกต่างกัน และผู้บ ริ โภคที่ มีอาชี พแตกต่างกัน มีพฤติก รรมการซื อ้ กาแฟลดนา้ หนักเพื่อ
สุขภาพในด้ านปริ มาณการซื ้อ (ซอง/ครัง้ ) และด้ านจานวนเงินที่ใช้ ในการซื ้อ (บาท/ครัง้ ) แตกต่าง
กัน นอกจากนีย้ ังพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านสถานที่จัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื ้อกาแฟลดน ้าหนักเพื่อสุขภาพในด้ านความถี่การซื ้ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกันในระดับต่า ส่วนปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื ้อกาแฟลดน ้าหนักเพื่อสุขภาพด้ านความถี่ในการซื ้ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต่า
สหรัฐ สุดสงวน (2554)ได้ ศกึ ษาเรื่องคุณค่าตราสินค้ าที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภค
เครื่ องดื่มบารุงกาลังยี่ห้อกระทิงแดงของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ ผู้บริ โภคที่เคย
ซื ้อและดื่มเครื่องดื่มบารุงกาลังยี่ห้อกระทิงแดงจานวน 400 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมอ
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผลการวิจยั พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 26-35 ปี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพ เป็ นพนักงานบริษัท รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเทียบเท่า
10,000 บาทความคิดเห็นที่มีตอ่ คุณค่าตราสินค้ าเครื่ องดื่มบารุงกาลังยี่ห้อกระทิงแดงในภาพรวม
อยู่ในระดับดีเมื่อพิจารณาในรายด้ าน พบว่า ด้ านการรู้จกั ตราสินค้ า ด้ านความผูกพันกับตราสินค้า
อยู่ในระดับดี และด้ านคุณภาพที่รับรู้ ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า อยู่ในระกับปานกลางพฤติกรรม
การบริ โภคเครื่ องดื่มบารุงกาลังยี่ห้อกระทิงแดงของผู้บริ โภคมีปริ มาณในการดื่มประมาณ 3 ขวด
ต่อสัปดาห์ มีมลู ค่าในการดื่ม ประมาณ 26 บาทต่อสัปดาห์ ดื่มเครื่ องดื่มบารุงกาลังยี่ห้อกระทิง
แดงในช่วงเวลาบ่าย (13.00.16.00น.) ซื ้อเครื่องดื่มบารุงกาลังยี่ห้อกระทิงแดงที่ร้านสะดวกซื อ้ และ
ตัวเองเป็ นผู้มีอิทธิพลต่อการบริโภคเครื่องดื่มบารุงกาลังยี่ห้อกระทิงแดงผู้บริ โภคมีระดับการศึกษา
อาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มบารุงกาลัง ยี่ห้อ กระทิงแดง ของผู้บริโภค ด้ าน
ปริมาณในการบริโภค และด้ านมูลค่าในการบริโภคเครื่องดื่มบารุงกาลัง ยี่ ห้อ กระทิงแดง แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.01 และ 0.05 ตามลาดับด้ านคุณค่าตราสินค้ ามีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มบารุงกาลัง ยี่ห้อกระทิงแดง ของผู้บริโภคอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับต่า
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ภาวิณี ตันติผาติ (2554) ได้ ศึกษาเรื่ องการตัดสินใจซือ้ ผลติภณ
ั ฑ์เสริ มอาหารเพื่ อ
สุขภาพของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจยั นี ้ เป็ นงานวิจยั เชิงพรรณนา โดยมีเป้าหมาย
เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการบริโภคเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลและความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ เลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้ แบบสอบถามกับ ประชากรที่มี
คุณสมบัติ 4 ด้ าน ได้ แก่ อาศัยและ/หรือ ทางานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีอายุตงแต่
ั ้ 15 ปี เป็ น
ต้ น ไป มีอาชี พและรายได้ ที่ แน่น อน และมีป ระสบการณ์ ก ารบริ โภคเสริ ม อาหารเพื่ อสุข ภาพ
จานวน 400 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ทุกปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อ การตัดสินใจ
เลือกซื อ้ ผลิต ภัณ ฑ์ เสริ มอาหารเพื่ อสุขภาพของผู้บริ โภค ใน เขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
พฤติกรรมการบริโภคเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
เพ็ญโสภา ปิ่ นพงศา (2554) ได้ ศึกษาเรื่ ององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และความ
ตระหนักรู้ (Brand Awareness) ในตราสินค้ า ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อ เครื่องดื่มชูกาลังเอ็ม 150
ของผู้บริ โภค ในเขตกรุงเทพมหานครและความสัมพันธ์ระหว่างการองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
และความตระหนัก รู้ (Brand Awareness) กับ ลัก ษณะความสัมพัน ธ์ ท างประชากรศาสตร์ ซึ่ง
ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพระดับการศึกษา อาชีพ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาในครัง้ นี ้ 400 คน โดยใช้ การ
ออกแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวัดผลการวิจยั แบบสอบถามที่เป็ นเครื่ องมือ สถิติที่ใช้ เป็ น
เชิงพรรณนา(Descriptive Statistics)และการใช้ สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistic)
การวัดค่าจากความสัมพันธ์ของตัวแปรที่กาหนด ในการใช้ เพื่อทาการอธิบายข้ อมูล และ สถิติที่ใช้
ในการทดสอบ คือ (Chi-Square-Test) ผลการศึกษามีดงั ต่อไปนี ้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็ นเพศชาย มีอายุ 23-30 ปี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่จบ ระดับการศึกษาปริ ญญาโท มีอาชี พ
พนักงานบริษัท รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-25,000 บาท การตัดสินใจซื่อของผู้บริโภค เครื่องดื่ม
ชูก าลัง เอ็ม 150 เพราะมีราคาเหมาะสมกับ สภาวะ เศรษฐกิจในปั จจุบัน ผู้บ ริ โภคตัดสินใจซือ้
เครื่ องดื่มชูกาลังเอ็ม 150 ผู้บริ โภคจะนึกถึงประโยชน์ ของเครื่องดื่มเป็ นอันดับแรก ผู้บริ โภคมีการ
ตัดสินใจซือ้ เครื่ องดื่มชูกาลัง เอ็ม 150 เพราะมีการรับรู้ ข้ อมูลจูงใจจากการชมโฆษณา ผู้บริ โภค
ตัดสินใจซื ้อเครื่องดื่มชูกาลัง เอ็ม 150 เพื่อตอบสนองความเหนื่อยล้ าของร่างกาย จากการทางาน
ผู้บริโภคตัดสินใจซื ้อเครื่องดื่มชูกาลัง เอ็ม 150 เนื่องจากมีช่องทางการจาหน่ายที่หลากหลาย การ
ตัดสินใจซื ้อเครื่องดื่มชูกาลัง เอ็ม 150 ของผู้บริโภคขึ ้นอยู่กบั ความพึงพอใจของผู้บริโภค ผู้บริโภค
ตัดสินใจซือ้ เครื่ องดื่มชูกาลัง เอ็ม 150 เนื่องจากมีความชอบในตราสินค้ า ผู้บริ โภคตัดสินใจซื อ้
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เครื่ องดื่มชูกาลัง เอ็ม 150 เนื่องจากความชอบในรสชาติของเครื่ องดื่มชูกาลัง เอ็ม 150 ผลการ
ทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า องค์ ป ระกอบของผลิตภัณ ฑ์ ไม่มีผลต่อการตัดสิน ใจซื อ้ เครื่ องดื่ม ชู
ก าลังเอ็ม 150 ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เมื่อพิ จ ารณารายด้ านพบว่า ด้ านรู ป แบบ
ผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และด้ านรสชาติของผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้
เครื่ องดื่มชูกาลังเอ็ม 150 ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนด้ านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
และด้ านประโยชน์ของผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อเครื่องดื่มชูกาลังเอ็ม 150 ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีความสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความตระหนักรู้ในตราสินค้ า
ของผลิตภัณฑ์เอ็ม 150 ในภาพรวม พบว่า ความตระหนักรู้ในตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์ไม่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื ้อเครื่องดื่มชูกา ลังเอ็ม 150 ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาราย
ด้ านพบว่า การระลึกในตราสินค้ า ความจงรักภักดีในตราสินค้ า ภาพลักษณ์ของตราสินค้ า และ
ความโดดเด่นของตราสินค้ า มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เอ็ม 150 ส่วนด้ านการรู้จัก ตรา
สินค้ า ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์เอ็ม 150 อย่างมีความสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สุดารักษ์ วงษ์ เจริญ (2556) ได้ ศกึ ษาเรื่องคุณค่าตราสินค้ าส่งผลต่อความภักดีในการ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร Blackmore จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิงมีอายุอยู่ระหว่าง 26 - 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสดประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชนรายได้ ส่วนใหญ่เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001 - 25,000 บาท ผลการศึกษา
พบว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีระดับความคิดเห็นมาก ว่า ด้ านคุณค่าตราสินค้ า ด้ านการ
รู้ จัก ชื่ อตราสินค้ า คุณ ค่าตราสินค้ าด้ านการเชื่อมโยงตราสิน ค้ า คุณ ค่าตราสิน ค้ าด้ านการรับรู้
คุณ ภาพ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ความภัก ดี ใ นการซื อ้ ผลิ ตภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร Blackmore ดัง นัน้ ผลการ
ทดสอบสมมติ ฐ านการวิจัยพบว่าคุณค่าตราสินค้ าในแต่ละด้ านส่งผลต่อความภักดีในการซือ้
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร Blackmore แตกต่างกันโดยคุณค่าตราสินค้ าส่งผลมากที่สดุ คือ คุณค่า
ตราสินค้ าด้ านการเชื่อมโยงตราสินค้ ารองลงมาคือคุณค่าตราสินค้ า ด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพและ
คุณค่าตราสินค้ าด้ านการรู้จกั ชื่อตราสินค้ า ดังนัน้ คุณค่าตราสินค้ าส่งผลต่อความภักดีในการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Blackmore ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สิริรัต น์ ห้ วยธาร (2557) ได้ ศึก ษาเรื่ องปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื ้อเสริมอาหารเพื่อสุขภาพของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ ตัวอย่างที่
ใช้ ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ ได้ แ ก่ ผู้บ ริ โ ภควัย ท างานที่ มี อ ายุตัง้ แต่ 21 - 60 ปี ที่ ท างานอยู่ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครที่ เ คยซื อ้ เสริ มอาหารเพื่ อสุขภาพจ านวน 400 คน การศึก ษาวิจัย ครัง้ นี ไ้ ด้ ใ ช้
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้ สถิติวิเคราะห์คา่ ที่สถิติวิเคราะห์
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ความแปรปรวนแบบทางเดี ย ว และสถิ ติ สัม พัน ธ์ ส หสัม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สัน โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการวิเคราะห์ ผลจาการวิจยั พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง โดยมี
อายุระหว่าง 21 - 30 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็ นพนักงาน
บริ ษั ท เอกชน และมี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่อ เดื อ น ตัง้ แต่ 45,001 บาทขึน้ ไป ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์
ประกอบด้ วย ด้ านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้ านสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ และด้ านตราสินค้ าของ
ผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับสาคัญมากที่สุ มาก และปานกลาง ตามลาดับผลของการวิเคราะห์
พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ความถี่ในการซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุขภาพภายใน 3 เดือนมีค่าเฉลี่ยประมาณ 2
ครัง้ ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา และจานวนเงินที่ท่านใช้ จ่ายในการซื อ้ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
เพื่อสุขภาพแต่ละครัง้ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 1605.70 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ
สถานภาพสมรส รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อ
สุขภาพในด้ านค่าใช้ จ่ายต่อครัง้ ในการซื ้อผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุขภาพในด้ าน
ความถี่ในการซื ้อผลิตภัณฑ์ในระยะเวลา 3 เดือน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ในด้ า นสรรพคุณ ของผลิ ตภัณ ฑ์ และด้ า นตราสิ น ค้ า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ มี
ความสัมพันธ์ ทิศทางเดียวกันในระดับต่ากับพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุขภาพ
ของผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครในด้ านค่าใช้ จ่ายต่อครัง้ ในการซื ้อผลิตภัณฑ์ และมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลาดับ
เสกสรรค์ วีระสุข (2557) ได้ ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์เ สริ มอาหาร
ประเภทวิตามินในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
อายุระหว่าง 15-24 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน และมีรายได้ เฉลี่ย ต่อ
เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีทศั นคติดานผลิตภัณฑ์ ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้ านการ
ส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับดี ส่วนทัศนคติด้านราคาอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ตอบแบบสอบถามมี
แรงจูงใจด้ านเหตุผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีแรงจูงใจด้ านอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดับ ปาน
กลาง ตราสินค้ าที่ซื ้อมากที่สดุ คือ Blackmores สูตรที่ผ้ บู ริโภคซื ้อมากคือ วิตามินซี มีคา่ ใช้ จ่ายใน
การซื ้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินเฉลี่ย 1,156.07 บาท/ ครัง้ มีความถี่ในการซื ้อ 3 ครัง้ /
6 เดือน โดยสาเหตุที่ซื ้อคือซื ้อตามคนรอบข้ างและได้ รับข้ อมูลข่าวสารจากบุคคลที่ร้ ูจกั ส่วนบุคคล
ที มี อิ ท ธิ พ ลในการซื อ้ คื อ ตนเองและนิ ย มซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหารประเภทวิ ต ามิน จากร้ าน
Watson/ Boots ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่าเพศมีความสัมพัน ธ์ กับ พฤติก รรมผู้บ ริ โ ภค
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินด้ านตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์ ด้ านบุคคลที่มีอิทธิพลในการ
ซื อ้ ผลิต ภัณ ฑ์ ด้ านระยะเวลาที่ บ ริ โภคผลิตภัณ ฑ์ อายุมีความสัมพัน ธ์ ก บพฤติก รรมผู้บ ริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์เสริ ม อาหารประเภทวิตามิ นด้ านนีต้ ราสินค้ าของผลิตภัณฑ์ ด้ านสูตรของผลิตภัณ ฑ์
ด้ านบุคคลทีมีอิทธิพลในการซื ้อผลิตภัณฑ์ด้านนี ้ ระยะเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์ ด้ านความถี่ในการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบพฤติกรรมผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ประเภทวิตามิน ด้ านตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์ ด้ านขนาดของผลิตภัณฑ์ ด้ านสถานที่ซื ้อผลิตภัณฑ์
ด้ านนี ้ แหล่งข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ด้ านระยะเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์ ด้ านสาเหตุหลัก
ในการบริ โภคผลิต ภัณ ฑ์ อ าชี พมี ความสัมพัน ธ์ กับ พฤติก รรมผู้บ ริ โ ภคผลิ ตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร
ประเภทวิตามินด้ านตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์ ด้ านสถานที่ซื ้อผลิตภัณฑ์ ด้ านบุคคลทีมอทธิพลใน
การซื อ้ ผลิต ภัณฑ์รายได้ มีค วามสัมพันธ์ กับ พฤติก รรมผู้บ ริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภท
วิตามินนี ้ ด้ านขนาดของผลิตภัณฑ์ ด้ านสาเหตุที่ซือ้ ผลิตภัณฑ์ ด้ านแหล่งข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลิต ภัณ ฑ์ ด้ านบุคคลที่มีอิทธิพลในการซื อ้ ผลิตภัณฑ์ ด้ านระยะเวลาที่ บริ โภคผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ความถี่ ใ น การบริ โภคผลิต ภัณ ฑ์ ทัศนคติ ด้ านส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา ด้ านการ
ส่งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์กบความถี่ในการซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินใน
รอบ 6 เดือน ปั จจัยด้ านแรงจูงใจด้ านเหตุผล ด้ านอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื อ้
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินในรอบ 6 เดือน นักการตลาดและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ เ สริ ม
อาหารประเภทวิตามินควรเน้ นกลุ่มเป้าหมายที่เป็ น กลุ่มคนวัย ทางานและจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดที่กลุ่ม วัยทางานสนใจและใช้ กลยุทธ์การตลาดด้ านราคา โดยเน้ น สร้ างความแตกต่างด้ าน
ราคา ควรสร้ างแรงจูงใจเพื่อให้ เกิดพฤติกรรมการบริโภค ทัง้ ผู้จัดจาหน่ายควรให้ ความสาคัญใน
เรื่ องการพัฒนาพนักงานขายให้ มีประสิท ธิภาพในการทางาน เพราะเป็ น ผลิตภัณ ฑ์ต้องได้ รับ
คาแนะนาและความรู้ความเข้ าใจทาถูกต้ องจากผู้เชี่ยวชาญ
ปรียาพร คงพันธุ์วิจิตร (2558) ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
คอลลาเจนของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างจานวน 400
คน ในเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
ค่าร้ อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติในการทดสอบสมมติฐานได้ แก่ t – test, F- test และ
สถิ ติ สหสัมพัน ธ์ อย่างง่ายของเพี ยร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
พบว่า ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศสถานภาพ อายุ อาชี พ และรายได้ ต่อเดือนที่
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหารคอลลาเจนไม่แตกต่างกัน ในขณะที่
ระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เ สริ มอาหารคอลลาเจนแตกต่างกัน
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นอกจากนี ้ยังพบว่ารูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้บริโภคไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ส่วนปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิต ภัณ ฑ์ ราคาช่องทางการจัดจ าหน่ายการส่งเสริ มการตลาดและ
บุคลากรมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่มีส่วนผสมของคอลลา
เจนพบว่าระยะเวลาที่เริ่มบริโภคมีความสัมพันธ์กบั ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอย่างมี
นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายในการซือ้ ผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม
ธิติ ลาภชูสง่า (2559) ได้ ศกึ ษาเรื่องคุณค่าตราสินค้ าและปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื ้อเครื่องดื่มฟังก์ชนั่ นัลดริง้ ค์ยี่ห้อ “เซปเป้ บิวติ ดริง้ ค์” ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 15-24 ปี สถานภาพ
โสด ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้ าง รายได้ 20,001-30,000
บาท คุณ ค่าตราสิน ค้ าในภาพรวมอยู่ใ นระดับ ดี ปั จ จัย ผลิตภัณ ฑ์ โดยรวมอยู่ใ นระดับ ดี การ
ตัดสินใจซื ้อเครื่องดื่มตราสินค้ า เซ็ปเป้ บิวติ ดริง้ ค์ พบว่า มีการตัดสินใจซื ้อในระดับตัดสินใจอย่าง
แน่นอน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริ โภคเพศหญิงที่มีระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ เฉลี่ย
ต่อเดื อนแตกต่างกันมีการตัด สินใจซือ้ เครื่ องดื่มฟั งก์ ชั่น นัลดริ ง้ ค์ตราสิน ค้ า เซปเป้ บิ วติ ดริ ง้ ค์
แตกต่างกันอย่ามีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คุณค่าตราสินค้ า ได้ แก่ ด้ านคุณภาพที่ลกู ค้ า
ได้ รับ ด้ านการเป็ นส่วนร่วมในตราสินค้ า ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า และด้ านการรับรู้ใ นตรา
สินค้ าเครื่ องดื่มฟังก์ชั่นนัลดริ ง้ ค์ตราสินค้ า เซปเป้ บิวติ ดริ ง้ ค์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื ้อ
เครื่ องดื่ ม ฟั ง ก์ ชั่ น นั ล ดริ ง้ ค์ ต ราสิ น ค้ า เซปเป้ บิ ว ติ ดริ ง้ ค์ ของผู้ บริ โ ภคเพศหญิ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง และค่อนข้ างต่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่าง
มีนัย สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ปั จ จัย ด้ านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณ ฑ์ที่คาดหวัง ด้ าน
ประโยชน์หลัก ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และด้ านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่มฟั งก์ชั่นนัลด
ริง้ ค์ตราสินค้ า เซปเป้ บิวติ ดริง้ ค์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้ เครื่ องดื่มฟังก์ชั่นนัลดริง้ ค์ตรา
สินค้ า เซปเป้ บิวติ ดริ ง้ ค์ ของผู้บริ โภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีระดับความสัมพันธ์
ปานกลาง และค่อนข้ างต่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ศิริญา วัฒนวรรณ (2559) ได้ ศกึ ษาเรื่องความรู้ความเข้ าใจและปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ที่ มีผลต่อพฤติ ก รรมการซื อ้ ยาสมุน ไพรของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่ างคือ
ผู้บริ โภคที่ซื ้อหรือเคยซื ้อยาสมุนไพรสาหรับรับประทานที่มีอายุตงแต่
ั ้ 15 ปี ขึ ้นไป อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูล สถิติที่ใช้
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สมมติ ฐ านประกอบด้ วยการทดสอบค่าที การวิเ คราะห์ ค่าความแปรปรวนทางเดีย ว และการ
วิเ คราะห์ค วามสัมพันธ์ ใช้ สถิ ติค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพัน ธ์อย่างง่ายของเพี ยร์ สัน ผลการศึกษา
พบว่า ผู้บริ โภคมีเพศ อายุ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ ยาสมุนไพร
ด้ านความถี่ในการซื ้อยาสมุนไพรจานวน (ครัง้ ต่อเดือน) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ0.05 และ0.01 ตามลาดับ ผู้บริ โภคที่มีเพศ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อยาสมุนไพร ด้ าน
จานวนเงินเฉลี่ยในการซื ้อยาสมุนไพร (บาทต่อครัง้ ) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ผู้บริโภคที่มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับยาสมุนไพรเเตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อยาสมุนไพร
ด้ านจานวนเงินเฉลี่ยในการซื ้อยาสมุนไพร (บาทต่อครัง้ ) แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ปั จ จัย ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านบรรจุภัณฑ์ ของยาสมุน ไพร ด้ านความปลอดภัยของยา
สมุน ไพร และด้ านความหลากหลายของยาสมุน ไพรมีความสัมพัน ธ์ กับ พฤติก รรมการซื อ้ ยา
สมุนไพรของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซือ้ ยาสมุนไพรจานวน (ครัง้ ต่อ
เดือน) อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ในทิ ศทางเดียวกัน ในระดับต่ามาก ปั จ จัยด้ าน
ผลิตภัณฑ์ ด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์ของยาสมุนไพร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ ยาสมุนไพรของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินเฉลี่ยในการซื ้อยาสมุนไพร (บาทต่อครัง้ ) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ามาก
ศศิธร สุภาวรรณ (2554) ได้ ศึกษาเรื่ องปัจ จัยที่ มี ผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่อ งดื่ม เพื่ อ ความงาม (Beauty Drink) ของผู้บ ริโ ภคในกรุง เทพมหานคร กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ใน
การศึก ษาวิจัย คื อ ผู้บ ริ โภคที่ มีอายุตงั ้ แต่ 15 ปี ขึน้ ไปในกรุ งเทพมหานครที่ เ คยซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่ องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) เพื่อบริ โภค จานวนทัง้ สิ ้น 400 คน โดยใช้ แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิ งอายุ 25 – 34 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน และ
รายได้ เ ฉลี่ย ต่อเดื อน 5,001 – 15,000 บาท ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่ มีผลต่อ
พฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มเพื่ อความงาม (Beauty Drink) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและ
ด้ านการส่งเสริ มการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับดีส่วนทัศนคติด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับ ปาน
กลาง ปั จจัยด้ านความรู้ความเข้ าใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มเพื่อความงาม
(Beauty Drink) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยมีความรู้ความเข้ าใจในผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มเพื่ อ
ความงามโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยด้ านแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์
เครื่ องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
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แรงจูงใจด้ านเหตุผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีแรงจูงใจด้ านอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ปั จ จัย ด้ านสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่มเพื่ อความงาม (Beauty
Drink) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ รับอิทธิพลจากกลุม่ อ้ างอิงทางตรง
และกลุม่ อ้ างอิงทางอ้ อมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื ้อเครื่ องดื่ม
เพื่อความงาม (Beauty Drink) ยี่ห้อบิวติดริ งค์ ประเภทเครื่ องดื่มเพื่อความงามสูตรคอลลาเจนมี
ความถี่ในการ ซื ้อเครื่องดื่มเพื่อความงามเฉลี่ย 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ มีปริมาณการซื ้อเฉลี่ย 2 ขวดต่อ
ครัง้ และมีจานวนเงินเฉลี่ยในการซื ้อ 378 บาทต่อเดือน สถานที่ที่ซื ้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อความ
งาม (Beauty Drink) คือ ร้ านสะดวกซื ้อและมีแหล่งที่มาของการรับรู้ขา่ วสารข้ อมูลของผลิตภัณฑ์
เครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ ความงาม (Beauty Drink) ผ่า นทางโทรทัศ น์ โดยมี แ นวโน้ ม พฤติ ก รรมการซื อ้
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ผ่านทางโทรทัศน์โดยมีแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) เมื่อบริ โภคแล้ วจะบอกต่อให้ คนอื่นบริ โภค
อยู่ใ นระดับไม่แน่ใจและแนวโน้ มการซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ใน
อนาคตอยู่ใ นระดับ ไม่แน่ใ จ จากการทดสอบสมมติฐ านพบว่า ผู้บ ริ โภคที่ มีอายุแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ในด้ านความถี่ในการซือ้ ต่อ
สัปดาห์ (ครัง้ ต่อสัปดาห์) และด้ านจานวนเงินที่ใช้ ในการซือ้ แต่ละเดือนแตกต่างกัน ผู้บริ โภคที่มี
ระดับการศึกษารายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มเพื่อความ
งาม (Beauty Drink) ในด้ านปริ มาณการซือ้ ในแต่ละครัง้ (ขวดต่อครัง้ ) แตกต่างกัน ผู้บริ โภคที่มี
อาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ในด้ าน
จานวนเงินที่ใช้ ในการซื ้อในแต่ละเดือน (บาทต่อเดือน) แตกต่างกัน ทัศนคติด้านส่วนประสมทาง
การตลาดในส่วนของผลิตภัณฑ์และราคามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้ างต่ากับ
พฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ในด้ านความถี่ในการซือ้ ต่อ
สัปดาห์ (ครัง้ ต่อสัปดาห์) และด้ านจานวนเงินที่ใช้ ในการซือ้ แต่ละเดือน (บาทต่อเดือน) ทัศนคติ
ด้ านส่วนประสมทางการตลาดในส่วนของช่องทางการจัดจาหน่ายและการส่งเสริ มการตลาดมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ากับพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ มเพื่อความงาม
(Beauty Drink) ในด้ านความถี่ในการซื ้อต่อสัปดาห์ (ครัง้ ต่อสัปดาห์) และด้ านจานวนเงินที่ใช้ ใน
การซือ้ แต่ละเดือน (บาทต่อเดือน) ปั จจัยด้ านแรงจูงใจในด้ านอารมณ์ มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดีย วกัน ในระดับ ค่อนข้ างต่ ากับ พฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณ ฑ์เ ครื่ องดื่มเพื่อความงาม (Beauty
Drink) ในด้ านความถี่ในการซื ้อต่อสัปดาห์ (ครัง้ ต่อสัปดาห์) และด้ านจานวนเงินที่ใช้ ในการซื ้อแต่
ละเดื อน (บาทต่อเดื อน) ปั จ จัย ด้ านสังคมได้ แก่กลุ่มอ้ างอิงทางอ้ อมมีความสัมพัน ธ์ใ นทิศทาง
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เดียวกันในระดับกับพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ในด้ าน
ความถี่ในการซื ้อต่อสัปดาห์ (ครัง้ ต่อสัปดาห์) และด้ านจานวนเงินที่ใช้ ในการซือ้ แต่ละเดือน (บาท
ต่อเดือน)
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
ในการศึก ษาวิจัย เรื่ อง ปั จ จัย ผลิตภัณ ฑ์ คุณ ค่าตราสิน ค้ าและพฤติก รรมการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ ดาเนินการศึกษา
ค้ นคว้ าตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล

1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือผู้บริโภคที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRAใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ ผู้บริโภคที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนจึงกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างในกรณีที่
ไม่ทราบจานวนประชากร โดยได้ ใช้ การกาหนดตัวอย่ างโดยคานวณจากสูตรที่ ไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน และกาหนดค่าระดับความเชื่อมัน่ 95% (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2558, น. 28)
โดยคานวณจากสูตรดังต่อไปนี ้
เมื่อ n แทน ขนาดตัวอย่าง
P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผ้ วู ิจยั กาลังสุม่ .50
Z แทน ระดับความเชื่อมัน่ ที่ผ้ วู ิจัยกาหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 (ระดับ 0.05)
e แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ ้น = 0.05
ได้ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั จานวน 384.16 หรือประมาณ 385 คน และได้ มี
การสารองตัวอย่างเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนไว้ อีก 15 คน ดังนันกลุ
้ ม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครังนี
้ ้
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เท่ากับ 400 คน จานวนตัวอย่างสาหรับงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ หลักการสุม่ ตัวอย่าง 2 ขันตอน
้
โดย
มีขนตอนการสุ
ั้
ม่ ตัวอย่างดังนี ้
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ขันที
้ ่ 1 วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเจาะจงเลือก
เขตในกรุงเทพมหานครที่มีจานวนร้ านขายยาแผนปัจจุบนั มากที่สดุ (กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
ประกอบด้ วยทังหมด
้
4 เขต เนื่องจากร้ านขายยาเป็ นช่องทางการจัดจาหน่ายหลักของผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร VISTRA ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่แจกแบบสอบถามจะถูกสอบถามเบื ้องต้ นก่อนว่าเคยซื ้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA เพื่อบริโภคหรือไม่
ตาราง 4 จานวนร้ านขายยาแผนปัจจุบนั มากที่สดุ จาแนกตามเขตต่างๆในกรุงเทพมหานคร
เขตสุ่มตัวอย่าง
บางกะปิ
จตุจกั ร
บางเขน
วังทองหลาง

จานวนร้ านขายยา
286
201
178
177

ที่มา: (กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
ขัน้ ที่ 2 วิ ธี ก ารสุ่ม ตัว อย่ า งใช้ แบบการสุ่ม ตัว อย่ า งแบบก าหนดโควตา ( Quota
Sampling) โดยแบ่งสัดส่วนการเก็บแบบสอบถามทัง้ 4 เขตเท่าๆกัน ได้ เขตละ 100 คน รวมทังสิ
้ ้น
400 คน
ขันที
้ ่ 3 วิธีการเก็บตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดย
เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล โดยใช้ แ บบสอบถามกับ ผู้บ ริ โ ภคผลิ ตภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่เต็มใจและยินดีให้ ข้อมูลจนครบ 400 ชุด
2. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ สร้ างเครื่ องมือ
หรื อแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ใช้ สาหรับงานวิจัยในครัง้ นี ้
ได้ มาจากการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ทฤษฏี แนวความคิด วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจยั ที่
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เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถามให้ ครอบคลุมกับสิ่งที่ต้องการวิจยั โดยได้ แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่วนดังนี ้
ส่ว นที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้ อ มูล ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีจานวน 5 ข้ อ ดังต่อไปนี ้
1. เพศเป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด ลักษณะคาถามมีหลายคาตอบให้ เลือก
(Multichotomous Question) โดยใช้ ระดับ การวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ดังนี ้
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุเป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด ลักษณะคาถามมีหลายคาตอบให้ เลือก
(Multichotomous Questions) โดยใช้ ระดับ การวัดข้ อมูลประเภทเรี ย งล าดับ (Ordinal Scale)
สาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ ระดับอายุต่าสุดเป็ น 18 ปี และสูงสุด 60 ปี เหตุผลที่เลือกผู้บริโภคอายุตงแต่
ั้
18 - 60 ปี เนื่ อ งจากมี ข้ อ มูล ภายในของบริ ษั ท เอ็น บี ดี เฮลท์ แ คร์ จ ากัด (NBD Healthcare
Co.,Ltd.) ผู้ผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ที่ ระบุข้อมูลว่าผู้บริ โภคอายุช่วง
ระหว่าง18 - 60 ปี เป็ นกลุม่ เป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ VISTRA โดยแบ่งช่วง
ห่างของอายุเท่ากับ 7 ปี ดังนี ้
อันตรภาคชัน้

=
=
=

2.1 18 – 24 ปี
2.2 25 – 31 ปี
2.3 32 – 38 ปี
2.4 39 – 45 ปี
2.5 46 – 52 ปี
2.6 53 – 60 ปี

ข้ อมูลที่มีคา่ สูงสุด – ข้ อมูลที่มีคา่ ต่าสุด
จานวนชัน้
60 – 18
6
7
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3. ระดับการศึกษาสูงสุด เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด ลักษณะคาถามมีหลาย
ค าตอบให้ เลือ ก (Multichotomous Question) โดยใช้ ระดับ การวัด ข้ อ มูลประเภทเรี ย งลาดับ
(Ordinal Scale) ดังนี ้
3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
3.2 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพสมรส เป็ น แบบสอบถามชนิดปลายปิ ด ลัก ษณะคาถามมีหลาย
คาตอบให้ เ ลือก (Multichotomous Question) โดยใช้ ระดับ การวัดข้ อมูลประเภทนามบัญ ญัติ
(Nominal Scale) ดังนี ้
4.1 โสด
4.2 สมรส/อยู่ด้วยกัน
4.3 หม้ าย / หย่าร้ าง / แยกกันอยู่
5. อาชี พ เป็ น แบบสอบถามชนิ ดปลายปิ ด ลัก ษณะคาถามมีหลายคาตอบให้
เลือก (Multichotomous Questions) โดยใช้ ระดับ การวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal
Scale) ดังนี ้
5.1 นิสิต / นักศึกษา
5.2 ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5.3 พนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจ้ าง
5.4 เจ้ าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว
5.5 อื่น ๆ (โปรดระบุ..........................)
6.รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนเป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด ลักษณะคาถามมีหลาย
ค าตอบให้ เลือ ก (Multichotomous Question) โดยใช้ ระดับ การวัด ข้ อ มูลประเภทเรี ย งลาดับ
(Ordinal Scale) ดังนี ้
6.1 น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
6.2 10,001 – 20,000 บาท
6.3 20,001 – 30,000 บาท
6.4 30,001 – 40,000 บาท
6.5 มากกว่า 40,000 บาทขึ ้นไป
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ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA โดยมี
จานวนคาถาม 16 ข้ อ โดยแบ่งดังนี ้
1. ด้ านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ 4 ข้ อ
2. ด้ านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 4 ข้ อ
3. ด้ านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง 4 ข้ อ
4. ด้ านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 4 ข้ อ
ซึ่งค าถามทัง้ หมดในส่วนที่ 2 ใช้ แบบสอบถามแบบปลายปิ ดมาตรวัดแบบ Likert
Scale เลือกตอบเพี ย งค าตอบเดีย ว โดยใช้ ระดับ การวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval
scale) จะให้ คะแนนกับผลที่วดั ตามคะแนนที่กาหนด
ตาราง 5 ระดับการแบ่งความคิดเห็นเป็ น 5 ระดับดังนี ้
ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
เห็นด้ วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

วิเ ชี ย ร เกตุสิงห์ , อ้ างถึ งในณัฐ กัน ย์ สถิ ตธรรมเจริ ญ (2559) ระดับ เกณฑ์ ก ารให้
คะแนนเฉลี่ย โดยที่กาหนดความสาคัญของคะแนน ใช้ หลักการแบ่งช่วงการแปลผลตามหลักของ
การแบ่งอันตรภาคชัน้ (Class Interval) ซึ่งใช้ สตู ร ดังนี ้
อันตรภาคชัน้

=
=
=

ข้ อมูลที่มีคา่ สูงสุด – ข้ อมูลที่มีคา่ ต่าสุด
จานวนชัน้
60 – 18
6
7
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ตาราง 6 สรุ ป เกณฑ์ ก ารแปลความหมายของคะแนนในแบบสอบถามส่ว นที่ 2 ปั จ จัย ด้ าน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
คะแนนเฉลี่ย
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

แปลผล
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับดีมาก
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับดี
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับไม่ดี
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับไม่ดีอย่างมาก

ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA
โดยมีจานวนคาถาม 21 ข้ อ โดยแบ่งดังนี ้
1. ด้ านการรู้จกั ชื่อตราสินค้ า จานวน 6 ข้ อ
2. ด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพ จานวน 6 ข้ อ
3. ด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า จานวน 4 ข้ อ
4. ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า จานวน 5 ข้ อ
ซึ่งค าถามทัง้ หมดในส่วนที่ 3 ใช้ แบบสอบถามแบบปลายปิ ดมาตรวัดแบบ Likert
Scale เลื อ กตอบเพี ย งค าตอบเดี ย ว โดยใช้ ระดั บ การวั ด ข้ อมู ล ประเภทอั น ตรภาคชั น้
(Interval scale) จะให้ คะแนนกับผลที่วดั ตามคะแนนที่กาหนดให้
ตาราง 7 ระดับการแบ่งความคิดเห็นเป็ น 5 ระดับดังนี ้
ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
เห็นด้ วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
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วิเ ชี ย ร เกตุสิงห์ , อ้ างถึ งในณัฐ กัน ย์ สถิ ตธรรมเจริ ญ (2559) ระดับ เกณฑ์ ก ารให้
คะแนนเฉลี่ย โดยที่กาหนดความสาคัญของคะแนน ใช้ หลักการแบ่งช่วงการแปลผลตามหลักของ
การแบ่งอันตรภาคชัน้ (Class Interval) ซึ่งใช้ สตู ร ดังนี ้
อันตรภาคชัน้
=
ข้ อมูลที่มีคา่ สูงสุด – ข้ อมูลที่มีคา่ ต่าสุด
จานวนชัน้
=
60 – 18
6
=
7
ตาราง 8 สรุปเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนในแบบสอบถามส่วนที่ 3 คุณค่าตราสินค้ า
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
คะแนนเฉลี่ย
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

แปลผล
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ าอยู่ในระดับดีมาก
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ าอยู่ในระดับดี
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ าในระดับปานกลาง
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ าในระดับไม่ดี
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ าอยู่ในระดับไม่ดีอย่างมาก

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ลักษณะเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open Question) 3 ข้ อ
และคาถามแบบปลายปิ ด 4 ข้ อ โดยลักษณะคาถามมีหลายคาตอบให้ เลือก (Multichotomous
Question) มีระดับการวัดข้ อมูลดังต่อไปนี ้
1. คุณบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA จนถึงปั จจุบัน เป็ นระยะเวลาโดย
เฉลี่ย (จานวนเดือน) โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale)
2. ความถี่ ใ นการซื อ้ ผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA โดยเฉลี่ย (จ านวนครัง้ /
เดือน) โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale)
3. จานวนเงินในการซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA โดยเฉลี่ย (จานวนเงิน
บาท/ครัง้ ) โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale)
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4. คุณซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ที่ใดบ่อยที่สดุ เป็ นแบบสอบถามชนิด
ปลายปิ ด ลักษณะคาถามมีหลายคาตอบให้ เลือก (Multichotomous Question) โดยใช้ ระดับการ
วัดข้ อมูลประเภท นามบัญญัติ (Nominal Scale)
4.1 ร้ านขายยาทัว่ ไป
4.2 ร้ านสะดวกซื ้อ เช่น เซเว่น อีเลฟเว่น
4.3 โมเดินเทรด เช่น วัตสัน บู๊ทส์ อีฟแอนด์บอย ฯลฯ
4.4 ช่องทางออนไลน์ เช่น Lazada, Shopee,11streetฯลฯ
4.5 อื่นๆ (โปรดระบุ..........)
5. ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA มากที่สดุ
ของคุณ คื อ ใคร เป็ น แบบสอบถามชนิ ด ปลายปิ ด ลัก ษณะค าถามมี ห ลายค าตอบให้ เลือก
(Multichotomous Question) โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
5.1 พนักงานขาย
5.2 เพื่อน
5.3 ผู้ที่มีชื่อเสียง (นักแสดง, บิวตี ้ บล็อกเกอร์ ฯลฯ)
5.4 ครอบครัว
5.5 อื่นๆ (โปรดระบุ..........)
6. เหตุผ ลหลัก ที่ คุณ ตัด สิ น ใจบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA เป็ น
แบบสอบถามชนิดปลายปิ ดลักษณะคาถามมีหลายคาตอบให้ เลือก (Multichotomous Question)
โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
6.1 ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพ
6.2 ราคามีความเหมาะสม
6.3 มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับ
6.4 ความสวยงามของบรรจุภณ
ั ฑ์
7. วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการบริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRAของคุ ณ เป็ น
แบบสอบถามชนิดปลายปิ ด ลักษณะคาถามมีหลายคาตอบให้ เลือก (Multichotomous Question)
โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
7.1 เพื่อความสวยงาม
7.2 เพื่อดูแลสุขภาพ
7.3 เพื่อควบคุมการลดน ้าหนัก
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7.4 เพื่อใช้ ในการรักษาโรค
ขัน้ ตอนการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. ศึกษาข้ อมูลจากเอกสารบทความทฤษฏีหลักการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
เป็ นแนวทางในการกาหนดขอบเขตของการวิจัยและการสร้ างเครื่ องมือในการวิจยั ให้ ครอบคลุม
ตามความมุง่ หมายของการวิจยั
2. ศึกษาวิธีการสร้ างแบบสอบถามจากเอกสารเพื่อกาหนดขอบเขตและเนื อ้ หาที่
ต้ องการศึกษา
3. รวบรวมข้ อมูลและเนื ้อหาต่างๆที่ได้ จากเอกสารงานวิจัยเพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มา
สร้ างแบบสอบถาม
4. นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ป รึกษาทาการตรวจสอบและ
เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแก้ ไขแบบสอบถามให้ ถกู ต้ องและเหมาะสมก่อนนาไปใช้
5. นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจยั ตรวจสอบอีกครัง้ เพื่อแก้ ไขปรับปรุงครัง้
สุดท้ ายก่อนนาไปทดลองใช้ (Try Out) โดยการนาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้ กบั กลุ่ม
ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง 40 คนเพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้ สตู รครอนบัคแอลฟ่ าเพื่อให้
ได้ ค่าความเชื่อมัน่ ซึ่งจะมีระหว่าง 0 < α < 1 ค่าที่ใกล้ เคียงกับ 1 แสดงว่ามีความเชื่อถือได้ มาก
โดยกาหนดค่าความเชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้ ต้องไม่ต่ากว่า 0.7 (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2558, น. 34-35)
วิธีหาคุณภาพเครื่องมือ
ซึ่งจากการนาแบบสอบถามไปคานวณหาค่าความเชื่อมัน่ จานวน 40 ชุด ได้ คา่ ความ
เชื่อมัน่ ดังนี ้
ด้ านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์โดยรวม
=
0.890
ด้ านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์โดยรวม
=
0.866
ด้ านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังโดยรวม
=
0.901
ด้ านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยรวม
=
0.851
ด้ านการรู้จกั ชื่อตราสินค้ าโดยรวม
=
0.904
ด้ านคุณภาพที่ถกู รับรู้โดยรวม
=
0.930
ด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ าโดยรวม
=
0.856
ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ าโดยรวม
=
0.933
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3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจัย เรื่ องนี เ้ ป็ นการวิจัย เชิ งสารวจ (Exploratory Research) โดยมุ่งศึก ษา ปั จ จัย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ คุณ ค่า ตราสิ น ค้ า และพฤติก รรมการบริ โ ภคผลิ ตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีแหล่งข้ อมูลในการศึกษาค้ นคว้ าประกอบด้ วย 2 ส่วนคือ
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการใช้ แบบสอบถามเก็บข้ อมูล
จากกลุม่ ตัวอย่าง 400 คนโดยผู้วิจยั ได้ เก็บข้ อมูลจากการแจกแบบสอบถามให้ กลุม่ ตัวอย่าง
2. ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็ นการค้ นคว้ าหาข้ อมูลจากเอกสารที่สามารถ
อ้ างอิงได้ ผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงแหล่งข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อประกอบในการ
สร้ างแบบสอบถาม

4. การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เมื่อผู้วิจยั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลแบบสอบถามครบถ้ วนตามจานวน
ตัวอย่างแล้ ว ผู้วิจยั จะจัดทาข้ อมูลมาวิเคราะห์ ดังต่อไปนี ้
1. การตรวจสอบความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม (Editing) และทา
การลงรหัส (Code) โดยนาแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้ องแล้ วมาลงรหัส เพื่อทาการป้อน
ข้ อมูลต่างๆ ลงเครื่องคอมพิวเตอร์
2. การลงรหัส (Coding) ผู้วิ จัย น าแบบสอบถามฉบับ ที่ มี ค วามสมบูร ณ์ ถูก ต้ อง
เรียบร้ อยมาลงรหัสตามที่กาหนดไว้ ในแบบสอบถามแต่ละส่วน
3. การประมวลผลข้ อมูล (Processing) นาแบบสอบถามที่ลงรหัสเรี ยบร้ อยแล้ วมา
บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ และประมวลผลข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมสถิติสาเร็ จรูป เพื่อวิเคราะห์เชิง
พรรณนา และทดสอบสมมติฐาน ซึ่งแยกการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ นส่วนต่างๆ ดังนี ้
3.1 การวิเ คราะห์ โดยใช้ สถิ ติเ ชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อเป็ น การ
อธิ บ ายให้ ท ราบถึ งลัก ษณะข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง โดยสามารถแยกการวิเ คราะห์ ตาม
แบบสอบถามได้ ดงั นี ้
3.1.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามในด้ าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ใช้
สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนาคือ การแสดงผลเป็ นการแจกแจงความถี่ (Frequency) และการหา
ค่าร้ อยละ (Percentage)
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3.1.2 แบบสอบถามส่วนที่ 2 การวิเ คราะห์ ข้อมูลปั จ จัย ด้ านผลิตภัณ ฑ์ เ สริ ม
อาหาร VISTRA ใช้ สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนาคือการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
3.1.3 แบบสอบถามส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับคุณค่าตราสินค้ าของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ใช้ สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนาคือการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.1.4 แบบสอบถามส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภค
ผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ข้ อที่ 1-3 วิเ คราะห์ ห า
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) และข้ อที่ 4-7 วิเคราะห์โดย
การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้ อยละ (Percentage)
3.2 การวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ ทดสอบสมมติฐาน
เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้ น และตัวแปรตาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
3.2.1 สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ
อายุ ระดับ การศึก ษาสูงสุด สถานภาพ อาชี พ และรายได้ เ ฉลี่ย ต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง
กัน โดยใช้ สถิติ Independent Sample t-test และ สถิติ One-way Analysis of Variance: ANOVA
ในการทดสอบสมมติฐาน
3.2.2 สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้ วย ด้ านประโยชน์หลัก
ของผลิตภัณฑ์ ด้ านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง และด้ านศักยภาพเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารแบรนด์ VISTRA ของ
ผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครโดยใช้ สถิ ติค่าสั มประสิท ธิ์ สหสัมพัน ธ์ อย่างง่ายของเพี ยรสัน
(Pearson product moment correlation coefficient) ในการทดสอบสมมติฐาน
3.2.3 สมมติ ฐ านข้ อที่ 3 คุณ ค่าตราสิน ค้ า ประกอบด้ วย ด้ านการรู้ จัก ชื่ อตรา
สินค้ า ด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพ ด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า และด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของ
ตราสินค้ าแบรนด์ VISTRA มีความสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์
VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ สถิติคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) ในการทดสอบสมมติฐาน
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5. สถิติท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติพืน้ ฐาน ได้ แก่
1.1 ค่าร้ อยละ เพื่อใช้ ในการอธิบายลักษณะข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
ใช้ สตู ร ดังนี ้ (คานาย อภิปรัชญาสกุล, 2558a, น. 118)
P

fx100
n

เมื่อ P แทน ค่าร้ อยละหรือเปอร์เซ็นต์
f แทน ความถี่ของคะแนน
n แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ใช้ สตู รดังนี ้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2560, น. 36-37)
n

_

x

เมื่อ

 xi
i 1

n
_

x

แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย

 x แทน ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
1.3 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.) (ชูศรี วงศ์รัตนะ,
2560, น. 77)
S

n x 2   x 

เมื่อ

S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ ตัวอย่าง

2

n( n  1)
( x) 2

แทน ผลรวมของคะแนนทังหมดยกก
้
าลังสอง

 x แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
2

n

แทน จานวนคนในกลุม่ ตัวอย่าง
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2. สถิติท่ ใี ช้ ในหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
การทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้ วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2558, น. 35)



k covariance/ var iance
1  (k  1)covariance/ var iance

เมื่อ
k

covariance

แทน
แทน

แทน ค่าความเชื่อมัน่ ของชุดคาถาม
จานวนคาถาม
ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างค าถาม

var iance

แทน

ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของคาถาม



ต่างๆ

3. สถิติท่ ใี ช้ ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 สถิ ติ Independent t-test ใช้ ท ดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย ของ
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2558, น. 108-109) ซึ่ง 2 กลุ่มดังกล่าวเป็ นอิสระต่อ
กัน คือไม่มีสมาชิกร่วมกัน
2
2
3.1.1 กรณีความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างไม่เท่ากัน S1  S2

t

X1  X 2
S12 S 22

n1 n 2

 S12 S22 
  
n
n2 
df   12
 S12 
 S22 
 
 
 n1    n 2 
n1  1 n 2  1
2
2
3.1.2 กรณีความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างเท่ากัน S1  S2

t

X1  X 2
 (n1  n 2 )S  (n1  1)S22  n1  n 2


n1
n 1n 2



df  n1  n 2  2

2
1
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เมื่อ t แทน ค่าสถิติที่จะใช้ เปรี ยบเทียบค่าวิกฤตจากการแจกแจงแบบ t-test
เพื่อทราบความมีนยั สาคัญ
X1
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
X2
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
S21 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
S22 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
n1
แทน จานวนตัวอย่างในกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
n2
แทน จานวนตัวอย่างในกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
df
แทน ชันความเป็
้
นอิสระ (Degree of Freedom)
3.2 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างมีมากกว่า 2 กลุม่ ใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ดูค่าความแปรปรวน
จาก ตาราง Homogeneity of variance และใช้ คา่ สถิติจาก ANOVA หรือค่า Brown-Forsythe
ตาราง 9 แสดงกรณีคา่ ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน โดยใช้ สตู ร F-test (ชูศรี วงศ์รัตนะ,
2560, น. 166)
แหล่ งความ
แปรปรวน

df

SS

MS

ระหว่างกลุม่ (B)

K–1

SS(B)

MS ( B ) 

SS ( B )
k 1

MS ( B )

n-k

SS(W)

MS (W ) 

SS (W )

MS (W )

n-1

SS(T)

ภายในกลุม่ (W)
รวม (T)

F

F

nk

MSb
MSw

โดยที่ k – 1
n–k

แทน
แทน

Degree of Freedom สาหรับการผันแปรระหว่างกลุม่ dfb
Degree of Freedom สาหรับการผันแปรระหว่างกลุม่ dfw
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เมื่อ F
MSb
MSw
SSb
SSw
k
n
dfb
dfw

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
β

ค่าสถิติที่ใช้ พิจารณา F-distribution
ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่
ผลบวกกาลังสองระหว่างกลุม่
ผลบวกกาลังสองภายในกลุม่
จานวนกลุม่ ของกลุม่ ตัวอย่าง
จานวนกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระของความแปรปรวนระหว่างกลุม่
ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระของความแปรปรวนภายในกลุม่

MS(B)
MS(W)
K
 n 
MS(W)   1  i Si2
N
i 1 

โดยค่า
เมื่อ

β

แทน

ค่าสถิติที่ใช้ พิจารณาใน Brown-Forsythe

MS (B)

MS(W)
K
n
N

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ สาหรับสถิติ
จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ขนาดประชากร

S i2

แทน

ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่าง

กรณี ผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะทาการทดสอบ
เป็ น รายคู่เ พื่ อ ดูว่า คู่ใ ดที่ แ ตกต่า งกัน โดยใช้ วิ ธี Dunnett’s T3 หรื อ Fisher’s Least Significant
Difference (LSD)
สูตรการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ Dunnett T3 สามารถเขียนได้ ดังนี ้
2(MS
dD  qD

S

S
)
A
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เมื่อ

dD

qD
MS

แทน ค่าสถิติที่ใช้ ในการพิจารณาในDunnett test
แทน ค่าจากตาราง Critical values of the Dunnett test

S
A

แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่
S แทน ขนาดของกลุม
่ ตัวอย่าง
สูตรการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ Fisher’s Least Significant Difference
(LSD สามารถเขียนได้ ดังนี ้
t

LSD

=

α
1- ;n  k
2

1
1 
MSE   
n

 i nj 

ni  n j

ถ้ า
LSD
โดยที่
LSD

=

t

แทน

α
1- ;n  k
2

2MSE
ni

dfw = n - k
ค่าผลต่างผลสาคัญที่ คานวณได้ สาหรับกลุ่มตัวอย่าง

กลุม่ ที่ i และ j
MSE
แทน ค่า Mean square error (MSw))
k
แทน จานวนกลุม่ ของกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ทดสอบ
n
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้

แทน ค่าความคลาดเคลื่อน
ni
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่างในกลุม่ ที่ i
nj
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่างในกลุม่ ที่ j
3.3 สถิ ติสัมประสิท ธิ์ สหสัมพัน ธ์ อย่างง่าย เพี ย ร์ สัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) ชูศรี วงศ์รัตนะ (2560, น. 360)
rXY 

เมื่อ
x
y
 x2

n  xy  ( x)( y)
[n  x 2  ( x) 2 ][n  y 2  ( y)2 ]

แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แทน ผลรวมของคะแนน x
แทน ผมรวมของคะแนน y
แทน ผลรวมของชุดคะแนน x แต่ละตัวยกกาลังสอง
rXY
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 y2

แทน ผลรวมของชุดคะแนน y แต่ละตัวยกกาลังสอง
 xy แทน ผลรวมของผลคูณระหว่าง x และ y ทุกคู่
n
แทน จานวนคนหรือกลุม่ ตัวอย่าง
โดยที่คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะมีคา่ ระหว่าง -1 < r < 1
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2558)
1. ค่า r เป็ นลบ แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้ าม คือ
ถ้ า X เพิ่ม Y จะลด แต่ถ้า x ลด y จะเพิ่ม
2. ค่า r เป็ นบวกแสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกัน คือ ถ้ า
X เพิ่ม Y จะเพิ่ม แต่ถ้า x ลด y จะลด
3. ถ้ า r มีค่าเข้ าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
และมีความสัมพันธ์กนั มาก
4. ถ้ า r มีค่าเข้ าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน
ข้ าม และมีความสัมพันธ์กนั มาก
5. ถ้ า r มีคา่ เท่ากับ 0 หมายถึง X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กนั
6. ถ้ า r เข้ าใกล้ 0 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กนั น้ อย
ตาราง 10 การอ่านความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อาศัยเกณฑ์ดงั นี ้
ค่ าระดับความสัมพันธ์
0.81 – 1.00
0.61 – 0.80
0.41 – 0.60
0.21 – 0.40
0.01 – 0.20

ระดับความสัมพันธ์
สูงมาก
ค่อนข้ างสูง
ปานกลาง
ค่อนข้ างต่า
ต่ามาก
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5. สรุปสถิติท่ ใี ช้ ในการทดสอบสมมติฐาน
1. ตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด
สถานภาพ อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เ สริ ม
อาหาร VISTRA แตกต่างกัน
1.1 เพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA
แตกต่ า งกั น มี ก ารทดสอบกั บ แบบสอบถามในส่ ว นที่ 4 โดยสถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการทดสอบ คื อ
Indepent t-test
1.2 อายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA
แตกต่างกัน มีการทดสอบกับแบบสอบถามในส่วนที่ 4 โดยสถิติที่ใช้ ในการทดสอบ คือ One-Way
Analysis of Variance
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารแบรนด์ VISTRAแตกต่างกัน มีการทดสอบกับแบบสอบถามในส่วนที่ 4 โดยสถิติที่ใช้ ในการ
ทดสอบ คือ One-Way Analysis of Variance
1.4 สถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบ
รนด์ VISTRAแตกต่างกัน มีการทดสอบกับแบบสอบถามในส่วนที่ 4 โดยสถิติที่ใช้ ในการทดสอบ
คือ Indepent t-test
1.5 อาชี พ ที่ แ ตกต่า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร
VISTRA แตกต่างกัน มีการทดสอบกับแบบสอบถามในส่วนที่ 4 โดยสถิติที่ใช้ ในการทดสอบ คือ
One-Way Analysis Variance
1.6 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร VISTRAแตกต่างกัน มีการทดสอบกับแบบสอบถามในส่วนที่ 4 โดยสถิติที่ใช้ ในการทดสอบ
คือ One-Way Analysis of Variance
2. ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ประกอบด้ วย ด้ านประโยชน์หลัก
ของผลิตภัณฑ์ ด้ านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังและด้ านศักยภาพเกี่ย วกับ
ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRAโดยทดสอบกับ
แบบสอบถามในส่วนที่ 4 ได้ แก่ ก ารบริ โภคผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA จนถึ งปั จ จุบันเป็ น
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยกี่ปีกี่เดือ น ความถี่ในการซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA โดยเฉลี่ยต่อ 6
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เดือนและจานวนเงินในการซื ้อผลิตเสริมอาหาร VISTRA โดยเฉลี่ยต่อครัง้ สถิติที่ใช้ ในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient)
3. คุณค่าตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ประกอบด้ วย ด้ านการ
รู้จักตราสินค้ า ด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพ ด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า และด้ านความภักดีต่อตรา
สิน ค้ ามีค วามสัมพันธ์ กับ พฤติก รรมการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์เ สริ มอาหาร VISTRAโดยทดสอบกับ
แบบสอบถามในส่วนที่ 4 ได้ แก่ ก ารบริ โภคผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA จนถึ งปั จ จุบันเป็ น
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยกี่ปีกี่เดือน ความถี่ในการซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA โดยเฉลี่ยต่อ 6
เดือนและจานวนเงินในการซื ้อผลิตเสริมอาหาร VISTRA โดยเฉลี่ยต่อครัง้ สถิติที่ใช้ ในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ ายของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient)
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บทที่ 4
ผลการดาเนินการวิจยั
การวิจัยครัง้ นีม้ ่งุ ศึกษาเรื่ อง ปั จจัย ด้ านผลิตภัณฑ์ คุณค่าตราสินค้ าและพฤติกรรมการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในการวิเคราะห์และ
การนาเสนอข้ อมูล ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อต่าง ๆ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n
แทน ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
̅
X
แทน ค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง (Mean)
S.D.
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
r
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation)
t
แทน ค่าที่ใช้ พิจารณา t – Distribution
F
แทน ค่าที่ใช้ พิจารณา F – Distribution
Sig
แทน ระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติจ ากการทดสอบที่ โ ปรแกรม SPSS
คานวณได้ ใช้ ในการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
SS
แทน ผลบวกกาลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
MS
แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกกาลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
df
แทน ชันของความเป็
้
นอิสระ (Degree of Freedom)
H0
แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
H1
แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
*
แทน มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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2. การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครัง้ นี ้
ผู้วิ จัย ได้ น าเสนอผลตามความมุ่ง หมายของการวิ จัย โดยแบ่ ง การน าเสนอออกเป็ น 2 ส่ว น
ดังต่อไปนี ้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
ตอนที่ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้ านลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพ อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA
ประกอบด้ วย ด้ านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ ด้ านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ที่
คาดหวัง และด้ านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ตอนที่ 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
VISTRA ด้ านการรู้จักชื่อตราสินค้ า ด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า และ
ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
ตอนที่ 4.การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
VISTRA
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้ อที่ 1 ผู้บ ริ โภคผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ที่ มีลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพ อาชีพ และรายได้ ตอ่
เดือนแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้ วย ด้ านประโยชน์หลักของ
ผลิตภัณฑ์ ด้ านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง และด้ านศักยภาพเกี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA
สมมติ ฐ านข้ อที่ 3 คุณ ค่า ตราสิน ค้ า ประกอบด้ วย ด้ านการรู้ จัก ชื่ อตราสินค้ า
ด้ านการรับ รู้ คุณ ภาพด้ านความเชื่ อมโยงต่อตราสิน ค้ า และ ด้ านความภัก ดีต่อตราสิน ค้ า มี
ความสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA
3. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
ตอนที่ 1 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ านลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามข้ อมูลด้ านลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ
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อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพ อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน โดยนาเสนอใน
รูปแบบของจานวนและร้ อยละ ดังปรากฏในตาราง 11
ตาราง 11 แสดงข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
18-24 ปี
25-31 ปี
32-38 ปี
39-45 ปี
46-52 ปี
53-60 ปี
รวม
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
4. สถานภาพ
โสด
สมรส/อยู่ด้วยกัน
หม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

92
208
400

23.00
77.00
100.00

47
186
82
41
23
21
400

11.75
46.50
20.50
10.25
5.75
5.25
100.00

70
246
84
400

17.50
61.50
21.00
100.00

249
127
24
400

62.30
31.70
6.00
100.00

75
ตาราง11 (ต่อ) แสดงข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์
5. อาชีพ
นิสิต/นักศึกษา
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้ าง
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้ าของกิจการ
รวม
6. รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
มากกว่า 40,000 บาทขึ ้นไป
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

50
69
230
51
400

12.50
17.30
57.50
12.70
100.00

31
109
125
52
83
400

7.70
27.30
31.30
13.00
20.70
100.00

จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน
400 คน สามารถอธิบายได้ ดังนี ้
เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 308 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 77.00 และเป็ นเพศชาย จานวน 92 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23
อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 25-31 ปี จานวน 186 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 46.50 รองลงมา คื อ อายุ 32-38 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 20.50 อายุ 18-24 ปี
จานวน 47 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.75 อายุ 39-45 ปี จานวน 41 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.25 อายุ 4650 ปี จานวน 23 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.75 และ อายุ 53-60 ปี จานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.25
ตามลาดับ
ระดั บ การศึก ษาสู งสุ ด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีก ารศึก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 246 คน คิดเป็ นร้ อยละ 61.50 รองลงมา คือ สูงกว่าระดับปริญญาตรี จานวน
84 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.00 และต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี จานวน 70 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.50
ตามลาดับ
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สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จานวน 249 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 62.30 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จานวน 127 คน คิดเป็ นร้ อยละ
31.70 และสถานภาพหม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่ จานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.00 ตามลาดับ
อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน
230 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.50 รองลงมา คือ ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 69 คน คิด
เป็ น ร้ อยละ 17.30 ธุรกิ จ ส่วนตัว/ เจ้ าของกิ จ การ จ านวน 51 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 12.70 นิ สิต
นักศึกษา จานวน 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.50 ตามลาดับ
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
20,001-30,000 บาท จานวน 125 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.30 รองลงมา คือ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
10,001-20,000 บาท จานวน 109 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.30 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 40,000
บาทขึ ้นไป จานวน 83 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.70 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จานวน
52 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.00 และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จานวน
31 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.70 ตามลาดับ
เนื่ องจากอัน ตราภาคชัน้ ของข้ อมูลด้ านอายุ สถานภาพ และรายได้ เ ฉลี่ย ต่อเดือน มี
ความถี่ ค่อ นข้ า งต่ า ดัง นัน้ ผู้วิ จัย ได้ ท าการจัด กลุ่มใหม่เ พื่ อ ใช้ ท ดสอบสมมติ ฐ าน ดัง ปรากฏ
ในตารางที่ 12
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ตาราง 12 แสดงข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ทาการจัดกลุม่ ใหม่
ข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์
1. อายุ
18-24 ปี
25-31 ปี
32-38 ปี
39-45 ปี
46-60 ปี
รวม
2. สถานภาพ
โสด/หม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่
สมรส/อยู่ด้วยกัน
รวม
3. รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
มากกว่า 40,000 บาทขึ ้นไป
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

47
186
82
41
44
400

11.70
46.50
20.50
10.30
11.00
100.00

273
127
400

68.25
31.75
100.00

140
125
52
83
400

35.00
31.30
13.00
20.70
100.00

จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน 400 คน สามารถอธิบายได้ ดังนี ้
อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 25-31 ปี จานวน 186 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 46.50 รองลงมา คื อ อายุ 32-38 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 20.50 อายุ 18-24 ปี
จานวน 47 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.70 อายุ 39-45 ปี จานวน 41 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.30 อายุ 4650 ปี จานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.00 ตามลาดับ
สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี สถานภาพโสด/หม้ าย/หย่าร้ าง/
แยกกันอยู่ จานวน 273 คิดเป็ นร้ อยละ 68.25 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จานวน
127 คิดเป็ นร้ อยละ 31.75 ตามลาดับ
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รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท จานวน 140 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.00 รองลงมา คือ รายได้ เฉลี่ย
ต่อเดื อน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 125 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 31.30 รายได้ เ ฉลี่ย ต่อเดือน
มากกว่า 40,000 บาทขึน้ ไป จ านวน 83 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 20.70 และ รายได้ เ ฉลี่ย ต่อเดือน
30,001 – 40,000 บาท จานวน 52 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.00 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร
VISTRA ข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA ประกอบด้ วย 4 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านประโยชน์ หลักของผลิตภัณฑ์ ด้ านรู ปลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ ท่ ี
คาดหวั ง และด้ านศั ก ยภาพเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยแสดงผลเป็ นค่ า เฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังปรากฏในตาราง 13
ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRAโดยภาพรวม
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA
ด้ านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์
ด้ านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
ด้ านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
ด้ านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
รวม

̅
X
3.98
4.05
3.97
4.04
4.01

S.D
0.550
0.508
0.539
0.516
0.528

ระดับความคิดเห็น
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 4.01
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ปัจจัยด้ าน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA อยู่ในระดับดี คือ ด้ านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ ด้ านรูปลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง และ ด้ านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.98 4.05 3.97 และ 4.40 ตามลาดับ
หากพิจารณาข้ อมูลตามรายด้ านเกี่ยวกับปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ใน
แต่ละด้ าน โดยแสดงผลเป็ นค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA ด้ านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA
ด้ านประโยชน์ หลักของผลิตภัณฑ์
1. ช่วยดูแลสุขภาพภายในร่างกาย
2. ช่วยบารุงผิวพรรณให้ ขาวใส และชุ่มชื ้น
ไม่หยาบกร้ าน
3. ช่วยต่อต้ านอนุมลู อิสระ ฟื น้ ฟู ชะลอความ
เสื่อมของผิว
4. ช่วยเสริมสร้ างภูมิต้านทานบารุงร่างกายให้
แข็งแรง
รวม

̅
X

S.D

ระดับความคิดเห็น

4.00
3.94

0.637
0.680

ดี
ดี

3.98

0.652

ดี

4.04

0.650

ดี

3.99

0.645

ดี

จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA
ด้ านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ด้ านประโยชน์ ห ลัก ของผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA โดยรวมอยู่ใ นระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.99
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีคา่ เฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ในระดับดีมาก คื อ ช่วยดูแลสุขภาพภายในร่ างกาย ช่วยบ ารุ งผิวพรรณให้ ขาวใสและชุ่มชืน้ ไม่
หยาบกร้ าน ช่วยต่อต้ านอนุมลู อิสระฟื น้ ฟูชะลอความเสื่อมของผิว และช่วยเสริมสร้ างภูมิต้านทาน
บารุงร่างกายให้ แข็งแรงมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.00 3.94 3.98 และ 4.04 ตามลาดับ
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ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA ด้ านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA
ด้ านรูปลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์
5. บรรจุภณ
ั ฑ์ ระบุข้อมูลบนฉลาก ชัดเจน
เข้ าใจง่าย
6. ตราสินค้ า VISTRA สะดุดตา สามารถจดจา
ได้ ง่าย
7. บรรจุภณ
ั ฑ์เก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารได้
8. มีการออกแบบฉลากที่สวยงาม น่าซื ้อ
รวม

̅
X

S.D

ระดับความคิดเห็น

4.02

0.677

ดี

4.11

0.661

ดี

4.08

0.638

ดี

4.03
4.06

0.706
0.671

ดี
ดี

จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA
ด้ านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ด้ านรูปลักษณ์ของผลิต ภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.06
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีคา่ เฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ในระดับดีมาก คือ บรรจุภณ
ั ฑ์ ระบุข้อมูลบนฉลากชัดเจนเข้ าใจง่าย ตราสินค้ า VISTRA สะดุดตา
สามารถจดจ าได้ ง่าย บรรจุภัณ ฑ์ เ ก็บ รักษาคุณภาพของผลิตภัณ ฑ์เ สริ มอาหารได้ และ มีก าร
ออกแบบฉลากที่สวยงามน่าซื ้อ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.02 4.11 4.08 และ 4.03 ตามลาดับ
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ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA ด้ านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA
ด้ านผลิตภัณฑ์ ท่ คี าดหวัง
9. ผลลัพธ์ของผิวพรรณและร่างกายเป็นไปตาม
คาโฆษณา
10. VISTRA ไม่ก่อให้ เกิดผลข้ างเคียงต่อ
ร่างกาย เช่น ต่อตับ
11. คาดหวังว่าสุขภาพผิวพรรณจะดีขึ ้น
12. บริโภคแล้ วจะทาให้ มีสขุ ภาพดี ร่างกาย
แข็งแรง
รวม

̅
X

S.D

ระดับความคิดเห็น

3.87

0.650

ดี

3.81

0.890

ดี

4.14
4.10

0.711
0.637

ดี
ดี

3.98

0.671

ดี

จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA
ด้ านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง พบว่า ผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้ าน
ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.98
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีคา่ เฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ในระดับ ดี คื อ ผลลัพธ์ ของผิวพรรณและร่ างกายเป็ นไปตามคาโฆษณา VISTRA ไม่ก่ อให้ เ กิด
ผลข้ างเคียงต่อร่างกาย เช่น ต่อตับ คาดหวังว่าสุขภาพผิวพรรณจะดีขึ ้น และบริโภคแล้ วจะทาให้ มี
สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.87 3.81 4.14 และ 4.10 ตามลาดับ
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ตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA ด้ านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA
ด้ านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
13. มีการคิดค้ นพัฒนาสูตรใหม่ออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง
14. มีการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อให้ สามารถคง
สภาพของสารอาหารให้ ครบถ้ วนมากที่สดุ
15. มีการใช้ วตั ถุดิบที่ดีที่สดุ ระดับโลกมาสกัด
เป็ นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
16. มีหลากหลายชนิด/สูตรให้ เลือก
รวม

̅
X

S.D

ระดับความคิดเห็น

3.99

4.00

ดี

3.93

0.647

ดี

4.00

0.675

ดี

4.26
4.04

0.626
0.671

ดีมาก
ดี

จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA
ด้ านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ด้ านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 4.04
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีคา่ เฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ในระดับดีมาก คื อ มีห ลากหลายชนิด/สูตรให้ เลือก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ผู้บ ริ โภคที่ตอบ
แบบสอบถามมีคา่ เฉลี่ยระดับความคิดเห็นในระดับดี คือ มีการคิดค้ นพัฒนาสูตรใหม่ออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อให้ สามารถคงสภาพของสารอาหารให้ ครบถ้ วนมากที่สดุ และ
มีการใช้ วตั ถุดิบที่ดีที่สดุ ระดับโลกมาสกัดเป็ นผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99
3.93 และ 4.00 ตามลาดับ
ตอนที่ 3. การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่ าตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์ เสริ ม
อาหาร VISTRA ด้ านการรู้ จักชื่อตราสินค้ า ด้ านการรั บรู้ คุณภาพด้ านความเชื่อมโยงต่ อ
ตราสินค้ า และด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า ดังปรากฏในตารางต่ อไปนี ้
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ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เกี่ยวกับ คุณค่าตราสินค้ าผลิตภัณฑ์ เ สริ ม
อาหาร VISTRA โดยภาพรวม
คุณค่ าตราสินค้าผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
VISTRA
ด้ านการรู้จกั ชื่อตราสินค้ า
ด้ านคุณภาพที่ถกู รับรู้
ด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า
ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
รวม

̅
X

S.D

ระดับความคิดเห็น

4.08
4.05
3.90
3.79
3.95

0.520
0.497
0.627
0.670
0.494

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ คุณค่าตราสินค้ าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.95
เมื่อพิ จ ารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้บ ริ โภคที่ ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ย ระดับความ
คิดเห็นในระดับดี คือ ด้ านการรู้จักชื่อตราสินค้ า ด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพด้ านความเชื่อมโยงต่อตรา
สิ น ค้ า และด้ า นความภัก ดี ต่อ ตราสิ น ค้ า โดยมี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.08 4.05 3.90 และ 3.79
ตามลาดับ
ตาราง 19 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร VISTRA ด้ านการรู้จกั ชื่อตราสินค้ า
คุณค่ าตราสินค้าผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
VISTRA
ด้ านการรู้จักชื่อตราสินค้ า
1. จดจาโลโก้ ได้
2. ได้ ยินหรือเห็นตราสินค้ าจากโฆษณาต่างๆ
3. ได้ ยินหรือเห็นตราสินค้ าจากสปอนเซอร์

̅
X

S.D

ระดับความคิดเห็น

3.74
4.09
3.88

0.604
0.770
0.758

ดี
ดี
ดี
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ตาราง 19 (ต่อ ) แสดงค่า เฉลี่ ย และส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานที่ เ กี่ ย วกับ คุณ ค่า ตราสิ น ค้ า ของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ด้ านการรู้จกั ชื่อตราสินค้ า
คุณค่ าตราสินค้าผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
VISTRA
ด้ านการรู้จักชื่อตราสินค้ า
5. เป็ นตราสินค้ าที่บ่งบอกถึงคุณภาพที่มี
มาตรฐาน
6. ตราสินค้ าได้ รับความนิยมและการยอมรับ
รวม

̅
X

S.D

ระดับความคิดเห็น

4.02

0.679

ดี

4.10
4.08

0.643
0.521

ดี
ดี

จากตาราง 19 ผลการวิเ คราะห์ ข้อมูลเกี่ ย วกับ คุณ ค่าตราสิน ค้ า ผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ ม
อาหาร VISTRA ด้ านการรู้ จัก ชื่ อตราสิน ค้ า พบว่า ผู้บ ริ โภคที่ ตอบแบบสอบถามมีระดับ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับด้ านการรู้จกั ชื่อตราสินค้ า โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.08
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีคา่ เฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ในระดับดี คือ จดจาโลโก้ ได้ ได้ ยินหรื อเห็นตราสินค้ าจากโฆษณาต่างๆ ได้ ยินหรื อเห็นตราสินค้ า
จากสปอนเซอร์ ในกิจกรรมต่างๆ คุ้นเคยกับตราสินค้ ามาเป็ นเวลานาน เป็ นตราสินค้ าที่บ่งบอกถึง
คุณภาพที่มีมาตรฐาน และ ตราสินค้ าได้ รับความนิยมและการยอมรับ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.74
4.09 3.88 4.02 และ 4.10 ตามลาดับ
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ตาราง 20 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร VISTRA ด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพ
คุณค่ าตราสินค้าผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
VISTRA
ด้ านการรับรู้คุณภาพ
7. ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพเหนือยี่ห้ออื่นทัว่ ไป
8. มีนวัตกรรมและกระบวนการผลิตที่ดี
9. ใช้ วตั ถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพสูงในการผลิต
10. ได้ รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรอาหาร
และยา (อย.)
11. มีข้อมูลฉลากอาหาร วัน/เดือน/ปี หมดอายุ
ระบุชดั เจน
12. มีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปลอดภัยและสวยงาม
รวม

̅
X

S.D

ระดับความคิดเห็น

3.78
3.87
3.96
4.28

0.708
0.652
0.681
0.652

ดี
ดี
ดี
ดีมาก

4.26

0.596

ดีมาก

4.16
4.05

0.625
0.497

ดี
ดี

จากตาราง 20 ผลการวิเ คราะห์ ข้อมูลเกี่ ย วกับ คุณ ค่าตราสิน ค้ าของผลิตภัณ ฑ์ เ สริ ม
อาหาร VISTRA ด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพ พบว่า ผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.05
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีคา่ เฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ในระดับดีมาก คือ ได้ รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรอาหารและยา (อย.) และมีข้อมูลฉลาก
อาหาร วัน/เดือน/ปี หมดอายุระบุชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และ 4.26 ตามลาดับ ส่วน
ผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในระดับดี คือ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่มี
คุณ ภาพเหนื อ ยี่ ห้ อ อื่ น ทั่ว ไป มี น วัต กรรมเทคโนโลยี แ ละกระบวนการผลิ ตที่ ดี ใช้ วัต ถุดิบ ที่ มี
คุณภาพสูงในการผลิต และมีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปลอดภัยและสวยงาม โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.78 3.87
และ 3.96 และ 4.16 ตามลาดับ
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ตาราง 21 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร VISTRA ด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า
คุณค่ าตราสินค้าผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
VISTRA
ด้ านความเชื่อมโยงต่ อตราสินค้ า
13. เมื่อนึกถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนึกถึง
VISTRA เป็ นอันดับแรก
14. รู้สกึ ถึงความคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป
15. เป็ นทางเลือกที่จาเป็ นสาหรับผู้ที่ต้องการ
ดูแลภาพลักษณ์ เน้ นรูปร่าง และความสวยงาม
จากภายในสูภ่ ายนอก
16. ทาให้ ร้ ูสกึ เป็นคนยุคใหม่ที่รกั และใส่ใจดูแล
ความงาม
รวม

̅
X

S.D

ระดับความคิดเห็น

3.34

0.793

ปานกลาง

3.96
3.91

0.736
0.01

ดี
ดี

3.91

0.736

ดี

3.90

0.624

ดี

จากตาราง 21 ผลการวิเ คราะห์ ข้อมูลเกี่ ย วกับ คุณ ค่าตราสิน ค้ าของผลิตภัณ ฑ์ เ สริ ม
อาหาร VISTRA ด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสิน ค้ า พบว่า ผู้บ ริ โภคที่ ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
3.90
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีคา่ เฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ในระดับดี คือ รู้สึกถึงความคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป เป็ นทางเลือกที่จาเป็ นสาหรับผู้ที่ต้องการดูแล
ภาพลักษณ์ เน้ นรูปร่าง และความสวยงามจากภายในสูภ่ ายนอก และ ทาให้ ร้ ูสึกเป็ นคนยุคใหม่ที่
รักและใส่ใจดูแลความงาม โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.96 3.91 และ 3.91 ตามลาดับ ผู้บริโภคที่ตอบ
แบบสอบถามมีค่าเฉลี่ย ระดับ ความคิดเห็นในระดับปานกลลาง คือ เมื่อนึก ถึงผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารนึกถึง VISTRA เป็ นอันดับแรกโดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.34
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ตาราง 22 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร VISTRA ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
คุณค่ าตราสินค้าผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
VISTRA
ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า
17. บริโภค VISTRA เป็ นประจา
18. ครัง้ ต่อไปที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร จะซื ้อ VISTRA เท่านัน้
19. ยินดีที่จะบอกต่อหรือแนะนา VISTRA
ให้ ผ้ อู ื่น
20. จะยังคงบริโภค VISTRA ต่อไปแม้ วา่ ยี่ห้อ
อื่นจะลดราคา
21. จะยังคงบริโภค VISTRA ถึงแม้ จะมีการ
เพิ่มราคาสูง
รวม

̅
X

S.D

ระดับความคิดเห็น

3.71
3.80

0.888
0.765

ดี
ดี

4.06

0.689

ดีมาก

3.80

0.839

ดี

3.62

0.799

ดี

3.80

0.670

ดี

จากตาราง 22 ผลการวิเ คราะห์ ข้อมูลเกี่ ย วกับ คุณ ค่าตราสิน ค้ าของผลิตภัณ ฑ์ เ สริ ม
อาหาร VISTRA ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า พบว่า ผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.90
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีคา่ เฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ในระดับดีมาก คือ ยินดีที่จะบอกต่อหรือแนะนา VISTRA ให้ ผ้ อู ื่น โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ส่วน
ผู้บ ริ โภคที่ ต อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในระดับดี คือ บริ โภค VISTRA เป็ น
ประจ า ครั ง้ ต่อ ไปที่ จ ะบริ โ ภคผลิ ตภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหารจะซื อ้ VISTRA เท่ า นัน้ จะยัง คงบริ โภค
VISTRA ต่อไปแม้ ว่ายี่ห้ออื่นจะลดราคา และ จะยังคงบริโภค VISTRA ถึงแม้ จะมีการเพิ่มราคาสูง
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.71 3.80 3.80 และ 3.62 ตามลาดับ
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ ข้อมู ลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ เสริม
อาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยแจกแจงเป็ นค่ าเฉลี่ย และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางต่ อไปนี ้
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ตาราง 23 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร VISTRA
1. ระยะเวลาในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
VISTRA (เดือน)
2. ความถี่ในการซื ้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA
( ครัง้ / 6 เดือน )
3. จานวนเงินที่ใช้ ในการซื ้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
VISTRA ( บาท / ครัง้ )

̅
X

S.D.

Max

Min

16.05

16.963

120

2

2.44

1.580

15

1

958.60 629.760 4,000

200

จากตาราง 22 ผลการวิเ คราะห์ ข้อมูลเกี่ ย วกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์เ สริ ม
อาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามจาแนก
ได้ ดงั นี ้
ระยะเวลาในการบริโภคผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA (เดือน) ผู้บริ โภคที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA โดยเฉลี่ยเท่ากับ
16.05 เดือนหรื อเท่ากับ 1 ปี 4 เดือน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 16.963 ระยะเวลาต่าสุดใน
การบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA เท่ากับ 2 เดือน และระยะเวลาสูงสุดในการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA เท่ากับ 120 เดือน หรือเท่ากับ 10 ปี
ความถี่ในการซือ้ ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA (ครั ง้ / 6 เดือน) ผู้บริ โภคที่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื ้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA โดยเฉลี่ยเท่ากับ
2.44 ครัง้ ต่อ 6 เดือน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.580 มีความถี่ในการซือ้ ผลิตภัณฑ์เ สริ ม
อาหาร VISTRA ต่าสุด 1 ครัง้ ต่อ 6 เดือน และมีความถี่ในการซื ้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA
สูงสุด 15 ครัง้ ต่อ 6 เดือน
จ านวนเงิน ที่ ใ ช้ ใ นการซือ้ ผลิต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ( บาท / ครั ้ง )
ผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้ เงินในการซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA โดย
เฉลี่ยเท่ากับ 958.60 บาท ต่อครัง้ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 629.760 จานวนเงินที่ใช้ เงินใน
การซื อ้ ผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ต่าสุดเท่ากับ 200 บาท และจ านวนเงิ น ที่ ใ ช้ ในการซือ้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA สูงสุดเท่ากับ 4,000 บาท
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ตาราง 24 แสดงจ านวนความถี่ แ ละค่ า ร้ อยละเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์
เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ข้ อมูลพฤติกรรมการบริโภคของผู้ตอบแบบสอบถาม
4. สถานที่ซอื ้
ร้ านขายยาทัว่ ไป
ร้ านสะดวกซื ้อ (เซเว่นอีเลฟเว่น)
โมเดิร์นเทรด (วัตสัน, บู๊ทส์, อีฟแอนด์บอย ฯลฯ)
ช่องทางออนไลน์ (Lazada, Shopee,11Street ฯลฯ)
อื่นๆ (โปรดระบุ)
รวม
5. ผู้ท่ มี ีอทิ ธิพลในการบริโภค
พนักงานขาย
เพื่อน
ผู้ที่มีชื่อเสียง (นักแสดง บิวตี ้บล็อกเกอร์ ฯลฯ)
ครอบครัว
อื่นๆ (โปรดระบุ)
รวม
6. เหตุผลหลักในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพ
ราคามีความเหมาะสม
มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับ
ความสวยงามของบรรจุภณ
ั ฑ์
รวม

จานวน
(คน)

ร้ อยละ

207
39
120
34
400

51.7
9.8
30
8.5
100.0

129
115
95
61
400

32.3
28.7
23.7
15.3
100.0

199
148
45
8
400

49.7
37.0
11.3
2.0
100.0
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ตาราง 24 (ต่อ ) แสดงจ านวนความถี่ แ ละค่า ร้ อยละเกี่ ย วกับ พฤติก รรมการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ข้ อมูลพฤติกรรมการบริโภคของผู้ตอบแบบสอบถาม
7. วัตถุประสงค์ ในการบริโภค
เพื่อความสวยงาม
เพื่อดูแลสุขภาพ
เพื่อควบคุมน ้าหนัก
เพื่อใช้ ในการรักษาโรค
รวม

จานวน
(คน)

ร้ อยละ

112
265
17
6
400

28
66.2
4.3
1.5
100.0

จากตาราง 24 ผลการวิเ คราะห์ ข้อมูลเกี่ ย วกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์เ สริ ม
อาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามจาแนก
ได้ ดงั นี ้
สถานที่ซือ้ ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA มากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ผ้ บู ริ โภค
ซือ้ ที่ร้านขายยาทั่วไป จานวน 207 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.7 รองลงมา คือ โมเดิร์นเทรด (วัตสัน
บู๊ท ส์ , อีฟแอนด์ บ อย) จ านวน 120 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 30.0 ร้ านสะดวกซื อ้ (เซเว่น อีเ ลฟเว่น)
จ านวน 39 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 9.8 และ ช่องทางออนไลน์ (Lazada, Shopee, 11Street ฯลฯ)
จานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.5 ตามลาดับ
ผู้ท่ มี ีอทิ ธิพลในการบริโภค พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นพนักงานขาย จานวน 129 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 32.3รองลงมาคือ เพื่อน จานวน 115 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.7 ผู้ที่มีชื่อเสียง (นักแสดง,
บิวตี ้บล็อกเกอร์ ฯลฯ) จานวน 95 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.7 และครอบครัว จานวน 61 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 15.3 ตามลาดับ
เหตุผลหลักในการบริโภค พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพราะผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพ จานวน
199 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.7 รองลงมาคือ ราคามีความเหมาะสม จานวน 148 คน คิดเป็ นร้ อยละ
37.0 มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับ จานวน 45 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.3 และ ความสวยงามของบรรจุ
ภัณฑ์ จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.0 ตามลาดับ
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วัตถุประสงค์ ในการบริโภค พบว่า ส่วนใหญ่เพื่อดูแลสุขภาพ จานวน 265 คน คิด
เป็ น ร้ อยละ 66.52 รองลงมาคื อ เพื่ อความสวยงาม จ านวน 112 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 28.0 เพื่ อ
ควบคุมน ้าหนัก จานวน 17 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 4.3 และ เพื่อใช้ ในการรักษาโรค จานวน 6 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 1.5 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานดังต่ อไปนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA แตกต่างกัน โดยสามารถแยกเป็ นสมมติฐานย่อยดังนี ้
สมมติ ฐ านข้ อที่ 1.1 ผู้บ ริ โภคที่ มีเ พศแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติก รรมการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหาร VISTRA แตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้
ดังนี ้
H0 : ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร VISTRA ไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร VISTRA แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ การทดสอบค่า t โดยใช้ กลุม่ ตัวอย่างทัง้
สองกลุ่มเป็ นอิสระต่อกัน (Independent Sample t-test) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 เมื่อค่า
ระดับนัยสาคัญทางสถิติมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
โดยจะท าการตรวจสอบค่า ความแปรปรวนของแต่ล ะกลุ่ม ก่ อ น โดยใช้
Levene’s test ซึ่งตังสมมติ
้
ฐานดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) หรือยอมรับยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่ เมื่อ ค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
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ตาราง 25 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหาร
VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลา ด้ านความถี่ และด้ านจานวนเงิน โดย
เฉลี่ย จาแนกตามเพศ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )

Levene's test
F
0.393
1.160
0.133

Sig.
0.531
0.282
0.716

จากตาราง 25 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA จาแนกตามเพศ โดยใช้ Levene’s test ด้ านระยะเวลาในการบริ โภค (เดือน) พบว่ามีคา่
Sig. เท่ากับ 0.531 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน จึงใช้ การทดสอบค่า t กรณีคา่ ความ
แปรปรวนเท่ากัน (Equal variances assumed)
ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ /6เดือน) พบว่ามีคา่ Sig. เท่ากับ 0.282 ซึ่งมากกว่า 0.05
นั่น คื อ ยอมรับ สมมติ ฐ านหลัก (H0) และปฏิเ สธสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ม เท่ า กั น จึ ง ใช้ การทดสอบค่ า t กรณี ค่ า ความแปรปรวนเท่ า กัน
(Equal variances assumed)
ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ในการซื ้อ (บาท/ครัง้ ) พบว่ามีคา่ Sig. เท่ากับ 0.716 ซึ่งมากกว่า
0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ม เท่ า กั น จึ ง ใช้ การทดสอบค่ า t กรณี ค่ า ความแปรปรวนเท่ า กัน
(Equal variances assumed)
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ตาราง 26 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหาร
VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลา ด้ านความถี่ และด้ านจานวนเงิน โดย
จาแนกตามเพศ โดยใช้ t-test กรณีคา่ ความแปรปรวนเท่ากัน
พฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร

t -test for Equality of Means
เพศ

̅
X

S.D.

t

df

VISTRA

Sig.
(2-tailed)

ระยะเวลาในการบริโภค
(เดือน)
ความถี่ในการซื ้อ

ชาย 17.28
หญิง 15.68
ชาย 2.35

18.020
16.647
1.969
1.447

0.79

398

0.426

(ครัง้ / 6 เดือน)

หญิง 2.46

-0.603

398

0.547

จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ
(บาท/ครัง้ )

ชาย 889.46 678.901 -1.201
หญิง 979.25 613.975

398

0.231

จากตาราง 26 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA จาแนกตามเพศ พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร VISTRA ด้ านระยะเวลาในการบริ โภค (เดือน) ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน) และ
ด้ านจานวนเงินที่ใช้ (บาท/ครัง้ ) ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติ ฐ านข้ อที่ 1.2 ผู้บ ริ โภคที่ มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติก รรมการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA แตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้
ดังนี ้
H0 : ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร VISTRA ไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร VISTRA แตกต่างกัน
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สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบค่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way of Variance : One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 เมื่อค่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิติมี่คา่ น้ อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของข้ อมูลทุกกลุ่ม
เท่ากัน ให้ ท ดสอบความแตกต่างด้ วย ANOVA และถ้ าค่าความแปรปรวนของข้ อมูลทุกกลุ่มไม่
เท่ากันให้ ทดสอบความแตกต่างด้ วย Brown Forsythe โดยมีสมมติฐานความแปรปรวนดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ตาราง 27 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหาร
VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลา ด้ านความถี่ และด้ านจานวนเงิน โดย
จาแนกตามอายุ โดยใช้ Levene’s test
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร VISTRA
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ /6เดือน)
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )

Levene
Statistic
16.111*
0.942
1.171

df1

df2

Sig.

4
4
4

395
395
395

0.000
0.440
0.323

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 27 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA จาแนกตามอายุ พบว่า ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุแตกต่างกัน อย่ างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
ทดสอบโดยใช้ สถิติ Brown Forsythe
ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ /6เดือน) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.440 และจานวนเงินที่ใช้ ในการ
ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.323 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุเท่ากัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทดสอบโดยใช้ สถิติ F-test
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ตาราง 28 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) จาแนกตามอายุ โดยใช้ สถิติ Brown Forsythe
พฤติกรรมการบริโภค
แหล่ งความ
ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
แปรปรวน
VISTRA
ระยะเวลาในการบริโภค Brown Forsythe
(เดือน)

Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

7.633*

4

234.216

0.000

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 28 ผลการทดสอบความแตกต่างของการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร
VISTRA ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) จาแนกตามอายุ พบว่าผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ VISTRA ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทดสอบความแตกต่างรายคูต่ อ่ โดยใช้ สถิติ Dennett’s T3
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17.53
-

11.73
5.806

18-24 ปี

17.53

25-31 ปี

11.73

32-38 ปี

23.96

23.96
-6.431
(0.517)
-12.238*
(0.000)
-

39-45 ปี

18.66

-

46-60 ปี

15.52

18.66
-1.127
(1.000)
-6.933
(0.160)
5.305
(0.810)
-

46-60 ปี

39-45 ปี

32-38 ปี

̅
X

25-31 ปี

อายุ

18-24 ปี

ตาราง 29 แสดงการเปรี ยบเทีย บความแตกต่างระหว่างพฤติก รรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์ เสริ ม
อาหาร VISTRA ด้ านระยะเวลาในการบริ โภค (เดือน) จ าแนกตามอายุเ ป็ น รายคู่ โดยใช้ สถิติ
Dennett’s T3

15.52
2.009
(0.999)
-3.797
(0.576)
8.441
(0.100)
3.136
(0.984)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 29 ผลการเปรี ยบความแตกต่างระหว่างพฤติก รรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์
VISTRA ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) จาแนกตามอายุเป็ นรายคู่ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ
0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นั่น คื อ ปฏิเ สธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรับ สมมติฐ านรอง (H1)
หมายความว่า ผู้บ ริ โภคที่ มีอายุ แตกต่า งกัน มี พฤติก รรมการบริ โ ภคผลิต ภัณ ฑ์ VISTRA ด้ าน
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภค
ที่อายุ 25-31 ปี มีระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) เฉลี่ยอยู่ที่ 11.73 เดือน ซึ่งน้ อยกว่าผู้บริ โภคที่
อายุ 32-38 ปี ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) เฉลี่ยอยู่ที่ 23.96 เดือน หรือประมาณ 2 ปี
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ตาราง 30 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์ เสริม
อาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการซื ้อ และด้ านจานวนเงินที่
ใช้ ซื ้อ จาแนกตามอายุ โดยใช้ สถิติ F-test
พฤติกรรมการ
แหล่ งความ
SS
df
MS
F
Sig
บริโภคผลิตภัณฑ์ แปรปรวน
เสริมอาหาร
VISTRA
ความถี่ในการซื ้อ
ระหว่างกลุม่
10.395
4
1.041 0.386
(ครัง้ /6เดือน)
ภายในกลุม่
985.915 395
2.599
รวม
996.310 399
2.496
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ ระหว่างกลุม่
3482426.085 4
2.222 0.066
(บาท/ครัง้ )
ภายในกลุม่
154759789.9 395 870606.521
รวม
158242216.0 399 391796.936
จากตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการซื ้อ และด้ านจานวน
เงินที่ใช้ ซือ้ จาแนกตามอายุ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.386 และ 0.066 ตามลาดับ ซึ่งมากกว่า
0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่
มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ด้ านความถี่ในการซือ้
(ครัง้ / 6 เดือน) และ ด้ านจานวนเงินที่ใช้ (บาท/ครัง้ ) ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 1.3 ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีผลต่อ
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA แตกต่า งกัน โดยสามารถเขี ย นเป็ น
สมมติฐานทางสถิติได้ ดงั นี ้
H0 : ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ไม่แตกต่างกัน
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H1 : ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบค่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way of Variance : One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 เมื่อค่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิติมี่คา่ น้ อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของข้ อมูลทุกกลุ่ม
เท่ากัน ให้ ท ดสอบความแตกต่างด้ วย ANOVA และถ้ าค่าความแปรปรวนของข้ อมูลทุกกลุ่มไม่
เท่ากันให้ ทดสอบความแตกต่างด้ วย Brown Forsythe โดยมีสมมติฐานความแปรปรวนดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ตาราง 31 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหาร
VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลา ด้ านความถี่ และด้ านจานวนเงิน โดย
จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยใช้ Levene’s test
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร VISTRA
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ /6เดือน)
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )

Levene
Statistic
17.703*
0.086
0.279

df1

df2

Sig.

2
2
2

397
397
397

0.000
0.917
0.757

*มีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
จากตาราง 31 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA จ าแนกระดับ การศึก ษาสูงสุด พบว่า ด้ านระยะเวลาในการบริ โภค (เดือน) มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดับ การศึก ษาสูงสุดแตกต่างกัน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทดสอบโดยใช้ สถิติ Brown Forsythe
ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ /6เดือน) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.917 และจานวนเงินที่ใช้ ในการ
ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.757 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
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ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ระดับการศึกษาสูงสุด
เท่ากัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทดสอบโดยใช้ สถิติ F-test
ตาราง 32 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA ด้ านระยะเวลาในการบริ โภค (เดือน) จ าแนกตามระดับ การศึก ษาสูงสุด โดยใช้ สถิติ
Brown Forsythe
พฤติกรรมการบริโภค
แหล่ งความ
ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
แปรปรวน
VISTRA
ระยะเวลาในการบริโภค Brown Forsythe
(เดือน)

Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

5.800*

2

133.402

0.004

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 32 ผลการทดสอบความแตกต่างของการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร
VISTRA ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่าผู้บริโภคที่มี
ระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ VISTRA ด้ านระยะเวลาในการ
บริโภค (เดือน) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทดสอบความแตกต่างรายคู่ต่อ
โดยใช้ สถิติ Dennett’s T3
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20.23
-

สูงกว่าปริญญาตรี

̅
X

ต่ากว่ าปริญญาตรี

ระดับการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่ า

ตาราง 33 แสดงการเปรี ยบเทีย บความแตกต่างระหว่างพฤติก รรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์ เสริ ม
อาหาร VISTRA ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดเป็ น รายคู่
โดยใช้ สถิติ Dennett’s T3

ต่ากว่าปริญญาตรี

20.23

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

16.52

16.52
3.712
(0.476)
-

สูงกว่าปริญญาตรี

11.18

-

11.18
9.050*
(0.005)
5.338*
(0.001)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 33 ผลการเปรี ยบความแตกต่างระหว่างพฤติก รรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์
VISTRA ด้ านระยะเวลาในการบริ โภค (เดือน) จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดเป็ นรายคู่ พบว่า
ผู้บ ริ โภคที่ มี ระดับการศึก ษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 และ ปริ ญ ญาตรี หรื อ
เที ย บเท่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นั่น คือ ปฏิเ สธสมมติฐ านหลัก (H0) และ
ยอมรับ สมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่า ผู้บ ริ โภคที่ มีระดับ การศึก ษาสูงสุด แตกต่า งกัน มี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ VISTRA ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี และ ปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า มีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ 20.23 16.52เดือน ตามลาดับ ซึ่งมากกว่า ระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี มีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ 11.18 เดือน
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ตาราง 34 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์ เสริม
อาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการซื ้อ และด้ านจานวนเงินที่
ใช้ ซื ้อ จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยใช้ สถิติ F-test
พฤติกรรมการ
แหล่ งความ
SS
df
MS
F
Sig
บริโภคผลิตภัณฑ์ แปรปรวน
เสริมอาหาร
VISTRA
ความถี่ในการซื ้อ
ระหว่างกลุม่
3.370
2
1685
0.674 0.510
(ครัง้ /6เดือน)
ภายในกลุม่
992.940 397
2.501
รวม
996.310 399
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ ระหว่างกลุม่
880840.623 2 440420.311 1.111 0.330
(บาท/ครัง้ )
ภายในกลุม่
187361375.4 397 396376.260
รวม
158242216.0 399
จากตาราง 34 แสดงผลการเปรี ย บเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการซื ้อ และ
ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซือ้ จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.510 และ
0.330 ตามลาดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผู้บ ริ โ ภคที่ มี ร ะดับ การศึก ษาสูง สุด แตกต่า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน) และ ด้ านจานวนเงินที่ใช้
(บาท/ครัง้ ) ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA แตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้
ดังนี ้
H0 : ผู้บ ริ โภคที่ มีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้บ ริ โภคที่ มีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA แตกต่างกัน
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สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ การทดสอบค่า t โดยใช้ กลุม่ ตัวอย่างทัง้
สองกลุ่มเป็ นอิสระต่อกัน (Independent Sample t-test) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 เมื่อค่า
ระดับนัยสาคัญทางสถิติมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
โดยจะท าการตรวจสอบค่า ความแปรปรวนของแต่ล ะกลุ่ม ก่ อ น โดยใช้
Levene’s test ซึ่งตังสมมติ
้
ฐานดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) หรือยอมรับยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่ เมื่อ ค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
ตาราง 35 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลา ด้ านความถี่ และด้ านจานวนเงิน โดย
เฉลี่ย จาแนกตามสถานภาพ โดยใช้ Levene’s test
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )

Levene's test
F
3.005
2.686
3.029

Sig.
0.084
0.102
0.083

จากตาราง 35 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA จาแนกตามสถานภาพ โดยใช้ Levene’s test ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) พบว่า
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.086 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน จึงใช้ การทดสอบค่า t กรณี
ค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal variances assumed)
ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ /6เดือน) พบว่ามีคา่ Sig. เท่ากับ 0.197 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มเท่ากัน จึงใช้ การทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal variances
assumed)
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ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ในการซื ้อ (บาท/ครัง้ ) พบว่ามีคา่ Sig. เท่ากับ 0.205 ซึ่งมากกว่า 0.05
นั่น คื อ ยอมรับ สมมติ ฐานหลัก (H0) และปฏิเ สธสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน จึงใช้ การทดสอบค่า t กรณี ค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal
variances assumed)
ตาราง 36 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลา ด้ านความถี่ และด้ านจานวนเงิน โดย
จาแนกตามสถานภาพ โดยใช้ t-test กรณีคา่ ความแปรปรวนเท่ากัน
พฤติกรรมการ
บริโภค
ผลิตภัณฑ์ เสริม
อาหาร

t -test for Equality of Means
สถานภาพ

̅
X

S.D.

t

df

Sig.
(2-tailed)

VISTRA
ระยะเวลาในการ โสด/หม้ าย/หย่า
บริโภค (เดือน)

1.499

16.970

-1.837 398

สมรส/อยู่ด้วยกัน 18.32

16.790

-1.844 248.242 0.066

2.48

1.689

0.832

398

สมรส/อยู่ด้วยกัน 2.34

1.317

0.910

308.924 0.364

โสด/หม้ าย/หย่า

594.964 -1.470 398

ร้ าง/แยกกันอยู่

ความถี่ในการซื ้อ โสด/หม้ าย/หย่า
(ครัง้ / 6 เดือน)

จานวนเงินที่ใช้
ซื ้อ
(บาท/ครัง้ )

0.067

0.406

ร้ าง/แยกกันอยู่

927.07

0.142

ร้ าง/แยกกันอยู่
สมรส/อยู่ด้วยกัน 1,026.38 696.386 -1.389 214.634 0.166

จากตาราง 36 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA จาแนกตามสถานภาพ พบว่าผู้บริ โภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภค
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ /
6 เดือน) และ ด้ านจานวนเงินที่ใช้ (บาท/ครัง้ ) ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1.5 ผู้บ ริ โ ภคที่ มี อ าชี พ แตกต่า งกัน มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA แตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงั นี ้
H0 : ผู้บริ โ ภคที่ มี อ าชี พ แตกต่า งกั น มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้บริ โ ภคที่ มี อ าชี พ แตกต่า งกั น มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบค่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way of Variance : One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 เมื่อค่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิติมี่คา่ น้ อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของข้ อมูลทุกกลุ่ม
เท่ากัน ให้ ท ดสอบความแตกต่างด้ วย ANOVA และถ้ าค่าความแปรปรวนของข้ อมูลทุกกลุ่มไม่
เท่ากันให้ ทดสอบความแตกต่างด้ วย Brown Forsythe โดยมีสมมติฐานความแปรปรวนดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
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ตาราง 37 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลา ด้ านความถี่ และด้ านจานวนเงิน โดย
จาแนกตามอาชีพ โดยใช้ Levene’s test
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร VISTRA
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ /6เดือน)
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )

Levene
Statistic
0.908
0.236
5.958*

df1

df2

Sig.

3
3
3

396
396
396

0.437
0.872
0.001

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 37 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA จาแนกตามอาชีพ พบว่า ด้ านระยะเวลาในการบริ โภค (เดือน) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.437
และ ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ /6เดือน) มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.872 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุม่ อาชีพเท่ากัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทดสอบโดยใช้ สถิติ F-test
ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ในการซื ้อ (บาท/ครัง้ ) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มระดับ การศึก ษาสูงสุดแตกต่างกัน อย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 จึง
ทดสอบโดยใช้ สถิติ Brown Forsythe
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ตาราง 38 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์ เสริม
อาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริ โภค (เดือน) และ
ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ /6เดือน) จาแนกตามอาชีพ โดยใช้ สถิติ F-test
พฤติกรรมการ
แหล่ งความ
บริโภคผลิตภัณฑ์ แปรปรวน
เสริมอาหาร
VISTRA
ระยะเวลาในการ
ระหว่างกลุม่
บริโภค (เดือน)
ภายในกลุม่
รวม
ความถี่ในการซื ้อ
ระหว่างกลุม่
(ครัง้ /6เดือน)
ภายในกลุม่
รวม

SS

df

MS

F

Sig

368.320
14446.870
114815.190
5.638
990.672
996.310

3
396
399
3
396
399

122.773
289.007

0.425 0.735

1.879
2.502

0.751 0.522

จากตาราง 38 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริ โภค (เดือน)
และ ด้ านความถี่ ในการซือ้ (ครัง้ /6เดือน) จาแนกตามอาชีพ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.735 และ
0.522 ตามลาดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) และ ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ /6เดือน) ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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ตาราง 39 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) จาแนกตามอาชีพ โดยใช้ สถิติ Brown Forsythe
พฤติกรรมการบริโภค
แหล่ งความ
ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
แปรปรวน
VISTRA
ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ
Brown Forsythe
(บาท/ครัง้ )

Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

2.573

3

186.360

0.055

จากตาราง 39 ผลการทดสอบความแตกต่างของการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร
VISTRA ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) จาแนกตามอาชีพ พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.055 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมี พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์ VISTRA ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ
(บาท/ครัง้ ) ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติ ฐ านข้ อที่ 1.6 ผู้บ ริ โภคที่ มีรายได้ เ ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA แตกต่า งกัน โดยสามารถเขี ย นเป็ น
สมมติฐานทางสถิติได้ ดงั นี ้
H0 : ผู้บริ โภคที่ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA แตกต่างกัน
สาหรับ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบค่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way of Variance : One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 เมื่อค่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิติมี่คา่ น้ อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของข้ อมูลทุกกลุ่ม
เท่ากัน ให้ ท ดสอบความแตกต่างด้ วย ANOVA และถ้ าค่าความแปรปรวนของข้ อมูลทุกกลุ่มไม่
เท่ากันให้ ทดสอบความแตกต่างด้ วย Brown Forsythe โดยมีสมมติฐานความแปรปรวนดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
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ตาราง 40 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลา ด้ านความถี่ และด้ านจานวนเงิน โดย
จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ Levene’s test
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร VISTRA
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ /6เดือน)
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )

Levene
Statistic
4.601*
0.822
0.879

df1

df2

Sig.

3
3
3

396
396
396

0.004
0.482
0.452

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 40 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ด้ านระยะเวลาในการบริ โภค (เดือน) มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.004 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ค่า ความแปรปรวนของแต่ล ะกลุ่มรายได้ เ ฉลี่ ย ต่อ เดือ นแตกต่า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทดสอบโดยใช้ สถิติ Brown Forsythe
ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ /6เดือน) มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.482 และ ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ
(บาท/ครัง้ ) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.452 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ อาชีพเท่ากัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทดสอบโดยใช้ สถิติ F-test
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ตาราง 41 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ สถิติ Brown
Forsythe
พฤติกรรมการบริโภค
แหล่ งความ
ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
แปรปรวน
VISTRA
ระยะเวลาในการบริโภค Brown Forsythe
(เดือน)

Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

2.587

3

316.848

0.053

จากตาราง 41 ผลการทดสอบความแตกต่างของการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร
VISTRA ด้ านระยะเวลาในการบริ โภค (เดือน) จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน พบว่ามีค่า Sig.
เท่ากับ 0.053 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ผู้บ ริ โภคที่ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติก รรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์
VISTRA ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ตาราง 42 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์ เสริม
อาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการซื ้อ และด้ านจานวนเงินที่
ใช้ ซื ้อ จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ สถิติ F-test
พฤติกรรมการ
แหล่ งความ
บริโภคผลิตภัณฑ์ แปรปรวน
เสริมอาหาร
VISTRA
ความถี่ในการซื ้อ
ระหว่างกลุม่
(ครัง้ /6เดือน)
ภายในกลุม่
รวม

SS

df

MS

7.759
988.551
996.310

4
395
399

1.940
2.503

F

Sig

0.775 0.542
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ตาราง 42 (ต่อ) แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการซื ้อ และด้ านจานวน
เงินที่ใช้ ซื ้อ จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ สถิติ F-test
พฤติกรรมการ
แหล่ งความ
SS
df
MS
F
Sig
บริโภคผลิตภัณฑ์ แปรปรวน
เสริมอาหาร
VISTRA
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ ระหว่างกลุม่
3260178.275 4 815044.569 2.077 0.083
(บาท/ครัง้ )
ภายในกลุม่
154982037.7 395 39235.589
รวม
158242216.0 399
จากตาราง 42 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริ โภค (เดือน)
และ ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ /6เดือน) จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ
0.542 และ 0.083 ตามลาดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ /6เดือน)และ ด้ านจานวนเงินที่
ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้ วย ด้ านประโยชน์หลักของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นรู ป ลัก ษณ์ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ค าดหวัง ด้ า นศัก ยภาพเกี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุง เทพมหานครโดยใช้ สถิติค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ อย่างง่ายของเพี ยรสัน (Pearson
product moment correlation coefficient) ในการทดสอบสมมติฐานแยกเป็ นสมมติฐานย่อยดังนี ้
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2.1 ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ดยรวมมี ค วามสัม พัน ธ์กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
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H0 : ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ โดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ านระยะเวลาในการ
บริโภค (เดือน)
H1 : ปั จ จัย ด้ านผลิต ภัณ ฑ์ โดยรวมมี ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติก รรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ านระยะเวลาในการ
บริโภค (เดือน)
ตาราง 43 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์

1. ด้ านประโยชน์หลัก
2. ด้ านรูปลักษณ์
3. ด้ านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
4. ด้ านศักยภาพ
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ โดยรวม

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
0.080
0.110
ไม่มี
-0.077
0.124
ไม่มี
0.065
0.192
ไม่มี
-0.031
0.535
ไม่มี
0.014
0.780
ไม่ มี
-

จากตาราง 43 ผลการทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ดยรวมกับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ระยะเวลาในการบริ โภค (เดื อน) พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.78 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่น คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จจัยผลิตภัณฑ์โดยรวมกับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ด้ านระยะเวลาในการบริ โภค (เดือน) ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ าน พบว่า ด้ า นประโยชน์ ห ลัก ด้ า นรู ป ลัก ษณ์ ด้ า นผลิ ตภัณ ฑ์ ที่
คาดหวัง และด้ านศักยภาพ เท่ากับ 0.110 0.124 0.192 และ 0.535 ตามลาดับ ซึ่งมากกว่า 0.05
นั่น คื อ ยอมรั บ สมมติ ฐ านหลัก (H0) และปฏิ เ สธสมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
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ผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก ด้ านรูปลักษณ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง และด้ านศักยภาพ กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ด้ านระยะเวลาในการบริ โภค (เดือน) ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 2.1.1 ปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลักมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
H0 : ปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลักไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ านระยะเวลาใน
การบริโภค (เดือน)
H1 : ปั จ จั ย ด้ านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ านประโยชน์ ห ลัก มี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
ตาราง 44 แสดงการทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นประโยชน์ ห ลัก มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
ปั จจัยผลิตภัณฑ์
ด้ านประโยชน์ หลัก

1. ช่วยดูแลสุขภาพภายในร่างกาย
2. ช่วยบารุงผิวพรรณให้ ขาวใส
และชุ่มชื ้น ไม่หยาบกร้ าน

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
0.031
0.532
ไม่มี
0.115*

0.021

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

ต่ามาก

เดียวกัน
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ตราราง 44 (ต่อ) แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์ ห ลัก มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
ปั จจัยผลิตภัณฑ์
ด้ านประโยชน์ หลัก

3. ช่วยต่อต้ านอนุมลู อิสระ ฟื น้ ฟู
ชะลอความเสื่อมของผิว
4. ช่วยเสริมสร้ างภูมิต้านทานบารุง
ร่างกายให้ แข็งแรง
ปั จจัยผลิตภัณฑ์
ด้ านประโยชน์ หลักโดยรวม

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
0.092
0.066
ไม่มี
0.027

0.588

ไม่มี

-

0.080

0.110

ไม่ มี

-

จากตาราง 44 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์ห ลัก
โดยรวมกั บ พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้ บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริ โภค (เดือน) พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.110 ซึ่งมากกว่า
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จจัย
ผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลักโดยรวมกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) ไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ช่วยดูแลสุขภาพภายในร่างกาย ช่วยต่อต้ านอนุมลู อิสระฟื น้ ฟู
ชะลอความเสื่อมของผิว และช่วยเสริ มสร้ างภูมิต้านทานบารุงร่างกายให้ แข็งแรง เท่ากับ 0.532
0.066 และ 0.588 ตามลาดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าปั จจัยผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลักในแต่ละข้ อกับพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาใน
การบริโภค (เดือน) ไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ช่วยบารุงผิวพรรณให้ ขาวใส และชุ่มชืน้ ไม่หยาบกร้ าน มีค่า
Sig.เท่ากับ 0.021 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
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(H1) หมายความว่า ปั จจัยผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก ช่วยบารุงผิวพรรณให้ ขาวใส และชุ่มชื ้น
ไม่หยาบกร้ าน มีความสัมพันธ์กนั อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตงั ้
ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.115 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต่า
มาก กล่าวคือ ถ้ าปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลัก เรื่องการช่วยบารุงผิวพรรณให้ ขาวใส และชุ่ม
ชื ้น ไม่หยาบกร้ านของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ ้นพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) ก็เพิ่มขึ ้นด้ วย
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2.1.2 ปั จ จัย ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นรู ป ลัก ษณ์ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
H0 : ปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
H1 : ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
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ตาราง 45 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
ปั จจัยผลิตภัณฑ์
ด้ านรูปลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์

5. บรรจุภณ
ั ฑ์ ระบุข้อมูลบนฉลาก
ชัดเจน เข้ าใจง่าย
6. ตราสินค้ า VISTRA สะดุดตา
สามารถจดจาได้ ง่าย
7. บรรจุภณ
ั ฑ์เก็บรักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้
8. มีการออกแบบฉลากที่สวยงาม
น่าซื ้อ
ปั จจัยผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์ โดยรวม

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
-0.053
0.289
ไม่มี
-0.042

0.400

ไม่มี

-

-0.031

0.535

ไม่มี

-

-0.104*

0.038

ต่ามาก

ตรงกันข้ าม

-0.077

0.124

ไม่ มี

-

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 45 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ โดยรวมกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริ โภค (เดือน) พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.124 ซึ่งมากกว่า
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จจัย
ผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ โดยรวมกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ า นระยะเวลาในการบริ โ ภค (เดื อ น) ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า บรรจุภณ
ั ฑ์ ระบุข้อมูลบนฉลากชัดเจนเข้ าใจง่าย ตราสินค้ า
VISTRA สะดุด ตาสามารถจดจาได้ ง่าย และบรรจุภัณฑ์เก็ บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารได้ เท่ากับ 0.289 0.400 และ0.535 ตามลาดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐาน
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หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านด้ านรูปลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ในแต่ละข้ อกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) ไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า มีการออกแบบฉลากที่สวยงามน่าซื ้อ มีคา่ Sig.เท่ากับ 0.038
ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ปั จ จัย ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นรู ป ลัก ษณ์ ข องผลิต ภัณ ฑ์ มี ก ารออกแบบฉลากที่ ส วยงามน่า ซื อ้ มี
ความสัมพัน ธ์ กัน อย่ างนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับ สมมติฐ านที่ ตงั ้ ไว้ โดยมีค่า
สัมประสิท ธิ์ สหสัมพัน ธ์ (r) เท่ากับ -0.104 มีความสัมพัน ธ์ ใ นทิ ศทางตรงกันข้ ามระดับ ต่ามาก
กล่าวคือ ถ้ าปั จจัยผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ มีการออกแบบฉลากที่สวยงามน่าซื ้อ
เพิ่ ม ขึน้ จะท าให้ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) จะลดลงในระดับต่ามาก
สมมติ ฐ านข้ อที่ 2.1.3 ปั จจั ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ค าดหวังมี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
H0 : ปั จ จัย ผลิตภัณ ฑ์ ด้านผลิตภัณ ฑ์ ที่ คาดหวัง ไม่มีความสัมพัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
H1 : ปั จ จัย ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ค าดหวัง มี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
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ตาราง 46 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
ปั จจัยผลิตภัณฑ์
ด้ านผลิตภัณฑ์ ท่ คี าดหวัง

9. ผลลัพธ์ของผิวพรรณและร่างกาย
เป็ นไปตามคาโฆษณา
10. VISTRA ไม่ก่อให้ เกิดผลข้ างเคียง
ต่อร่างกาย เช่น ต่อตับ
11. คาดหวังว่าสุขภาพผิวพรรณ
จะดีขึ ้น
12. บริโภคแล้ วจะทาให้ มีสขุ ภาพดี
ร่างกายแข็งแรง
ปั จจัยผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์
ที่คาดหวังโดยรวม

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
0.091
0.071
ไม่มี
0.017

0.742

ไม่มี

-

0.065

0.192

ไม่มี

-

0.035

0.482

ไม่มี

-

0.065

0.192

ไม่ มี

-

จากตาราง 46 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณ ฑ์ ที่
คาดหวัง โดยรวมกับ พฤติก รรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริ โภค (เดือน) พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.192 ซึ่งมากกว่า
0.05 นั่น คื อ ยอมรับ สมมติ ฐ านหลัก (H0) และปฏิเ สธสมมติฐ านรอง (H1) หมายความปั จ จัย
ผลิต ภัณ ฑ์ ด้ านผลิต ภัณ ฑ์ ที่ ค าดหวัง โดยรวมกับ พฤติก รรมการบริ โภคผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร
VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ า นระยะเวลาในการบริ โ ภค (เดื อ น) ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิ จ ารณารายข้ อพบว่า ผลลัพธ์ ของผิวพรรณและร่ างกายเป็ น ไปตามคาโฆษณา
VISTRA ไม่ก่อให้ เกิดผลข้ างเคียงต่อร่างกาย เช่น ต่อตับ คาดหวังว่าสุขภาพผิวพรรณจะดีขึ ้น และ
บริโภคแล้ วจะทาให้ มีสขุ ภาพดี ร่างกายแข็งแรง เท่ากับ 0.071 0.742 0.192 และ 0.482 ตามลาดับ
ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
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ว่าปั จจัยผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังในแต่ละข้ อกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริ โภค (เดือน) ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 2.1.3 ปั จจัยผลิตภัณฑ์ ด้านศักยภาพเกี่ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์ มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
H0 : ปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
H1 : ปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
ตาราง 47 แสดงการทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นศัก ยภาพเกี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
ปั จจัยผลิตภัณฑ์
ด้ านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

13. มีการคิดค้ นพัฒนาสูตรใหม่
ออกมาอย่างต่อเนื่อง
14. มีการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ คง
สภาพของสารอาหารได้ ครบถ้ วน
15. มีการใช้ วตั ถุดิบที่ดีที่สดุ ระดับโลก
16. มีหลากหลายชนิด/สูตรให้ เลือก
ปั จจัยผลิตภัณฑ์ ด้านศักยภาพ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยรวม

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
-0.043
0.390
ไม่มี
-0.071

0.159

ไม่มี

-

0.018
-0.005
-0.031

0.717
0.926
0.535

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

-
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จากตาราง 47 ผลการทดสอบความสัมพัน ธ์ ระหว่างปั จ จัย ผลิตภัณ ฑ์ ด้านศัก ยภาพ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยรวมกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริ โภค (เดือน) พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.535 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยรวมกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริ โภค (เดือน) ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า มีการคิดค้ นพัฒนาสูตรใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนา
บรรจุภัณ ฑ์ ใ ห้ ค งสภาพของสารอาหารได้ ครบถ้ วน มีก ารใช้ วัตถุดิบ ที่ ดีที่ สุดระดับ โลก และมี
หลากหลายชนิด /สูต รให้ เลือกมีค่า Sig เท่ากับ 0.390 0.159 0.717 และ 0.926 ตามลาดับ ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ปั จจัยผลิตภัณฑ์ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในแต่ละข้ อกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) ไม่
มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติ ฐ านข้ อที่ 2.2 ปั จ จัย ด้ านผลิตภัณ ฑ์ โดยรวมมีความสัมพัน ธ์ กับ พฤติก รรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ านความถี่ในการซื อ้
(ครัง้ / 6 เดือน)
H0 : ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ โดยรวมไม่มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ านความถี่ในการซื อ้
(ครัง้ / 6 เดือน)
H1 : ปั จ จัย ด้ านผลิตภัณ ฑ์ โดยรวมมี ความสัมพัน ธ์ กับ พฤติก รรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ านความถี่ในการซื อ้
(ครัง้ / 6 เดือน)
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ตาราง 48 แสดงการทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ มี ความสัมพัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์

1. ด้ านประโยชน์หลัก
2. ด้ านรูปลักษณ์
3. ด้ านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
4. ด้ านศักยภาพ
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ โดยรวม

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน)
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
0.159*
0.001
ต่ามาก
เดียวกัน
0.130*
0.009
ต่ามาก
เดียวกัน
0.128*
0.010
ต่ามาก
เดียวกัน
0.149*
0.003
ต่ามาก
เดียวกัน
0.174*
0.000
ต่ามาก
เดียวกัน

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 48 ผลการทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ดยรวมกับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน) พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จจัยผลิตภัณฑ์โดยรวม มี
ความสัมพัน ธ์ กัน อย่ างนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับ สมมติฐ านที่ ตงั ้ ไว้ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.174 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต่ามาก กล่าวคือ
ถ้ าปั จจัยผลิตภัณฑ์โดยรวมเพิ่มขึ ้นจะทาให้ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านประโยชน์หลัก ด้ านรูปลักษณ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
และด้ านศักยภาพ เท่ากับ 0.001 0.009 0.010 และ 0.003 ตามลาดับ ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้าน
ประโยชน์หลัก ด้ านรูปลักษณ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง และด้ านศักยภาพ มีความสัมพันธ์ กัน
อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(r) เท่ากับ 0.159 0.130 0.128 และ 0.149 ตามลาดับ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับ
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ต่ามาก กล่าวคือ ถ้ าปัจจัยผลิตภัณฑ์ในแต่ละด้ านเพิ่มขึ ้นจะทาให้ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน)
เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
สมมติฐานข้ อที่ 2.2.1 ปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลักมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
H0 : ปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลักไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ านความถี่ในการ
ซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
H1 : ปั จ จั ย ด้ านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ านประโยชน์ ห ลัก มี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
ตาราง 49 แสดงการทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นประโยชน์ ห ลัก มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
ปั จจัยผลิตภัณฑ์
ด้ านประโยชน์ หลัก

1. ช่วยดูแลสุขภาพภายในร่างกาย
2. ช่วยบารุงผิวพรรณให้ ขาวใส
และชุ่มชื ้น ไม่หยาบกร้ าน
3. ช่วยต่อต้ านอนุมลู อิสระ ฟื น้ ฟู
ชะลอความเสื่อมของผิว

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน)
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
0.156*
0.002
ต่ามาก
เดียวกัน
0.150*
0.003
ต่ามาก
เดียวกัน
0.130*

0.009

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

ต่ามาก

เดียวกัน
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ตาราง 49 (ต่อ) แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลักมี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6เดือน)
ปั จจัยผลิตภัณฑ์
ด้ านประโยชน์ หลัก

4. ช่วยเสริมสร้ างภูมิต้านทานบารุง
ร่างกายให้ แข็งแรง
ปั จจัยผลิตภัณฑ์
ด้ านประโยชน์ หลักโดยรวม

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน)
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
0.096
0.054
ไม่มี
0.159*

0.001

ต่ามาก

เดียวกัน

จากตาราง 49 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์ห ลัก
โดยรวมกั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้ บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จจัย
ผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลักโดยรวม มีความสัมพันธ์กนั อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.159 มีความสัมพันธ์ ใ น
ทิ ศทางเดียวกันระดับ ต่ามาก กล่าวคือ ถ้ า ปั จ จัยผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์ห ลัก เพิ่ มขึ ้นจะทาให้
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ช่วยดูแลสุขภาพภายในร่างกาย ช่วยบารุงผิวพรรณให้ ขาวใส
และชุ่มชืน้ ไม่หยาบกร้ าน ช่วยต่อต้ านอนุมลู อิสระฟื ้นฟูชะลอความเสื่อมของผิว เท่ากับ 0.002
0.003 และ 0.009 ตามลาดับ ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จจัยผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลัก ในข้ อ ช่วยดูแลสุขภาพ
ภายในร่างกาย ช่วยบารุงผิวพรรณให้ ขาวใสและชุ่มชื ้นไม่หยาบกร้ าน และช่วยต่อต้ านอนุมลู อิสระ
ฟื ้นฟูชะลอความเสื่อมของผิว มีความสัมพันธ์กนั อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.156 0.150 และ 0.130 ตามลาดับ
โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต่ามาก กล่าวคือ ถ้ า ปั จจัยผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์
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หลักในข้ อ ช่วยดูแลสุขภาพภายในร่างกาย ช่ วยบารุงผิวพรรณให้ ขาวใสและชุ่มชื ้นไม่หยาบกร้ าน
และช่วยต่อต้ านอนุมลู อิสระฟื ้นฟูชะลอความเสื่อมของผิว เพิ่มขึ ้นจะทาให้ พฤติกรรมการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ /
6 เดือน) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ช่วยเสริมสร้ างภูมิต้านทานบารุงร่างกายให้ แข็งแรง มีคา่ Sig
เท่ากับ 0.054 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลักในข้ อช่วยเสริ มสร้ างภูมิต้านทานบารุงร่างกาย
ให้ แข็ ง แรงกั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) ไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2.2.2 ปั จ จัย ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นรู ป ลัก ษณ์ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
H0 : ปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
H1 : ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
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ตาราง 50 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
ปั จจัยผลิตภัณฑ์
ด้ านรูปลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์

5. บรรจุภณ
ั ฑ์ ระบุข้อมูลบนฉลาก
ชัดเจน เข้ าใจง่าย
6. ตราสินค้ า VISTRA สะดุดตา
สามารถจดจาได้ ง่าย
7. บรรจุภณ
ั ฑ์เก็บรักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้
8. มีการออกแบบฉลากที่สวยงาม
น่าซื ้อ
ปั จจัยผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์ โดยรวม

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน)
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
0.068
0.176
ไม่มี
0.101*

0.043

ต่ามาก

เดียวกัน

0.086

0.087

ไม่มี

-

0.138*

0.006

ต่ามาก

เดียวกัน

0.130*

0.009

ต่ามาก

เดียวกัน

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 50 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ โดยรวมกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.009 ซึ่งน้ อยกว่า
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จจัย
ผลิต ภัณ ฑ์ ด้ านรู ปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ โดยรวม มีความสัมพัน ธ์กันอย่างนัย สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับ สมมติ ฐ านที่ ตงั ้ ไว้ โดยมี ค่าสัมประสิท ธิ์ สหสัมพัน ธ์ (r) เท่ากับ 0.130 มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต่ามาก กล่าวคือ ถ้ า ปั จจัยผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ ของ
ผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ ้นจะทาให้ พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
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เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า บรรจุภณ
ั ฑ์ระบุข้อมูลบนฉลากชัดเจนเข้ าใจง่าย และบรรจุ
ภัณฑ์เก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารได้ พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.176 และ 0.087
ตามลาดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ในข้ อ บรรจุภณ
ั ฑ์ระบุข้อมูลบนฉลาก
ชัดเจนเข้ าใจง่าย และบรรจุภณ
ั ฑ์เก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ กบั พฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซือ้
(ครัง้ / 6 เดือน) ไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ตราสินค้ า VISTRA สะดุดตาสามารถจดจาได้ ง่าย และ มีการ
ออกแบบฉลากที่สวยงามน่าซื ้อ พบว่ามีคา่ Sig. เท่ากับ 0.043 และ 0.006 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้าน
รู ป ลัก ษณ์ ของผลิต ภัณ ฑ์ ใ นข้ อ ตราสิน ค้ า VISTRA สะดุดตาสามารถจดจ าได้ ง่าย และ มีก าร
ออกแบบฉลากที่สวยงามน่าซื ้อ มีความสัมพันธ์กนั อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.101 และ 0.138 ตามลาดับ โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต่ามาก กล่าวคือ ถ้ า ปั จจัยผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ ของ
ผลิตภัณฑ์ ในข้ อ ตราสินค้ า VISTRA สะดุดตาสามารถจดจาได้ ง่าย และ มีการออกแบบฉลากที่
สวยงามน่าซื ้อเพิ่มขึ ้นจะทาให้ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
สมมติ ฐ านข้ อที่ 2.2.3 ปั จจั ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ค าดหวังมี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
H0 : ปั จ จัย ผลิตภัณ ฑ์ ด้านผลิตภัณ ฑ์ ที่ คาดหวัง ไม่มีความสัมพัน ธ์ กั บ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
H1 : ปั จ จัย ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ค าดหวัง มี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
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ตาราง 51 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
ปั จจัยผลิตภัณฑ์
ด้ านผลิตภัณฑ์ ท่ คี าดหวัง

9. ผลลัพธ์ของผิวพรรณและร่างกาย
เป็ นไปตามคาโฆษณา
10. VISTRA ไม่ก่อให้ เกิดผลข้ างเคียง
ต่อร่างกาย เช่น ต่อตับ
11. คาดหวังว่าสุขภาพผิวพรรณ
จะดีขึ ้น
12. บริโภคแล้ วจะทาให้ มีสขุ ภาพดี
ร่างกายแข็งแรง
ปั จจัยผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์
ที่คาดหวังโดยรวม

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน)
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
0.101*
0.043
ต่ามาก
เดียวกัน
0.074

0.141

ไม่มี

-

0.165*

0.001

ต่ามาก

เดียวกัน

0.054

0.283

ไม่มี

-

0.128

0.010

ต่ามาก

เดียวกัน

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 51 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณ ฑ์ ที่
คาดหวัง โดยรวมกับ พฤติก รรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.010 ซึ่งน้ อยกว่า
0.05 นั่น คื อ ปฏิเ สธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้ าน
ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังโดยรวม มีความสัมพันธ์กันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพัน ธ์ (r) เท่ากับ 0.159 มีความสัมพันธ์ในทิ ศทาง
เดีย วกัน ระดับต่ ามาก กล่าวคื อ ถ้ า ปั จ จัย ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณ ฑ์ที่ คาดหวัง เพิ่ มขึน้ จะทาให้
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
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เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ผลลัพธ์ของผิวพรรณและร่างกายเป็ นไปตามคาโฆษณา และ
คาดหวังว่าสุขภาพผิวพรรณจะดีขึ ้น พบว่ามีคา่ Sig.เท่ากับ 0.043 และ 0.001 ตามลาดับ ซึ่งน้ อย
กว่า 0.05 นั่น คื อ ปฏิเ สธสมมติ ฐานหลัก (H0) และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ปั จจัยผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังในข้ อ ผลลัพธ์ของผิวพรรณและร่างกายเป็ นไปตามคา
โฆษณา และคาดหวังว่าสุขภาพผิวพรรณจะดี ขึ ้น มีความสัมพันธ์กันอย่างนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.101 และ
0.165 ตามล าดับ โดยมี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกัน ระดับ ต่ า มาก กล่า วคื อ ถ้ าปั จ จัย
ผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังในข้ อ ผลลัพธ์ของผิวพรรณและร่างกายเป็ นไปตามคาโฆษณา
และคาดหวังว่าสุขภาพผิวพรรณจะดีขึน้ เพิ่ มขึ ้นจะท าให้ พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) เพิ่มขึ ้น
ในระดับต่ามาก
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า VISTRA ไม่ก่อให้ เกิดผลข้ างเคียงต่อร่างกาย เช่น ต่อตับ และ
บริ โภคแล้ วจะท าให้ มีสุขภาพดี ร่ างกายแข็งแรง พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.141 และ 0.283 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังในข้ อ VISTRA ไม่ก่อให้ เกิดผลข้ างเคียงต่อร่างกาย เช่น
ต่อตับ และบริ โภคแล้ วจะทาให้ มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิต ภัณ ฑ์
เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) ไม่
มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 2.2.4 ปั จจัยผลิตภัณฑ์ ด้านศักยภาพเกี่ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์ มี
ความสัม พัน ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
H0 : ปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
H1 : ปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
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ตาราง 52 แสดงการทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นศัก ยภาพเกี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
ปั จจัยผลิตภัณฑ์
ด้ านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

13. มีการคิดค้ นพัฒนาสูตรใหม่
ออกมาอย่างต่อเนื่อง
14. มีการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ คง
สภาพของสารอาหารได้ ครบถ้ วน
15. มีการใช้ วตั ถุดิบที่ดีที่สดุ ระดับโลก
16. มีหลากหลายชนิด/สูตรให้ เลือก
ปั จจัยผลิตภัณฑ์ ด้านศักยภาพ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยรวม

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน)
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
0.099*
0.049
ต่ามาก
เดียวกัน
0.123*

0.014

ต่ามาก

เดียวกัน

0.159*
0.089
0.149*

0.001
0.075
0.003

ต่ามาก
ไม่มี
ต่ามาก

เดียวกัน
เดียวกัน

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 52 ผลการทดสอบความสัมพัน ธ์ ระหว่างปั จ จัย ผลิตภัณ ฑ์ ด้านศัก ยภาพ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยรวมกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน) พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.003 ซึ่ง
น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ปั จจัยผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังโดยรวม มีความสัมพันธ์กันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับ สมมติ ฐ านที่ ตงั ้ ไว้ โดยมี ค่าสัมประสิท ธิ์ สหสัมพัน ธ์ (r) เท่ากับ 0.149 มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต่ามาก กล่าวคือ ถ้ าปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านศักยภาพเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ ้นจะทาให้ พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
เมื่อพิ จ ารณารายข้ อพบว่า มีก ารคิดค้ น พัฒนาสูตรใหม่ออกมาอย่ างต่อเนื่ อง มีก าร
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ คงสภาพของสารอาหารได้ ครบถ้ วน และมีการใช้ วตั ถุดิบที่ดีที่สดุ ระดับโลก
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พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.049 0.014 และ 0.001 ตามลาดับ ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นั่น คือ ปฏิเ สธ
สมมติ ฐ านหลัก (H0 ) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1 ) หมายความว่า ปั จ จัย ผลิต ภัณ ฑ์ ด้าน
ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในข้ อ มีการคิดค้ นพัฒนาสูตรใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนา
บรรจุภณ
ั ฑ์ให้ คงสภาพของสารอาหารได้ ครบถ้ วน มีความสัมพันธ์กันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.099 0.123
และ 0.159 ตามลาดับ โดยมีความสัมพัน ธ์ในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ามาก กล่าวคือ ถ้ า ปั จจัย
ผลิตภัณฑ์ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในข้ อ มีการคิดค้ นพัฒนาสูตรใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง
มีก ารพัฒนาบรรจุภัณ ฑ์ใ ห้ ค งสภาพของสารอาหารได้ ครบถ้ วนเพิ่ มขึน้ จะท าให้ พฤติก รรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซือ้
(ครัง้ / 6 เดือน) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า มีหลากหลายชนิด/สูตรให้ เลือก พบว่ามีคา่ Sig. เท่ากับ 0.075
ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ปั จจัยผลิตภัณฑ์ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ใ นข้ อ มีหลากหลายชนิด/สูตรให้ เลื อกกับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) ไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติ ฐ านข้ อที่ 2.3 ปั จ จั ย ด้ านผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ดยรวมมี ค วามสัม พัน ธ์กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
H0 : ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ โดยรวมไม่มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ
(บาท/ครัง้ )
H1 : ปั จ จัย ด้ านผลิตภัณ ฑ์ โดยรวมมี ความสัมพัน ธ์ กับ พฤติก รรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ
(บาท/ครัง้ )
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ตาราง 53 แสดงการทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ มี ความสัมพัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
r
1. ด้ านประโยชน์หลัก
2. ด้ านรูปลักษณ์
3. ด้ านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
4. ด้ านศักยภาพ
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ โดยรวม

0.120*
0.087
0.105*
0.049
0.112*

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซอื ้ (บาท/ครัง้ )
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
0.016
ต่ามาก
เดียวกัน
0.082
ไม่มี
0.037
ต่ามาก
เดียวกัน
0.324
ไม่มี
0.026
ต่ามาก
เดียวกัน

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 53 ผลการทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ดยรวมกับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
จ านวนเงิ น ที่ใ ช้ ซือ้ (บาท/ครัง้ ) พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.026 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นั่น คือ ปฏิเ สธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จจัยผลิตภัณฑ์โดยรวม มี
ความสัมพัน ธ์ กัน อย่ างนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับ สมมติฐ านที่ ตงั ้ ไว้ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.112 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต่ามาก กล่าวคือ
ถ้ าปั จจัยผลิตภัณฑ์โดยรวมเพิ่มขึ ้นจะทาให้ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ด้ านประโยชน์หลัก และด้ านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังพบว่ามีคา่
Sig.เท่ากับ 0.016 และ 0.037 ตามลาดับ ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย ผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์ หลัก และด้ าน
ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังมีความสัมพันธ์กนั อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน
ที่ ตัง้ ไว้ โดยมี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พั น ธ์ (r) เท่ า กั บ 0.120 และ 0.105 ตามล าดับ โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต่ามาก กล่าวคือ ถ้ า ปั จจัยผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก
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และด้ านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังเพิ่มขึ ้นจะทาให้ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านรูปลักษณ์ และด้ านศักยภาพ พบว่ามีค่ า Sig. เท่ากับ
0.075 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่น คื อ ยอมรับ สมมติฐ านหลัก (H0) และปฏิเ สธสมมติฐ านรอง (H1)
หมายความว่า ปั จ จัย ผลิต ภัณ ฑ์ ด้านรู ป ลัก ษณ์ และด้ านศัก ยภาพ กับ พฤติก รรมการบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/
ครัง้ ) ไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 2.3.1 ปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลักมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
H0 : ปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลักไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรม
การบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ านจานวนเงินที่
ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
H1 : ปั จ จั ย ด้ านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ านประโยชน์ ห ลัก มี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
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ตาราง 54 แสดงการทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นประโยชน์ ห ลัก มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
ปั จจัยผลิตภัณฑ์
ด้ านประโยชน์ หลัก

1. ช่วยดูแลสุขภาพภายในร่างกาย
2. ช่วยบารุงผิวพรรณให้ ขาวใส
และชุ่มชื ้น ไม่หยาบกร้ าน
3. ช่วยต่อต้ านอนุมลู อิสระ ฟื น้ ฟู
ชะลอความเสื่อมของผิว
4. ช่วยเสริมสร้ างภูมิต้านทานบารุง
ร่างกายให้ แข็งแรง
ปั จจัยผลิตภัณฑ์
ด้ านประโยชน์ หลักโดยรวม

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซอื ้ (บาท/ครัง้ )
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
0.064
0.200
ไม่มี
0.164*
0.001
ต่ามาก
เดียวกัน
0.148*

0.003

ต่ามาก

เดียวกัน

0.024

0.635

ไม่มี

-

0.120*

0.016

ต่ามาก

เดียวกัน

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 54 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์ห ลัก
โดยรวมกั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้ บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซือ้ (บาท/ครัง้ ) พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.016 ซึ่งน้ อยกว่า
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จจัย
ผลิตภัณฑ์โดยรวม มีความสัมพันธ์กันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั ้ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.120 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับ
ต่ามาก กล่าวคือ ถ้ าปั จจัยผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลัก โดยรวมเพิ่มขึ ้นจะทาให้ พฤติกรรมการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้
ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
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เมื่อพิ จ ารณารายข้ อพบว่า ช่วยดูแลสุขภาพภายในร่ างกาย และช่วยเสริ มสร้ างภูมิ
ต้ านทานบารุงร่างกายให้ แข็งแรง พบว่ามีคา่ Sig. เท่ากับ 0.200 และ 0.635 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จจัยผลิตภัณฑ์
ด้ านประโยชน์หลัก ในข้ อ ช่วยดูแลสุขภาพภายในร่างกาย และช่วยเสริ มสร้ างภูมิต้านทานบารุ ง
ร่างกายให้ แข็งแรงกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) ไม่มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ช่วยบารุงผิวพรรณให้ ขาวใส และชุ่มชืน้ ไม่หยาบกร้ านและ
ช่วยต่อต้ านอนุมลู อิสระฟื ้นฟูชะลอความเสื่อมของผิว พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.001 และ 0.003
ตามลาดับ ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ปั จจัยผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลัก ในข้ อ ช่วยบารุงผิวพรรณให้ ขาวใส และชุ่มชื ้น
ไม่หยาบกร้ านและช่วยต่อต้ านอนุมลู อิสระฟื ้นฟูชะลอความเสื่อมของผิว มีความสัมพันธ์กนั อย่าง
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
เท่ากับ 0.164 และ 0.024 ตามลาดับ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต่ามาก กล่าวคือ
ถ้ าปั จจัยผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลัก ในข้ อ ช่วยบารุงผิวพรรณให้ ขาวใส และชุ่มชืน้ ไม่หยาบ
กร้ านและช่วยต่อต้ านอนุมลู อิสระฟื ้นฟูช ะลอความเสื่อมของผิว เพิ่มขึ ้นจะทาให้ พฤติกรรมการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้
ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2.3.2 ปั จ จัย ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นรู ป ลัก ษณ์ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
H0 : ปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครด้ าน
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
H1 : ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
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ตาราง 55 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
ปั จจัยผลิตภัณฑ์
ด้ านรูปลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์

5. บรรจุภณ
ั ฑ์ ระบุข้อมูลบนฉลาก
ชัดเจน เข้ าใจง่าย
6. ตราสินค้ า VISTRA สะดุดตา
สามารถจดจาได้ ง่าย
7. บรรจุภณ
ั ฑ์เก็บรักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้
8. มีการออกแบบฉลากที่สวยงาม
น่าซื ้อ
ปั จจัยผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์ โดยรวม

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซอื ้ (บาท/ครัง้ )
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
0.084
0.094
ไม่มี
0.022

0.661

ไม่มี

-

0.049

0.329

ไม่มี

-

0.106*

0.034

ต่ามาก

เดียวกัน

0.087

0.082

ไม่ มี

-

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 55 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ โดยรวมกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซือ้ (บาท/ครัง้ ) พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.082 ซึ่งมากกว่า
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จจัย
ผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ โดยรวมกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) ไม่มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า บรรจุภณ
ั ฑ์ ระบุข้อมูลบนฉลากชัดเจนเข้ าใจง่าย ตราสินค้ า
VISTRA สะดุดตา สามารถจดจาได้ ง่าย และบรรจุภณ
ั ฑ์เก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เ สริ ม
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อาหารได้ พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.094 0.661 และ 0.329 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่น คือ ยอมรับ
สมมติ ฐ านหลัก (H0) และปฏิ เ สธสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้าน
รูปลักษณ์ ในข้ อ บรรจุภณ
ั ฑ์ ระบุข้อมูลบนฉลากชัดเจนเข้ าใจง่าย ตราสินค้ า VISTRA สะดุดตา
สามารถจดจาได้ ง่าย และบรรจุภณ
ั ฑ์เก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ กบั พฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่
ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) ไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า มีการออกแบบฉลากที่สวยงามน่าซื ้อ พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ
0.034 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นั่น คื อ ปฏิเ สธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรับ สมมติฐ านรอง (H1)
หมายความว่า ว่า ปั จจัยผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ ในข้ อ มีการออกแบบฉลากที่สวยงามน่าซือ้ มี
ความสัมพัน ธ์ กัน อย่ างนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับ สมมติฐ านที่ ตงั ้ ไว้ โดยมีค่า
สัมประสิท ธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.106 โดยมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดีย วกันระดับ ต่ามาก
กล่าวคือ ถ้ าปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ในข้ อ มีการออกแบบฉลากที่สวยงามน่าซื ้อ เพิ่มขึ ้นจะ
ทาให้ พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
สมมติ ฐ านข้ อที่ 2.3.3 ปั จจั ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ค าดหวั งมี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
H0 : ปั จ จัย ผลิตภัณ ฑ์ ด้านผลิตภัณ ฑ์ ที่ คาดหวัง ไม่มีความสัมพัน ธ์ ต่อ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
H1 : ปั จ จัย ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ค าดหวัง มี ค วามสัม พั น ธ์ ต่ อ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
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ตาราง 56 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
ปั จจัยผลิตภัณฑ์
ด้ านผลิตภัณฑ์ ท่ คี าดหวัง

9. ผลลัพธ์ของผิวพรรณและร่างกาย
เป็ นไปตามคาโฆษณา
10. VISTRA ไม่ก่อให้ เกิดผลข้ างเคียง
ต่อร่างกาย เช่น ต่อตับ
11. คาดหวังว่าสุขภาพผิวพรรณ
จะดีขึ ้น
12. บริโภคแล้ วจะทาให้ มีสขุ ภาพดี
ร่างกายแข็งแรง
ปั จจัยผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์
ที่คาดหวังโดยรวม

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซอื ้ (บาท/ครัง้ )
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
0.132*
0.008
ต่ามาก
เดียวกัน
0.074

0.139

ไม่มี

-

0.079

0.114

ไม่มี

-

0.037

0.460

ไม่มี

-

0.105*

0.037

ต่ามาก

เดียวกัน

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 56 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณ ฑ์ ที่
คาดหวัง โดยรวมกับ พฤติก รรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซือ้ (บาท/ครัง้ ) พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.037 ซึ่งน้ อยกว่า
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จจัย
ผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง โดยรวม มีความสัมพันธ์กันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ านที่ ต ัง้ ไว้ โดยมี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พั น ธ์ (r) เท่ า กั บ 0.105 มี
ความสัมพัน ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกัน ระดับต่ามาก กล่าวคือ ถ้ า ปั จ จัย ผลิตภัณ ฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่
คาดหวัง โดยรวมเพิ่ ม ขึน้ จะท าให้ พฤติก รรมการบริ โ ภคผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
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เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ผลลัพธ์ของผิวพรรณและร่างกายเป็ นไปตามคาโฆษณามีค่า
Sig.เท่ากับ 0.008 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ปั จจัยผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ในข้ อ ผลลัพธ์ของผิวพรรณและ
ร่างกายเป็ นไปตามคาโฆษณา มีความสัมพันธ์กนั อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.132 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดีย วกัน ระดับ ต่ ามาก กล่าวคื อ ปั จ จัย ผลิตภัณ ฑ์ ด้านผลิตภัณ ฑ์ที่ คาดหวัง ในข้ อ ผลลัพธ์ ของ
ผิวพรรณและร่างกายเป็ นไปตามคาโฆษณาเพิ่มขึ ้นจะทาให้ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) เพิ่มขึ ้นใน
ระดับต่ามาก
เมื่อพิ จ ารณารายข้ อพบว่า VISTRA ไม่ก่ อให้ เ กิ ดผลข้ างเคีย งต่อร่ างกาย เช่น ต่อตับ
คาดหวังว่าสุขภาพผิวพรรณจะดีขึ ้น และบริโภคแล้ วจะทาให้ มีสขุ ภาพดี ร่างกายแข็งแรง มีคา่ Sig.
เท่ากับ 0.139 0.114 และ 0.460 ตามลาดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จจัยผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังในข้ อ
VISTRA ไม่ก่อให้ เกิดผลข้ างเคียงต่อร่างกาย เช่น ต่อตับ คาดหวังว่าสุขภาพผิวพรรณจะดีขึ ้น และ
บริ โภคแล้ วจะทาให้ มีสขุ ภาพดี ร่างกายแข็งแรงกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) ไม่มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 2.3.4 ปั จจัยผลิตภัณฑ์ ด้านศักยภาพเกี่ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์ มี
ความสัม พัน ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
H0 : ปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
H1 : ปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
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ตาราง 57 แสดงการทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นศัก ยภาพเกี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
ปั จจัยผลิตภัณฑ์
ด้ านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

13. มีการคิดค้ นพัฒนาสูตรใหม่
ออกมาอย่างต่อเนื่อง
14. มีการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ คง
สภาพของสารอาหารได้ ครบถ้ วน
15. มีการใช้ วตั ถุดิบที่ดีที่สดุ ระดับโลก
16. มีหลากหลายชนิด/สูตรให้ เลือก
ปั จจัยผลิตภัณฑ์ ด้านศักยภาพ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยรวม

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซอื ้ (บาท/ครัง้ )
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
0.086
0.087
ไม่มี
0.033

0.516

ไม่มี

-

0.021
0.018
0.049

0.678
0.715
0.324

ไม่มี
ไม่มี
ไม่ มี

-

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 57 ผลการทดสอบความสัมพัน ธ์ ระหว่างปั จ จัย ผลิตภัณ ฑ์ ด้านศัก ยภาพ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยรวมกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านจ านวนเงิ น ที่ใ ช้ ซื อ้ (บาท/ครัง้ ) พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.324 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยรวมกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านจ านวนเงินที่ ใช้ ซือ้ (บาท/ครัง้ ) ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า มีการคิดค้ นพัฒนาสูตรใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนา
บรรจุภัณ ฑ์ ใ ห้ ค งสภาพของสารอาหารได้ ครบถ้ วน มีก ารใช้ วัตถุดิบ ที่ ดีที่ สุดระดับ โลก และมี
หลากหลายชนิด/สูตรให้ เลือก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.087 0.516 0.678 และ 0.715 ตามลาดับ ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
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ปั จจัยผลิตภัณฑ์ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในข้ อ มีการคิดค้ นพัฒนาสูตรใหม่ออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ คงสภาพของสารอาหารได้ ครบถ้ วน มีการใช้ วตั ถุดิบที่ดีที่ สดุ
ระดับโลก และมีหลากหลายชนิด/สูตรให้ เลือก กับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) ไม่มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 3 คุณค่าตราสินค้ า ประกอบด้ วย ด้ านการรู้จกั ชื่อตราสินค้ า ด้ าน
การรับรู้คณ
ุ ภาพ ด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้
สถิ ติค่าสัมประสิท ธิ์สหสัมพันธ์ อย่างง่ายของเพี ยรสัน (Pearson product moment correlation
coefficient) ในการทดสอบสมมติฐานแยกเป็ นสมมติฐานย่อยดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 3.1 คุณค่าตราสินค้ าโดยรวมมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ านระยะเวลาใน
การบริโภค (เดือน)
H0 : คุณค่าตราสินค้ าโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ านระยะเวลาในการบริ โภค
(เดือน)
H1 : คุณค่าตราสินค้ าโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ านระยะเวลาในการบริ โภค
(เดือน)
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ตาราง 58 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้ ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
คุณค่ าตราสินค้า

1. ด้ านการรู้จกั ชื่อตราสินค้ า
2. ด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพ
3. ด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า
4. ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
คุณค่ าตราสินค้าโดยรวม

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
-0.007
0.887
ไม่มี
0.019
0.706
ไม่มี
0.106*
0.034
ต่ามาก
เดียวกัน
0.100*
0.045
ต่ามาก
เดียวกัน
0.070
0.159
ไม่ มี
-

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 58 ผลการทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งคุณ ค่า ตราสิ น ค้ า โดยรวมกับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ระยะเวลาในการบริ โภค (เดือน) พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.159 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าตราสินค้ าโดยรวมกับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) ไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านการรู้จักชื่อตราสินค้ า และด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพ มีค่า
Sig.เท่ากับ 0.887 และ 0.706 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ านการรู้จกั ชื่อตราสินค้ า และด้ านการรับรู้
คุณ ภาพ กั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) ไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า และด้ านความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ า มีค่า Sig.เท่ากับ 0.034 และ 0.045 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า
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และด้ านความภัก ดี ต่อตราสิน ค้ า มีความสัมพัน ธ์ กันอย่ างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ยอมรับ สมมติ ฐานที่ตงั ้ ไว้ โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพัน ธ์ (r) เท่ากับ 0.106 และ 0.100 โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต่ามาก กล่าวคือ คุณค่าตราสินค้ าด้ านความเชื่อมโยงต่อ
ตราสินค้ า และด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ าเพิ่มขึ ้นจะทาให้ พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) เพิ่มขึ ้น
ในระดับต่ามาก
สมมติ ฐ านข้ อที่ 3.1.1 คุณ ค่ า ตราสิ น ค้ าด้ านการรู้ จั ก ชื่ อ ตราสิ น ค้ ามี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
H0 : คุณ ค่าตราสินค้ าด้ านการรู้ จักชื่ อตราสินค้ า ไม่มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
H1 : คุณ ค่า ตราสิ น ค้ า ด้ า นการรู้ จัก ชื่ อ ตราสิ น ค้ า มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
ตาราง 59 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้ าด้ านการรู้จักชื่อตราสิน ค้ า มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
คุณค่ าตราสินค้า
ด้ านการรู้จักชื่อตราสินค้ า

1. จดจาโลโก้ ได้
2. ได้ ยินหรือเห็นตราสินค้ าจาก
โฆษณาต่างๆ
3. ได้ ยินหรือเห็นตราสินค้ าจากสปอนเซอร์
4. คุ้นเคยกับตราสินค้ ามาเป็ นเวลานาน

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
0.018 0.713
ไม่มี
-0.037 0.459
ไม่มี
0.048
0.013

0.338
0.789

ไม่มี
ไม่มี

-

142
ตาราง 59 (ต่อ) แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้ าด้ านการรู้จกั ชื่อตราสินค้ า
มีความสัมพัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
คุณค่ าตราสินค้า
ด้ านการรู้จักชื่อตราสินค้ า

5. เป็ นตราสินค้ าที่บ่งบอกถึงคุณภาพ
ที่มีมาตรฐาน
6. ตราสินค้ าได้ รับความนิยมและ
การยอมรับ
คุณค่ าตราสินค้าด้ านการรู้จัก
ชื่อตราสินค้าโดยรวม

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
-0.030 0.546
ไม่มี
-0.047

0.345

ไม่มี

-

-0.007

0.887

ไม่ มี

-

จากตาราง 59 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้ าด้ านการรู้จกั ชื่อตรา
สิ น ค้ า โดยรวมกับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) พบว่ามีคา่ Sig. เท่ากับ 0.887 ซึ่งมากกว่า
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่า
ตราสิน ค้ าด้ านการรู้ จัก ชื่ อตราสิน ค้ า โดยรวมกับ พฤติก รรมการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร
VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ า นระยะเวลาในการบริ โ ภค (เดื อ น) ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า จดจาโลโก้ ได้ ได้ ยินหรื อเห็นตราสินค้ าจากโฆษณาต่างๆ ได้
ยินหรื อเห็นตราสินค้ าจากสปอนเซอร์ คุ้นเคยกับตราสินค้ ามาเป็ นเวลานาน เป็ นตราสินค้ าที่บ่ง
บอกถึงคุณภาพที่มีมาตรฐาน และตราสินค้ าได้ รับความนิยมและการยอมรับ มีค่า Sig.เท่ากับ
0.713 0.459 0.338 0.789 0.546 และ 0.345 ตามล าดับ ซึ่ ง มากกว่ า 0.05 นั่ น คื อ ยอมรั บ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ านการรู้จัก
ชื่อตราสินค้ าในข้ อ จดจาโลโก้ ได้ ได้ ยินหรื อเห็นตราสินค้ าจากโฆษณาต่างๆ ได้ ยินหรื อเห็นตรา
สินค้ าจากสปอนเซอร์ คุ้นเคยกับตราสินค้ ามาเป็ นเวลานาน เป็ นตราสินค้ าที่บ่งบอกถึงคุณภาพที่มี
มาตรฐาน และตราสินค้ าได้ รับความนิยมและการยอมรับกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ ม
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อาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริ โภค (เดือน) ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 3.1.2 คุณค่าตราสินค้ าด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
H0 : คุณ ค่ า ตราสิ น ค้ าด้ านการรั บ รู้ คุณ ภาพไม่ มี ค วามสัม พั น ธ์ กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
H1 : คุณค่าตราสินค้ าด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ านระยะเวลาใน
การบริโภค (เดือน)
ตาราง 60 แสดงการทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งคุณ ค่าตราสิ น ค้ า ด้ านการรั บ รู้ คุณ ภาพมี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
คุณค่ าตราสินค้า
ด้ านการรับรู้คุณภาพ

7. ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพเหนือยี่ห้อ
อื่นทัว่ ไป
8. มีนวัตกรรมและกระบวนการผลิตที่ดี
9. ใช้ วตั ถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพสูงในการผลิต
10. ได้ รับการรับรองคุณภาพจากองค์กร
อาหารและยา (อย.)

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
0.043
0.387
ไม่มี
0.070
0.059
0.007

0.161
0.238
0.894

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

-

144
ตาราง 60 (ต่อ) แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้ าด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพมี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
คุณค่ าตราสินค้า
ด้ านการรับรู้คุณภาพ

11. มีข้อมูลฉลากอาหาร วัน/เดือน/ปี
หมดอายุระบุชดั เจน
12. มีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปลอดภัยและสวยงาม
คุณค่ าตราสินค้า
ด้ านการรับรู้คุณภาพ โดยรวม

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
-0.040 0.421
ไม่มี
-0.064
0.019

0.204
0.706

ไม่มี
ไม่ มี

-

จากตาราง 60 ผลการทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งคุณ ค่า ตราสิ น ค้ า ด้ า นการรับ รู้
คุณ ภาพโดยรวมกับ พฤติก รรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) พบว่ามีคา่ Sig. เท่ากับ 0.706 ซึ่งมากกว่า
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่า
ตราสินค้ าด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพโดยรวมกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA
ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริ โภค (เดือน) ไม่มีความสัมพันธ์กนั
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิ จ ารณารายข้ อพบว่า ผลิตภัณ ฑ์ มีคุณภาพเหนื อยี่ห้ออื่น ทั่วไป มีน วัตกรรมและ
กระบวนการผลิตที่ดี ใช้ วตั ถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพสูงในการผลิต ได้ รับการรับรองคุณภาพจากองค์ก ร
อาหารและยา (อย.) มีข้อมูลฉลากอาหาร วัน/เดือน/ปี หมดอายุระบุชัดเจนและมีบรรจุภัณ ฑ์ ที่
ปลอดภัยและสวยงาม มีคา่ Sig.เท่ากับ 0.387 0.161 0.238 0.894 0.421 และ 0.204 ตามลาดับ
ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า คุณ ค่า ตราสิ น ค้ า ด้ า นการรั บ รู้ คุณ ภาพในข้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ มี คุณ ภาพเหนื อ ยี่ ห้ ออื่ น ทั่ว ไป มี
นวัตกรรมและกระบวนการผลิตที่ดี ใช้ วตั ถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพสูงในการผลิต ได้ รับการรับรองคุณภาพ
จากองค์กรอาหารและยา (อย.) มีข้อมูลฉลากอาหาร วัน/เดือน/ปี หมดอายุระบุชดั เจนและมีบรรจุ
ภัณ ฑ์ ที่ ป ลอดภัย และสวยงาม กับ พฤติก รรมการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของ
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ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) ไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 3.1.3 คุณค่าตราสินค้ าด้ านความเชื่ อมโยงต่อตราสิน ค้ า มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
H0 : คุณค่าตราสินค้ าด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ าไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
H1 : คุณค่าตราสินค้ าด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ ามีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
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ตาราง 61 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างคุณค่าตราสินค้ าด้ านความเชื่ อมโยงต่อตรา
สินค้ ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
คุณค่ าตราสินค้า
ด้ านความเชื่อมโยงต่ อตราสินค้ า

13. เมื่อนึกถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนึกถึง
VISTRA เป็ นอันดับแรก
14. รู้สกึ ถึงความคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป
15. เป็ นทางเลือกที่จาเป็ นสาหรับผู้ที่
ต้ องการดูแลภาพลักษณ์ เน้ นรูปร่าง และ
ความสวยงามจากภายในสูภ่ ายนอก
16. ทาให้ ร้ ูสกึ เป็นคนยุคใหม่ที่รกั และใส่
ใจดูแลความงาม
คุณค่ าตราสินค้าด้ านความเชื่อมโยง
ต่ อตราสินค้ าโดยรวม

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
0.049 0.332
ไม่มี
ไม่มี
0.082 0.101
0.118* 0.019
ต่ามาก
เดียวกัน

0.109*

0.030

ต่ามาก

เดียวกัน

0.106*

0.034

ต่ามาก

เดียวกัน

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 61 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้ าด้ านความเชื่อมโยง
ต่อตราสินค้ าโดยรวมกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริ โภค (เดือน) พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.034 ซึ่งน้ อยกว่า
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่า
ตราสินค้ าด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า โดยรวมมีความสัมพันธ์กนั อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.106 โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต่ามาก กล่าวคือ คุณค่าตราสินค้ าด้ านความเชื่อมโยงต่อ
ตราสินค้ าเพิ่มขึ ้นจะทาให้ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
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เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า เมื่อนึกถึงผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารนึกถึง VISTRA เป็ นอันดับ
แรก และรู้สกึ ถึงความคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป มีคา่ Sig.เท่ากับ 0.332 และ 0.101 ซึ่งมากกว่า 0.05
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าตรา
สินค้ าด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ าในข้ อ เมื่อนึกถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนึกถึง VISTRA เป็ น
อัน ดับ แรก และรู้ สึก ถึ งความคุ้มค่ากับ ราคาที่จ่ายไปกับ พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์เ สริ ม
อาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริ โภค (เดือน) ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า เป็ นทางเลือกที่จาเป็ นสาหรับผู้ที่ต้องการดูแลภาพลักษณ์ เน้ น
รูปร่าง และความสวยงามจากภายในสู่ภายนอก และทาให้ ร้ ูสึกเป็ นคนยุคใหม่ที่รักและใส่ใจดูแล
ความงาม มีคา่ Sig.เท่ากับ 0.019 และ 0.030 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า
ในข้ อ เป็ นทางเลือกที่จาเป็นสาหรับผู้ที่ต้องการดูแลภาพลักษณ์ เน้ นรูปร่าง และความสวยงามจาก
ภายในสู่ภายนอก และทาให้ ร้ ูสึกเป็ นคนยุคใหม่ที่รักและใส่ใจดูแลความงามมีความสัมพันธ์กัน
อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(r) เท่ากับ 0.118 และ 0.109 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต่ามาก กล่าวคือ คุณค่า
ตราสินค้ าด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า ในข้ อ เป็ นทางเลือกที่จาเป็ นสาหรับผู้ที่ต้องการดูแล
ภาพลักษณ์ เน้ นรูปร่าง และความสวยงามจากภายในสูภ่ ายนอก และทาให้ ร้ ูสกึ เป็ นคนยุคใหม่ที่รกั
และใส่ใจดูแลความงามเพิ่มขึ ้นจะทาให้ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 3.1.4 คุณ ค่า ตราสิ น ค้ า ด้ า นความภัก ดีต่อ ตราสิ น ค้ า มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
H0 : คุณค่าตราสินค้ าด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า ไม่มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
H1 : คุณ ค่าตราสินค้ าด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
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ตาราง 62 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้ าด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ ามี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
คุณค่ าตราสินค้า
ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า

17. บริโภค VISTRA เป็ นประจา
18. ครัง้ ต่อไปที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร จะซื ้อ VISTRA เท่านัน้
19. ยินดีที่จะบอกต่อหรือแนะนาให้ ผ้ อู ื่น
20. จะยังคงบริโภคต่อไปแม้ วา่ ยี่ห้อ
อื่นจะลดราคา
21. จะยังคงบริโภคถึงแม้ จะมีการเพิ่ม
ราคาสูง
คุณค่ าตราสินค้า
ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า โดยรวม

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน)
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
0.116* 0.021
ต่ามาก
เดียวกัน
0.097 0.054
ไม่มี
0.108*
0.085

0.030
0.089

ต่ามาก
ไม่มี

เดียวกัน
-

0.017

0.732

ไม่มี

-

0.100*

0.045

ต่ามาก

เดียวกัน

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 62 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างคุณค่าตราสินค้ าด้ านความภักดีตอ่
ตราสินค้ าโดยรวมกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) พบว่ามีคา่ Sig. เท่ากับ 0.045 ซึ่งน้ อยกว่า
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่า
ตราสินค้ าด้ านความภักดีต่อตราสินค้ าโดยรวมมีความสัมพันธ์กนั อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ านที่ ต ัง้ ไว้ โดยมี ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัมพัน ธ์ (r) เท่ า กับ 0.100 โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต่ามาก กล่าวคือ คุณค่าตราสินค้ าด้ านความภักดีต่อตรา
สินค้ าโดยรวมเพิ่มขึ ้นจะทาให้ พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก

149
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า บริโภค VISTRA เป็ นประจา และยินดีที่จะบอกต่อหรือแนะนา
ให้ ผ้ อู ื่น มีค่า Sig.เท่ากับ 0.021 และ 0.030 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ าในข้ อ
บริ โภค VISTRA เป็ น ประจา และยิ น ดีที่จะบอกต่อหรื อแนะน าให้ ผ้ อู ื่น มีความสัมพันธ์ กัน อย่าง
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
เท่ากับ 0.116 และ 0.108 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต่ามาก กล่าวคือ คุณค่าตรา
สินค้ าด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า ในข้ อ บริ โภค VISTRA เป็ นประจา และยินดีที่จะบอกต่อหรื อ
แนะนาให้ ผ้ อู ื่นเพิ่มขึ ้นจะทาให้ พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ครัง้ ต่อไปที่จะบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร จะซือ้ VISTRA
เท่านัน้ จะยังคงบริโภคต่อไปแม้ วา่ ยี่ห้ออื่นจะลดราคา และจะยังคงบริโภคถึงแม้ จะมีการเพิ่มราคา
สูง มี ค่า Sig.เท่ า กับ 0.054 0.089 และ 0.732 ตามล าดับ ซึ่ ง มากกว่า 0.05 นั่น คื อ ยอมรั บ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ านความ
ภักดีต่อตราสินค้ าในข้ อ ครัง้ ต่อไปที่จะบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร จะซือ้ VISTRA เท่านัน้ จะ
ยังคงบริ โภคต่อไปแม้ ว่ายี่ ห้ออื่นจะลดราคา และจะยังคงบริ โภคถึ งแม้ จะมีการเพิ่ มราคาสูง กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) ไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 3.2 คุณค่าตราสินค้ าโดยรวมมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ านความถี่ในการ
ซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
H0 : คุณค่าตราสินค้ าโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหา VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6
เดือน)
H1 : คุณค่าตราสินค้ าโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6
เดือน)
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ตาราง 63 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้ ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ใน
การซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
คุณค่ าตราสินค้า

1. ด้ านการรู้จกั ชื่อตราสินค้ า
2. ด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพ
3. ด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า
4. ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
คุณค่ าตราสินค้าโดยรวม

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน)
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
0.083
0.096
ไม่มี
0.165*
0.001
ต่ามาก
เดียวกัน
0.188*
0.000
ต่ามาก
เดียวกัน
0.185*
0.000
ต่ามาก
เดียวกัน
0.186*
0.000
ต่ามาก
เดียวกัน

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 63 ผลการทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งคุณ ค่า ตราสิ น ค้ า โดยรวมกับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน) พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ านความ
ภัก ดี ต่อตราสิน ค้ า โดยรวมมีความสัมพันธ์ กันอย่ างนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.186 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันระดับต่ามาก กล่าวคือ คุณค่าตราสินค้ าโดยรวมเพิ่มขึ ้นจะทาให้ พฤติก รรมการบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ /
6 เดือน) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
เมื่อพิ จ ารณารายด้ านพบว่า ด้ านการรู้ จัก ชื่ อตราสิน ค้ า มีค่า Sig.เท่ากับ 0.096 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
คุณ ค่า ตราสิ น ค้ า ด้ า นการรู้ จัก ชื่ อตราสิ น ค้ า กับ พฤติก รรมการบริ โ ภคผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร
VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ า นความถี่ ใ นการซื อ้ (ครั ง้ / 6 เดื อ น) ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพ ด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า และ
ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า มีค่า Sig.เท่ากับ 0.001 0.000 และ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ าน
การรับรู้คณ
ุ ภาพ ด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า และด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ ามีความสัมพันธ์
กัน อย่ า งนัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ซึ่ ง ยอมรั บ สมมติฐ านที่ ตงั ้ ไว้ โดยมีค่า สัม ประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.165 0.188 และ 0.185 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต่า
มาก กล่าวคือ คุณค่าตราสินค้ าด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพ ด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า และด้ าน
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ าเพิ่มขึ ้นจะทาให้ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
สมมติ ฐ านข้ อที่ 3.2.1 คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ าด้ านการรู้ จั ก ชื่ อ ตราสิ น ค้ ามี
ความสัม พัน ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
H0 : คุณ ค่าตราสินค้ าด้ านการรู้ จักชื่ อตราสินค้ า ไม่มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
H1 : คุณ ค่า ตราสิ น ค้ า ด้ า นการรู้ จัก ชื่ อ ตราสิ น ค้ า มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)

ตาราง 64 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้ าด้ านการรู้จักชื่อตราสิน ค้ า มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
คุณค่ าตราสินค้า
ด้ านการรู้จักชื่อตราสินค้ า

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน)
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r
1. จดจาโลโก้ ได้
2. ได้ ยินหรือเห็นตราสินค้ าจาก
โฆษณาต่างๆ
3. ได้ ยินหรือเห็นตราสินค้ าจากสปอนเซอร์
4. คุ้นเคยกับตราสินค้ ามาเป็ นเวลานาน
5. เป็ นตราสินค้ าที่บ่งบอกถึงคุณภาพ
ที่มีมาตรฐาน
6. ตราสินค้ าได้ รับความนิยมและ
การยอมรับ
คุณค่ าตราสินค้าด้ านการรู้จัก
ชื่อตราสินค้าโดยรวม

Sig.

0.019
0.114*

ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
0.712
ไม่มี
0.023
ต่ามาก
เดียวกัน

0.120*
-0.011
0.099*

0.016
0.829
0.048

ต่ามาก
ไม่มี
ต่ามาก

เดียวกัน
เดียวกัน

0.018

0.724

ไม่มี

-

0.083

0.096

ไม่ มี

-

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 64 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้ าด้ านการรู้จกั ชื่อตรา
สิ น ค้ า โดยรวมกับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) พบว่ามีคา่ Sig. เท่ากับ 0.096 ซึ่งมากกว่า
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่า
ตราสิน ค้ าด้ านการรู้ จัก ชื่ อตราสิน ค้ า โดยรวมกับ พฤติก รรมการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร
VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ า นความถี่ ใ นการซื อ้ (ครั ง้ / 6 เดื อ น) ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า จดจาโลโก้ ได้ คุ้นเคยกับตราสินค้ ามาเป็ นเวลานาน และตรา
สินค้ าได้ รับความนิยมและการยอมรับมีคา่ Sig.เท่ากับ 0.712 0.829 และ 0.724 ซึ่งมากกว่า 0.05
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าตรา
สินค้ าด้ านการรู้จกั ชื่อตราสินค้ าในข้ อ จดจาโลโก้ ได้ คุ้นเคยกับตราสินค้ ามาเป็ นเวลานาน และตรา
สินค้ าได้ รับความนิยมและการยอมรั บกับ พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA
ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน) ไม่มีความสัมพันธ์กนั
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ได้ ยินหรือเห็นตราสินค้ าจากโฆษณาต่างๆ ได้ ยินหรือเห็นตรา
สินค้ าจากสปอนเซอร์ และเป็ นตราสินค้ าที่บ่งบอกถึงคุณภาพที่มีมาตรฐาน มีคา่ Sig.เท่ากับ 0.023
0.016 และ 0.048 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ านการรู้จกั ชื่อตราสินค้ าในข้ อ ได้ ยินหรือเห็นตราสินค้ าจาก
โฆษณาต่างๆ ได้ ยินหรือเห็นตราสินค้ าจากสปอนเซอร์ และเป็ นตราสินค้ าที่บ่งบอกถึงคุณภาพที่มี
มาตรฐานมีความสัมพันธ์กันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.114 0.120 และ 0.099 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันระดับต่ามาก กล่าวคือ คุณค่าตราสินค้ าด้ านการรู้จกั ชื่อตราสินค้ าในข้ อ ได้ ยินหรือเห็นตรา
สินค้ าจากโฆษณาต่างๆ ได้ ยินหรื อเห็นตราสินค้ าจากสปอนเซอร์ และเป็ นตราสินค้ าที่บ่งบอกถึง
คุณภาพที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ ้นจะทาให้ พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
สมมติฐานข้ อที่ 3.2.2 คุณค่าตราสินค้ าด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
H0 : คุณ ค่ า ตราสิ น ค้ าด้ านการรั บ รู้ คุณ ภาพไม่ มี ค วามสัม พั น ธ์ กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
H1 : คุณค่าตราสินค้ าด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ านความถี่ในการ
ซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
ตาราง 65 แสดงการทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งคุณ ค่าตราสิ น ค้ า ด้ านการรั บ รู้ คุณ ภาพมี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRAของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
คุณค่ าตราสินค้า
ด้ านการรับรู้คุณภาพ

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน)
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
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7. ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพเหนือยี่ห้อ
อื่นทัว่ ไป
8. มีนวัตกรรมและกระบวนการผลิตที่ดี
9. ใช้ วตั ถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพสูงในการผลิต
10. ได้ รับการรับรองคุณภาพจากองค์กร
อาหารและยา (อย.)
11. มีข้อมูลฉลากอาหาร วัน/เดือน/ปี
หมดอายุระบุชดั เจน
12. มีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปลอดภัยและสวยงาม
คุณค่ าตราสินค้า
ด้ านการรับรู้คุณภาพ โดยรวม

0.096

0.055

ไม่มี

-

0.194*
0.081
0.142*

0.000
0.105
0.004

ต่ามาก
ไม่มี
ต่ามาก

เดียวกัน
เดียวกัน

0.129*

0.010

ต่ามาก

เดียวกัน

0.125*
0.165*

0.012
0.001

ต่ามาก
ต่ามาก

เดียวกัน
เดียวกัน

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 65 ผลการทดสอบความสัมพัน ธ์ ร ะหว่างคุณ ค่าตราสิน ค้ า ด้ านการรับ รู้
คุณ ภาพโดยรวมกับ พฤติก รรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.001 ซึ่งมากกว่า
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่า
ตราสินค้ าด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพโดยรวมกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA
ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน) ไม่มีความสัมพันธ์กนั
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพเหนือยี่ห้ออื่นทัว่ ไป มี และใช้ วตั ถุดิบที่มี
คุณ ภาพสูงในการผลิต มีค่า Sig.เท่ากับ 0.055 และ 0.105 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่น คือ ยอมรั บ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ านการรับรู้
คุณภาพในข้ อ ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพเหนือยี่ห้ออื่นทัว่ ไป มี และใช้ วตั ถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพสูงในการผลิต
กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) ไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า มีนวัตกรรมและกระบวนการผลิตที่ดี ได้ รับการรับรองคุณภาพ
จากองค์กรอาหารและยา (อย.) มีข้อมูลฉลากอาหาร วัน/เดือน/ปี หมดอายุระบุชดั เจนและมีบรรจุ
ภัณฑ์ที่ปลอดภัยและสวยงาม มีคา่ Sig.เท่ากับ 0.000 0.004 0.010 และ 0.012 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05
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นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าตรา
สินค้ าด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพในข้ อ มีนวัตกรรมและกระบวนการผลิตที่ดี ได้ รับการรับรองคุณภาพ
จากองค์กรอาหารและยา (อย.) มีข้อมูลฉลากอาหาร วัน/เดือน/ปี หมดอายุระบุชดั เจนและมีบรรจุ
ภัณฑ์ที่ปลอดภัยและสวยงามมีความสัมพันธ์กันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.194 0.142 0.129 และ 0.125 โดย
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต่ามาก กล่าวคือ คุณค่าตราสินค้ าด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพใน
ข้ อ มีนวัตกรรมและกระบวนการผลิตที่ดี ได้ รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรอาหารและยา (อย.)
มีข้อมูลฉลากอาหาร วัน/เดือน/ปี หมดอายุระบุชัดเจนและมีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปลอดภัยและสวยงาม
เพิ่ ม ขึน้ จะท าให้ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
สมมติฐานข้ อที่ 3.2.3 คุณค่าตราสินค้ าด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสิน ค้ า มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
H0 : คุณค่าตราสินค้ าด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ าไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
H1 : คุณค่าตราสินค้ าด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ ามีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
ตาราง 66 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างคุณค่าตราสินค้ าด้ านความเชื่ อมโยงต่อตรา
สินค้ ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
คุณค่ าตราสินค้า
ด้ านความเชื่อมโยงต่ อตราสินค้ า

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน)
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
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13. เมื่อนึกถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนึกถึง
VISTRA เป็ นอันดับแรก
14. รู้สกึ ถึงความคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป
15. เป็ นทางเลือกที่จาเป็ นสาหรับผู้ที่
ต้ องการดูแลภาพลักษณ์ เน้ นรูปร่าง และ
ความสวยงามจากภายในสูภ่ ายนอก
16. ทาให้ ร้ ูสกึ เป็นคนยุคใหม่ที่รกั และใส่
ใจดูแลความงาม
คุณค่ าตราสินค้าด้ านความเชื่อมโยง
ต่ อตราสินค้ าโดยรวม

0.147*

0.003

ต่ามาก

เดียวกัน

0.197*
0.103*

0.000
0.040

ต่ามาก
ต่ามาก

เดียวกัน
เดียวกัน

0.177*

0.000

ต่ามาก

เดียวกัน

0.188*

0.000

ต่ามาก

เดียวกัน

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 66 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้ าด้ านความเชื่อมโยง
ต่อตราสินค้ าโดยรวมกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) พบว่ามีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่า
ตราสินค้ าด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า โดยรวมมีความสัมพันธ์กนั อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.188 โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต่ามาก กล่าวคือ คุณค่าตราสินค้ าด้ านความเชื่อมโยงต่อ
ตราสิน ค้ า โดยรวมเพิ่ มขึน้ จะท าให้ พฤติก รรมการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า เมื่อนึกถึงผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารนึกถึง VISTRA เป็ นอันดับ
แรก รู้ สึก ถึ ง ความคุ้ม ค่า กับ ราคาที่ จ่ า ยไป เป็ น ทางเลื อ กที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ผู้ที่ ต้ อ งการดู แ ล
ภาพลักษณ์ เน้ นรูปร่าง และความสวยงามจากภายในสูภ่ ายนอก และทาให้ ร้ ูสกึ เป็ นคนยุคใหม่ที่รกั
และใส่ใจดูแลความงาม มีคา่ Sig.เท่ากับ 0.003 0.000 0.040 และ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ าน
ความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ าในข้ อ เมื่อนึกถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนึกถึง VISTRA เป็ นอันดับแรก
รู้สึกถึงความคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป เป็ นทางเลือกที่จาเป็ นสาหรับผู้ที่ต้องการดูแลภาพลัก ษณ์
เน้ นรูปร่าง และความสวยงามจากภายในสู่ภายนอก และทาให้ ร้ ูสึกเป็ นคนยุคใหม่ที่รักและใส่ใจ
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ดูแลความงามมีความสัมพันธ์กนั อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตงั ้
ไว้ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.147 0.197 0.103 และ 0.177 โดยมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันระดับต่ามาก กล่าวคือ คุณค่าตราสินค้ าด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ าในข้ อ
เมื่อนึกถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนึกถึง VISTRA เป็ นอันดับแรก รู้สึกถึงความคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย
ไป เป็ นทางเลือกที่จาเป็ นสาหรับผู้ที่ต้องการดูแลภาพลักษณ์ เน้ นรูปร่าง และความสวยงามจาก
ภายในสู่ภายนอก และท าให้ ร้ ู สึก เป็ น คนยุคใหม่ที่รัก และใส่ใจดูแลความงามเพิ่ มขึน้ จะทาให้
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 3.2.4 คุณ ค่า ตราสิ น ค้ า ด้ า นความภัก ดี ต่อ ตราสิ น ค้ า มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
H0 : คุณค่าตราสินค้ าด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า ไม่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
H1 : คุณ ค่าตราสินค้ าด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)

ตาราง 67 แสดงความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุณ ค่ า ตราสิ น ค้ าด้ านความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ ามี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน)
คุณค่ าตราสินค้า
ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า

17. บริโภค VISTRA เป็ นประจา

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน)
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
0.261* 0.000 ค่อนข้ างต่า เดียวกัน
0.163* 0.001
ต่ามาก
เดียวกัน
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18. ครัง้ ต่อไปที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร จะซื ้อ VISTRA เท่านัน้
19. ยินดีที่จะบอกต่อหรือแนะนาให้ ผ้ อู ื่น
20. จะยังคงบริโภคต่อไปแม้ วา่ ยี่ห้อ
อื่นจะลดราคา
21. จะยังคงบริโภคถึงแม้ จะมีการเพิ่ม
ราคาสูง
คุณค่ าตราสินค้า
ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า โดยรวม

0.076*
0.155*

0.130
0.002

ต่ามาก
ต่ามาก

เดียวกัน
เดียวกัน

0.104*

0.037

ต่ามาก

เดียวกัน

0.185*

0.000

ต่ามาก

เดียวกัน

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 67 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างคุณค่าตราสินค้ าด้ านความภักดีตอ่
ตราสินค้ าโดยรวมกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) พบว่ามีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่า
ตราสินค้ าด้ านความภักดีต่อตราสินค้ าโดยรวมมีความสัมพันธ์กนั อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ านที่ ต ัง้ ไว้ โดยมี ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัมพัน ธ์ (r) เท่ า กับ 0.185 โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต่ามาก กล่าวคือ คุณค่าตราสินค้ าด้ านความภักดีต่อตรา
สินค้ าโดยรวมเพิ่มขึ ้นจะทาให้ พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า บริ โภค VISTRA เป็ นประจา ครัง้ ต่อไปที่จะบริ โภคผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร จะซือ้ VISTRA เท่านัน้ ยินดีที่จะบอกต่อหรื อแนะน าให้ ผ้ อู ื่น จะยังคงบริ โภคต่อไป
แม้ ว่ายี่ห้ออื่นจะลดราคา และจะยังคงบริ โภคถึงแม้ จะมีการเพิ่มราคาสูง มีค่า Sig.เท่ากับ 0.000
0.001 0.130 0.002 และ 0.037 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ านความภักดีต่อตราสินค้ าในข้ อ ในบริโภค
VISTRA เป็ นประจา ครัง้ ต่อไปที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จะซื ้อ VISTRA เท่านัน้ ยินดีที่จะ
บอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่น จะยังคงบริ โภคต่อไปแม้ ว่ายี่ห้ ออื่นจะลดราคา และจะยังคงบริ โภค
ถึ งแม้ จ ะมีการเพิ่มราคาสูง มีความสัมพันธ์กัน อย่ างนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับ
สมมติ ฐ านที่ ตงั ้ ไว้ โดยมี ค่าสัมประสิท ธิ์ สหสัมพัน ธ์ (r) เท่ากับ 0.261 0.163 0.076 0.155 และ
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0.104 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดี ยวกันระดับต่ามาก กล่าวคือ คุณค่าตราสินค้ าด้ านความ
ภัก ดี ต่อตราสิน ค้ า ในข้ อ ในบริ โภค VISTRA เป็ น ประจ า ครัง้ ต่อไปที่ จ ะบริ โภคผลิตภัณ ฑ์เ สริ ม
อาหาร จะซือ้ VISTRA เท่านัน้ ยินดีที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่น จะยังคงบริ โภคต่อไปแม้ ว่า
ยี่ห้ออื่นจะลดราคา และจะยังคงบริ โ ภคถึงแม้ จะมีการเพิ่มราคาสูงเพิ่มขึ ้นจะทาให้ พฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซือ้
(ครัง้ / 6 เดือน) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
สมมติฐานข้ อที่ 3.3 คุณค่าตราสินค้ าโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ านจานวนเงินที่
ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
H0 : คุณค่าตราสินค้ าโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภค
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหา VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครด้ า นจ านวนเงิ น ที่ ใ ช้ ซื อ้
(บาท/ครัง้ )
H1 : คุณค่าตราสินค้ าโดยรวมมีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการบริ โ ภค
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครด้ า นความถี่ ใ นการซื อ้
(ครัง้ / 6 เดือน)

ตาราง 68 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้ า โดยรวมมีความสัมพัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
คุณค่ าตราสินค้า

1. ด้ านการรู้จกั ชื่อตราสินค้ า
2. ด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพ

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซอื ้ (บาท/ครัง้ )
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
0.052
0.295
ไม่มี
0.113*
0.024
ต่ามาก
เดียวกัน
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3. ด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า
4. ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
คุณค่ าตราสินค้าโดยรวม

0.164*
0.197*
0.161*

0.001
0.000
0.001

ต่ามาก
ต่ามาก
ต่ามาก

เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 68 ผลการทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งคุณ ค่า ตราสิ น ค้ า โดยรวมกับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
จ านวนเงิ นที่ใช้ ซือ้ (บาท/ครัง้ ) พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นั่น คือ ปฏิเ สธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ านความ
ภัก ดี ต่อตราสิน ค้ า โดยรวมมีความสัมพันธ์ กันอย่ างนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.161 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันระดับต่ามาก กล่าวคือ คุณค่าตราสินค้ าโดยรวมเพิ่มขึ ้นจะทาให้ พฤติก รรมการบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/
ครัง้ ) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่า ด้ า นการรู้ จัก ชื่ อ ตราสิ น ค้ า มี ค่า Sig.เท่ ากับ 0.295 ซึ่ ง
มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
คุณค่าตราสินค้ า ด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) ไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพ ด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า และ
ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า มีค่า Sig.เท่ากับ 0.024 0.001 และ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพ
ด้ านความเชื่ อมโยงต่อตราสิน ค้ า และด้ านความภัก ดีต่อตราสิน ค้ า มีค วามสัม พัน ธ์ กัน อย่ า ง
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
เท่ากับ 0.113 0.164 และ 0.197 โดยมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันระดับต่ามาก กล่าวคือ
ด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพ ด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า และด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ าเพิ่มขึ ้นจะ
ทาให้ พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
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สมมติ ฐ านข้ อที่ 3.3.1 คุณ ค่ า ตราสิ น ค้ าด้ านการรู้ จั ก ชื่ อ ตราสิ น ค้ ามี
ความสัม พัน ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
H0 : คุณ ค่าตราสินค้ าด้ านการรู้ จักชื่ อตราสินค้ า ไม่มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
H1 : คุณ ค่า ตราสิ น ค้ า ด้ า นการรู้ จัก ชื่ อ ตราสิ น ค้ ามี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )

ตาราง 69 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้ าด้ านการรู้จักชื่อตราสิน ค้ า มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
คุณค่ าตราสินค้า
ด้ านการรู้จักชื่อตราสินค้ า

1. จดจาโลโก้ ได้
2. ได้ ยินหรือเห็นตราสินค้ าจาก
โฆษณาต่างๆ

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซอื ้ (บาท/ครัง้ )
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
-0.024 0.634
ไม่มี
-0.070 0.163
ไม่มี
-
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3. ได้ ยินหรือเห็นตราสินค้ าจากสปอนเซอร์
4. คุ้นเคยกับตราสินค้ ามาเป็ นเวลานาน
5. เป็ นตราสินค้ าที่บ่งบอกถึงคุณภาพ
ที่มีมาตรฐาน
6. ตราสินค้ าได้ รับความนิยมและ
การยอมรับ
คุณค่ าตราสินค้าด้ านการรู้จัก
ชื่อตราสินค้าโดยรวม

0.041
0.138*
0.085

0.413
0.006
0.091

ไม่มี
ต่ามาก
ไม่มี

เดียวกัน
-

0.067

0.180

ไม่มี

-

0.052

0.295

ไม่ มี

-

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 69 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้ าด้ านการรู้จกั ชื่อตรา
สิ น ค้ า โดยรวมกับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซือ้ (บาท/ครัง้ ) พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.295 ซึ่งมากกว่า
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่า
ตราสิน ค้ าด้ านการรู้ จัก ชื่ อตราสิน ค้ า โดยรวมกับ พฤติก รรมการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร
VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) ไม่มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า จดจาโลโก้ ได้ ได้ ยินหรื อเห็นตราสินค้ าจากโฆษณาต่างๆ ได้
ยินหรื อเห็นตราสินค้ าจากสปอนเซอร์ เป็ นตราสินค้ าที่บ่งบอกถึงคุณภาพที่มีมาตรฐาน และตรา
สินค้ าได้ รับความนิยมและการยอมรับ มีคา่ Sig.เท่ากับ 0.634 0.163 0.413 0.091 และ 0.180 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
คุณ ค่าตราสิน ค้ าด้ านการรู้ จัก ชื่ อตราสิน ค้ า ในข้ อ จดจ าโลโก้ ได้ ได้ ยิ น หรื อเห็น ตราสิน ค้ าจาก
โฆษณาต่างๆ ได้ ยิ น หรื อเห็นตราสินค้ าจากสปอนเซอร์ เป็ น ตราสินค้ าที่ บ่งบอกถึงคุณภาพที่มี
มาตรฐาน และตราสินค้ าได้ รับความนิยมและการยอมรับกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านจ านวนเงินที่ ใช้ ซือ้ (บาท/ครัง้ ) ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า คุ้นเคยกับตราสินค้ ามาเป็ นเวลานาน มีคา่ Sig.เท่ากับ 0.006
ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า คุณ ค่าตราสิน ค้ าด้ านการรู้ จัก ชื่อตราสิน ค้ า ในข้ อ คุ้น เคยกับ ตราสินค้ ามาเป็ น
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เวลานาน มีความสัมพันธ์กันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.138 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต่า
มาก กล่าวคื อ คุณ ค่าตราสิน ค้ าด้ านการรู้ จัก ชื่ อตราสิน ค้ า ในข้ อ คุ้น เคยกับ ตราสิน ค้ ามาเป็ น
เวลานาน เพิ่มขึ ้นจะทาให้ พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
สมมติฐานข้ อที่ 3.3.2 คุณค่าตราสินค้ าด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
H0 : คุณ ค่ า ตราสิ น ค้ าด้ านการรั บ รู้ คุณ ภาพไม่ มี ค วามสัม พั น ธ์ กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
H1 : คุณค่าตราสินค้ าด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรม
การบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ านจานวนเงินที่
ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )

ตาราง 70 แสดงการทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งคุณ ค่าตราสิ น ค้ า ด้ านการรั บ รู้ คุณ ภาพมี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
คุณค่ าตราสินค้า
ด้ านการรับรู้คุณภาพ

7. ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพเหนือยี่ห้อ
อื่นทัว่ ไป
8. มีนวัตกรรมและกระบวนการผลิตที่ดี
9. ใช้ วตั ถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพสูงในการผลิต

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซอื ้ (บาท/ครัง้ )
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
0.094 0.060
ไม่มี
0.144*
0.097
0.031

0.004
0.052
0.532

ต่ามาก
ไม่มี
ไม่มี

เดียวกัน
-
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10. ได้ รับการรับรองคุณภาพจากองค์กร
อาหารและยา (อย.)
11. มีข้อมูลฉลากอาหาร วัน/เดือน/ปี
หมดอายุระบุชดั เจน
12. มีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปลอดภัยและสวยงาม
คุณค่ าตราสินค้า
ด้ านการรับรู้คุณภาพ โดยรวม

0.028

0.571

ไม่มี

-

0.118*

0.018

ต่ามาก

เดียวกัน

0.113*

0.024

ต่ามาก

เดียวกัน

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 70 ผลการทดสอบความสัมพัน ธ์ ร ะหว่างคุณ ค่าตราสิน ค้ าด้ านการรับ รู้
คุณ ภาพโดยรวมกับ พฤติก รรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซือ้ (บาท/ครัง้ ) พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.024 ซึ่งน้ อยกว่า
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่า
ตราสินค้ าด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพโดยรวมมีความสัมพันธ์กนั อย่างนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.113 โดยมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันระดับต่ามาก กล่าวคือ คุณค่าตราสินค้ าด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพโดยรวมเพิ่มขึ ้นจะทา
ให้ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่า ผลิ ต ภัณ ฑ์ มี คุณ ภาพเหนื อ ยี่ ห้ อ อื่ น ทั่วไป ใช้ วัต ถุดิบ ที่ มี
คุณภาพสูงในการผลิต ได้ รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรอาหารและยา (อย.) และมีข้อมูลฉลาก
อาหาร วัน /เดื อน/ปี หมดอายุระบุชัดเจน มีค่า Sig.เท่ากับ 0.060 0.052 0.532 และ 0.571ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
คุณค่าตราสินค้ าด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพในข้ อ ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพเหนือยี่ห้ออื่นทัว่ ไป ใช้ วตั ถุดิบที่มี
คุณภาพสูงในการผลิต ได้ รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรอาหารและยา (อย.) และมีข้อมูลฉลาก
อาหาร วัน/เดือน/ปี หมดอายุระบุชดั เจนกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) ไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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เมื่อพิ จ ารณารายข้ อพบว่า มีน วัตกรรมและกระบวนการผลิตที่ดี และมีบ รรจุภัณฑ์ที่
ปลอดภัย และสวยงาม มี ค่า Sig.เท่ า กับ 0.004 และ 0.018 ซึ่ ง น้ อยกว่า 0.05 นั่น คื อ ปฏิ เ สธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ านการรับรู้
คุณภาพในข้ อ มีนวัตกรรมและกระบวนการผลิตที่ ดี และมีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปลอดภัยและสวยงามมี
ความสัมพัน ธ์ กัน อย่ างนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับ สมมติฐ านที่ ตงั ้ ไว้ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.144 และ 0.118 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับ
ต่ามาก กล่าวคือ คุณค่าตราสินค้ าด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพในข้ อ มีนวัตกรรมและกระบวนการผลิตที่ดี
และมีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปลอดภัยและสวยงามเพิ่ มขึ ้นจะทาให้ พฤติก รรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์ เ สริ ม
อาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) เพิ่มขึ ้นใน
ระดับต่ามาก
สมมติฐานข้ อที่ 3.3.3 คุณค่าตราสินค้ าด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสิน ค้ า มี
ความสัม พัน ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
H0 : คุณค่าตราสินค้ าด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ าไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
H1 : คุณค่าตราสินค้ าด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ ามีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
ตาราง 71 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างคุณค่าตราสินค้ าด้ านความเชื่ อมโยงต่อตรา
สินค้ ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
คุณค่ าตราสินค้า
ด้ านความเชื่อมโยงต่ อตราสินค้ า

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซอื ้ (บาท/ครัง้ )
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
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13. เมื่อนึกถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนึกถึง
VISTRA เป็ นอันดับแรก
14. รู้สกึ ถึงความคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป
15. เป็ นทางเลือกที่จาเป็ นสาหรับผู้ที่
ต้ องการดูแลภาพลักษณ์ เน้ นรูปร่าง และ
ความสวยงามจากภายในสูภ่ ายนอก
16. ทาให้ ร้ ูสกึ เป็นคนยุคใหม่ที่รกั และใส่
ใจดูแลความงาม
คุณค่ าตราสินค้าด้ านความเชื่อมโยง
ต่ อตราสินค้ าโดยรวม

0.100*

0.046

ต่ามาก

เดียวกัน

0.140*
0.143*

0.005
0.004

ต่ามาก
ต่ามาก

เดียวกัน
เดียวกัน

0.168*

0.001

ต่ามาก

เดียวกัน

0.164*

0.001

ต่ามาก

เดียวกัน

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 71 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้ าด้ านความเชื่อมโยง
ต่อตราสินค้ าโดยรวมกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซือ้ (บาท/ครัง้ ) พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่า
ตราสินค้ าด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า โดยรวมมีความสัมพันธ์กนั อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.164 โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต่ามาก กล่าวคือ คุณค่าตราสินค้ าด้ านความเชื่อมโยงต่อ
ตราสิน ค้ า โดยรวมเพิ่ มขึน้ จะท าให้ พฤติก รรมการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า เมื่อนึกถึงผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารนึกถึง VISTRA เป็ นอันดับ
แรก รู้ สึก ถึ ง ความคุ้ม ค่า กับ ราคาที่ จ่ า ยไป เป็ น ทางเลื อ กที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ผู้ที่ ต้ อ งการดู แ ล
ภาพลักษณ์ เน้ นรูปร่าง และความสวยงามจากภายในสูภ่ ายนอก และทาให้ ร้ ูสกึ เป็ นคนยุคใหม่ที่รกั
และใส่ใจดูแลความงาม มีคา่ Sig.เท่ากับ 0.046 0.005 0.004 และ 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ าน
ความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ าในข้ อ เมื่อนึกถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนึกถึง VISTRA เป็ นอันดับแรก
รู้สึกถึงความคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป เป็ นทางเลือกที่จาเป็ นสาหรับผู้ที่ต้องการดูแลภาพลัก ษณ์
เน้ นรูปร่าง และความสวยงามจากภายในสู่ภายนอก และทาให้ ร้ ูสึกเป็ นคนยุคใหม่ที่รักและใส่ใจ
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ดูแลความงามมีความสัมพันธ์กนั อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตงั ้
ไว้ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.100 0.140 0.143 และ 0.168 โดยมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันระดับต่ามาก กล่าวคือ คุณค่าตราสินค้ าด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ าในข้ อ
เมื่อนึกถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนึกถึง VISTRA เป็ นอันดับแรก รู้สึกถึงความคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย
ไป เป็ นทางเลือกที่จาเป็ นสาหรับผู้ที่ต้องการดูแลภาพลักษณ์ เน้ นรูปร่าง และความสวยงามจาก
ภายในสู่ภายนอก และท าให้ ร้ ู สึก เป็ น คนยุคใหม่ที่รัก และใส่ใจดูแลความงามเพิ่ มขึน้ จะทาให้
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 3.3.4 คุณ ค่า ตราสิ น ค้ า ด้ า นความภัก ดี ต่อ ตราสิ น ค้ า มี
ความสัม พัน ธ์ ต่อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ตภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
H0 : คุณค่าตราสินค้ าด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า ไม่มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
H1 : คุณ ค่าตราสินค้ าด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ าน
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
ตาราง 72 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้ าด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
คุณค่ าตราสินค้า
ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า

17. บริโภค VISTRA เป็ นประจา
18. ครัง้ ต่อไปที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร จะซื ้อ VISTRA เท่านัน้

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซอื ้ (บาท/ครัง้ )
r
Sig.
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
0.234* 0.000 ค่อนข้ างต่า เดียวกัน
0.196* 0.000
ต่ามาก
เดียวกัน
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19. ยินดีที่จะบอกต่อหรือแนะนาให้ ผ้ อู ื่น
20. จะยังคงบริโภคต่อไปแม้ วา่ ยี่ห้อ
อื่นจะลดราคา
21. จะยังคงบริโภคถึงแม้ จะมีการเพิ่ม
ราคาสูง
คุณค่ าตราสินค้า
ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า โดยรวม

0.101*
0.133*

0.043
0.008

ต่ามาก
ต่ามาก

เดียวกัน
เดียวกัน

0.152*

0.002

ต่ามาก

เดียวกัน

0.197*

0.000

ต่ามาก

เดียวกัน

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 72 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างคุณค่าตราสินค้ าด้ านความภักดีตอ่
ตราสินค้ า โดยรวมกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซือ้ (บาท/ครัง้ ) พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่า
ตราสินค้ าด้ านความภักดีต่อตราสินค้ าโดยรวมมีความสัมพันธ์กนั อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ านที่ ตงั ้ ไว้ โดยมี ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัมพัน ธ์ (r) เท่ า กับ 0.197 โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต่ามาก กล่าวคือ คุณค่าตราสินค้ าด้ านความภักดีต่อตรา
สินค้ าโดยรวมเพิ่มขึ ้นจะทาให้ พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) เพิ่มขึ ้นในระดับต่ามาก
เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า บริ โภค VISTRA เป็ นประจา ครัง้ ต่อไปที่จะบริ โภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร จะซื ้อ VISTRA เท่านัน้ ยินดีที่จะบอกต่อหรือแนะนาให้ ผ้ อู ื่นจะยังคงบริโภคต่อไปแม้ วา่
ยี่ห้ออื่นจะลดราคา และจะยังคงบริโภคถึงแม้ จะมีการเพิ่มราคาสูง มีคา่ Sig.เท่ากับ 0.000 0.000
0.043 0.008 และ 0.002 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ าในบริโภค VISTRA เป็ น
ประจา ครัง้ ต่อไปที่จะบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร จะซือ้ VISTRA เท่านัน้ ยินดีที่จะบอกต่อหรือ
แนะนาให้ ผ้ อู ื่นจะยังคงบริ โภคต่อไปแม้ ว่ายี่ห้ออื่นจะลดราคา และจะยังคงบริ โภคถึงแม้ จะมีการ
เพิ่มราคาสูงมีความสัมพันธ์กนั อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
โดยมี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พั น ธ์ (r) เท่ า กั บ 0.234 0.196 0.101 0.133 และ 0.152 โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต่ามาก กล่าวคือ คุณค่าตราสินค้ าด้ านความภักดีต่อตรา
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สินค้ าในบริโภค VISTRA เป็ นประจา ครัง้ ต่อไปที่จะบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร จะซือ้ VISTRA
เท่านัน้ ยินดีที่จะบอกต่อหรือแนะนาให้ ผ้ อู ื่นจะยังคงบริโภคต่อไปแม้ วา่ ยี่ห้ออื่นจะลดราคา และจะ
ยังคงบริโภคถึงแม้ จะมีการเพิ่มราคาสูงเพิ่มขึ ้นจะทาให้ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) เพิ่มขึ ้นในระดับ
ต่ามาก

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 73 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์
ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มี
ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA แตกต่างกัน

สมมติฐานข้ อที่ 1
1.1 เพศ
2.1 อายุ

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ระยะเวลาในการ ความถี่ในการซื ้อ จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ
บริโภค (เดือน)
(ครัง้ /6เดือน)
(บาท/ครัง้ )
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1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
1.4 สถานภาพ
1.5 อาชีพ
1.6 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
















หมายเหตุ
เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน (H1) คือ มีความแตกต่างกัน
เครื่องหมาย  หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน (H1) คือ ไม่มีความแตกต่างกัน

ตาราง 74 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้ วย ด้ าน
ประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ ด้ านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง และ ด้ าน
ศัก ยภาพเกี่ ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์ มีค วามสัมพัน ธ์ กับ พฤติก รรมการบริ โ ภคผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร
VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานข้ อที่ 2
1. ด้ านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์
2. ด้ านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
3. ด้ านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ระยะเวลาในการ ความถี่ในการ จานวนเงินที่ใช้
บริโภค (เดือน) ซื ้อ (ครัง้ /6เดือน) ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
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4. ด้ านศักยภาพที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์โดยรวม










หมายเหตุ
เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน (H1) คือ มีความสัมพันธ์
เครื่องหมาย  หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน (H1) คือ ไม่มีความสัมพันธ์

ตาราง 75 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 3 คุณค่าตราสินค้ า ประกอบด้ วย ด้ านการรู้จกั
ชื่อตราสินค้ า ด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพ ด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า และ ด้ านความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ า มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 3
ระยะเวลาในการ ความถี่ในการซื ้อ จานวนเงินที่ใช้
บริโภค (เดือน)
(ครัง้ /6เดือน)
ซื ้อ (บาท/ครัง้ )



1. ด้ านการรู้จกั ชื่อตราสินค้ า



2. ด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพ



3. ด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า



4. ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า

172
คุณค่าตราสินค้ าโดยรวม







หมายเหตุ
เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน (H1) คือ มีความสัมพันธ์
เครื่องหมาย  หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน (H1) คือ ไม่มีความสัมพันธ์

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในการวิ จัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ด้ า นผลิต ภัณ ฑ์ คุณ ค่า ตราสิ น ค้ า และพฤติก รรมการบริ โภค
ผลิต ภัณ ฑ์ เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผู้วิจัย น าผลการจากการ
วิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการดาเนินงาน โดยแบ่งหัวข้ อในการสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. สรุปผลการวิจยั
2. อภิปรายผลการวิจยั
3. ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั
4. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้ประกอบการ
4. ข้ อเสนอแนะเพื่องานวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ คุณค่าตราสินค้ าและพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้บริโภคพบว่ า
เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 308 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 77.00 และเป็ นเพศชาย จานวน 92 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23
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อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 25-31 ปี จานวน 186 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 46.50 รองลงมา คื อ อายุ 32-38 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 20.50 อายุ 18-24 ปี
จานวน 47 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.70 อายุ 39-45 ปี จานวน 41 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.30 อายุ 4650 ปี จานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.00 ตามลาดับ
ระดั บ การศึก ษาสู งสุ ด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีก ารศึก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 246 คน คิดเป็ นร้ อยละ 61.50 รองลงมา คือ สูงกว่าระดับปริญญาตรี จานวน
84 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.00 และต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี จานวน 70 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.50
ตามลาดับ
สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี สถานภาพโสด/หม้ าย/หย่าร้ าง/
แยกกันอยู่ จานวน 273 คิดเป็ นร้ อยละ 68.25 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จานวน
127 คิดเป็ นร้ อยละ 31.75 ตามลาดับ
อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน
230 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.50 รองลงมา คือ ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 69 คน คิด
เป็ น ร้ อยละ 17.30 ธุรกิ จ ส่วนตัว/ เจ้ าของกิ จ การ จ านวน 51 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 12.70 นิ สิต
นักศึกษา จานวน 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.50 ตามลาดับ
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท จานวน 140 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.00 รองลงมา คือ รายได้ เฉลี่ย
ต่อเดื อน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 125 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 31.30 รายได้ เ ฉลี่ย ต่อเดือน
มากกว่า 40,000 บาทขึน้ ไป จ านวน 83 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 20.70 และ รายได้ เ ฉลี่ย ต่อเดื อน
30,001 – 40,000 บาท จานวน 52 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.00 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิเ คราะห์ ปั จ จัย ด้ านผลิ ต ภัณ ฑ์ VISTRA ประกอบด้ วย ด้ าน
ประโยชน์ หลัก ด้ านรูปลักษณ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ ท่ คี าดหวัง และด้ านศักยภาพ มีรายละเอียด
ดังนี ้
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA โดยรวม
ผู้ต อบแบบสอบถามให้ ความคิ ดเห็น ต่อ ปั จ จัย ด้ า นผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA
โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบ
แบบสอบถามมีระดับการรับรู้ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA อยู่ในระดับดี คือ ด้ าน
ประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ ด้ านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง และ ด้ าน
ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.98 4.05 3.97 และ 4.40 ตามลาดับ
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ปั จจั ย ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริ ม อาหาร VISTRA ด้ านประโยชน์ หลั ก ของ
ผลิตภัณฑ์
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นต่อ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ด้ าน
ประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้ าน
ประโยชน์หลัก ของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.99 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีคา่ เฉลี่ยระดับความคิดเห็นใน
ระดับดีมาก คือ ช่วยดูแลสุขภาพภายในร่างกาย ช่วยบารุงผิวพรรณให้ ขาวใสและชุ่มชื ้นไม่หยาบ
กร้ าน ช่วยต่อต้ านอนุมลู อิสระฟื น้ ฟูชะลอความเสื่อมของผิว และช่วยเสริมสร้ างภูมิต้านทานบารุง
ร่างกายให้ แข็งแรงมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.00 3.94 3.98 และ 4.04 ตามลาดับ
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA ด้ านรูปลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์
ผู้ต อบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นต่อปั จ จัยด้ านผลิตภัณ ฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA ด้ านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้ านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.06 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นในระดับดีมาก คือ บรรจุภณ
ั ฑ์ ระบุข้อมูลบนฉลากชัดเจนเข้ าใจง่าย ตราสินค้ า VISTRA
สะดุดตาสามารถจดจาได้ ง่าย บรรจุภณ
ั ฑ์เก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารได้ และ มี
การออกแบบฉลากที่สวยงามน่าซื ้อ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.02 4.11 4.08 และ 4.03 ตามลาดับ
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA ด้ านผลิตภัณฑ์ ท่ คี าดหวัง
ผู้ต อบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นต่อปั จ จั ยด้ านผลิตภัณ ฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ค าดหวัง พบว่า ผู้บ ริ โ ภคที่ ต อบแบบสอบถามมี ระดับ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้ านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีคา่ เฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นในระดับดี คือ ผลลัพธ์ของผิวพรรณและร่างกายเป็ นไปตามคาโฆษณา VISTRA ไม่
ก่อให้ เกิดผลข้ างเคียงต่อร่างกาย เช่น ต่อตับ คาดหวังว่าสุขภาพผิวพรรณจะดีขึ ้น และบริโภคแล้ ว
จะทาให้ มีสขุ ภาพดี ร่างกายแข็งแรง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.87 3.81 4.14 และ 4.10 ตามลาดับ
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ปั จจั ย ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริ ม อาหาร VISTRA ด้ านศั ก ยภาพเกี่ ยวกั บ
ผลิตภัณฑ์
ผู้ต อบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นต่อปั จ จัยด้ านผลิตภัณ ฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA ด้ านศัก ยภาพเกี่ ย วกับ ผลิตภัณ ฑ์ พบว่า ผู้บ ริ โภคที่ ตอบแบบสอบถามมีระดับ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับด้ านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA โดยรวมอยู่ในระดับ
ดี โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.04 เมื่อพิ จ ารณาเป็ น รายข้ อพบว่า ผู้บ ริ โภคที่ ตอบแบบสอบถามมี
ค่าเฉลี่ย ระดับความคิ ดเห็นในระดับ ดีมาก คือ มี ห ลากหลายชนิด/สูตรให้ เลือก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26 ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในระดับดี คือ มีการคิดค้ น
พัฒ นาสูต รใหม่อ อกมาอย่ า งต่อเนื่ อง มี ก ารพัฒนาบรรจุภัณ ฑ์ เ พื่ อให้ สามารถคงสภาพของ
สารอาหารให้ ครบถ้ วนมากที่สดุ และมีการใช้ วตั ถุดิบที่ดีที่สดุ ระดับโลกมาสกัดเป็ นผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.99 3.93 และ 4.00 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ คุณค่ าตราสินค้ า VISTRA ประกอบด้ วย ด้ านการรู้จัก
ชื่อตราสินค้ า ด้ านการรับรู้คุณภาพ ด้ านความเชื่อมโยงต่ อตราสินค้ า และด้ านความภักดี
ต่ อตราสินค้ า มีรายละเอียดดังนี ้
คุณค่ าตราสินค้ าผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA โดยรวม
ผู้ต อบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็น ต่อ คุณ ค่าตราสิน ค้ า ผลิตภัณ ฑ์ เ สริ ม
อาหาร VISTRA โดยรวม พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณค่า
ตราสินค้ าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามมีคา่ เฉลี่ยระดับความคิดเห็นในระดับดี
คือ ด้ านการรู้จักชื่อตราสินค้ า ด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพ ด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า และด้ าน
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.08 4.05 3.90 และ 3.79 ตามลาดับ
คุ ณ ค่ าตราสิ น ค้ าผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริ ม อาหาร VISTRA ด้ านการรู้ จั ก ชื่ อ
ตราสินค้ า
ผู้ต อบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็น ต่อคุณ ค่าตราสิน ค้ าผลิตภัณ ฑ์ เ สริ ม
อาหาร VISTRA ด้ านการรู้ จัก ชื่ อตราสิน ค้ า พบว่า ผู้บ ริ โภคที่ ตอบแบบสอบถามมีระดับ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับด้ านการรู้จักชื่อตราสินค้ า โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีคา่ เฉลี่ยระดับความคิดเห็นในระดับดี คือ
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จดจาโลโก้ ได้ ได้ ยินหรื อเห็นตราสินค้ าจากโฆษณาต่างๆ ได้ ยินหรือเห็นตราสินค้ าจากสปอนเซอร์
ในกิ จกรรมต่างๆ คุ้น เคยกับตราสินค้ ามาเป็ นเวลานาน เป็ น ตราสินค้ าที่บ่งบอกถึงคุณภาพที่มี
มาตรฐาน และ ตราสินค้ าได้ รับความนิยมและการยอมรับ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 4.09 3.88
4.02 และ 4.10 ตามลาดับ
คุณค่ าตราสินค้ าผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA ด้ านคุณภาพที่ถูกรับรู้
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร VISTRA ด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพ พบว่า ผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อพบว่า ผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามมีคา่ เฉลี่ยระดับความคิดเห็นในระดับดีมาก คือ ได้ รับ
การรับรองคุณภาพจากองค์กรอาหารและยา (อย.) และมีข้อมูลฉลากอาหาร วัน/เดือน/ปี หมดอายุ
ระบุชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และ 4.26 ตามลาดับ ส่วนผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถาม
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในระดับดี คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคณ
ุ ภาพเหนือยี่ห้ออื่นทัว่ ไป มี
นวัตกรรมเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ดี ใช้ วตั ถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพสูงในการผลิต และมีบรรจุ
ภัณฑ์ที่ปลอดภัยและสวยงาม โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.78 3.87และ 3.96 และ 4.16 ตามลาดับ
คุณค่ าตราสินค้ า ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA ด้ านความเชื่อมโยงต่ อ
ตราสินค้ า
ผู้ต อบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็น ต่อ คุณค่าตราสิน ค้ าของผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหาร
VISTRA ด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีคา่ เฉลี่ยระดับความคิดเห็นในระดับดี คือ
รู้สึกถึงความคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป เป็ นทางเลือกที่จาเป็ นสาหรับผู้ที่ต้องการดูแลภาพลัก ษณ์
เน้ นรูปร่าง และความสวยงามจากภายในสู่ภายนอก และ ทาให้ ร้ ูสึกเป็ นคนยุคใหม่ที่รักและใส่ใจ
ดูแลความงาม โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.96 3.91 และ 3.91 ตามลาดับ ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถาม
มีค่าเฉลี่ย ระดับ ความคิ ด เห็น ในระดับ ปานกลลาง คือ เมื่อนึก ถึ งผลิตภัณ ฑ์ เสริ มอาหารนึกถึง
VISTRA เป็ นอันดับแรกโดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.34
คุณค่ าตราสินค้ า ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA ด้ านความภักดีต่อตรา
สินค้ า
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ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร VISTRA ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า พบว่า ผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.90
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในระดับ
ดีมาก คือ ยินดีที่จะบอกต่อหรือแนะนา VISTRA ให้ ผ้ อู ื่น โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ส่วนผู้บริ โภค
ที่ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในระดับดี คือ บริ โภค VISTRA เป็ นประจา ครัง้
ต่อไปที่ จะบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจะซือ้ VISTRA เท่านัน้ จะยังคงบริ โภค VISTRA ต่อไป
แม้ ว่ายี่ห้ออื่นจะลดราคา และ จะยังคงบริ โภค VISTRA ถึงแม้ จะมีการเพิ่มราคาสูง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.71 3.80 3.80 และ 3.62 ตามลาดับ

ตอนที่ 4 การวิเ คราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์ เ สริ มอาหาร
VISTRA ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้ วย ระยะเวลาในการบริโภค
( ปี / เดือน ) ความถี่ในการซือ้ ( ครัง้ / 6 เดือน ) จานวนเงินที่ใช้ ในการซือ้ ( บาท / ครัง้ )
สถานที่ซือ้ ผู้ท่ ีมีอิทธิพลในการบริโภค เหตุผลหลักในการบริโภค และ วัตถุประสงค์ ใน
การบริโภค
ผลการวิเ คราะห์ ข้อมูลเกี่ ย วกับ พฤติก รรมการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร
VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามจาแนกได้ ดงั นี ้
ระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
ระยะเวลาในการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA โดยเฉลี่ยเท่ากับ 16.05 เดือนหรือเท่ากับ
1 ปี 4 เดือน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 16.963 ระยะเวลาต่าสุดในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร VISTRA เท่ากับ 2 เดือน และระยะเวลาสูงสุดในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA
เท่ากับ 120 เดือน หรือเท่ากับ 10 ปี
ความถี่ในการซือ้ (ครั ง้ / 6 เดือน) ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความถี่ในการซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA โดยเฉลี่ยเท่ากับ 2.44 ครัง้ ต่อ 6 เดือน ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.580 มีความถี่ในการซื ้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ต่าสุด 1 ครัง้
ต่อ 6 เดือน และมีความถี่ในการซื ้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA สูงสุด 15 ครัง้ ต่อ 6 เดือน
จานวนเงินที่ใช้ ( บาท / ครัง้ ) ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยc
ส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ 629.760 จ านวนเงิ น ที่ใ ช้ เ งิ นในการซือ้ ผลิตภัณ ฑ์เ สริ มอาหาร
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VISTRA ต่ าสุด เท่ากับ 200 บาท และจ านวนเงิน ที่ใช้ ในการซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA
สูงสุดเท่ากับ 4,000 บาท
สถานที่ซือ้ ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA มากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่
ผู้บริ โภคซือ้ ที่ร้านขายยาทั่วไป จานวน 207 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.7 รองลงมา คือ โมเดิร์นเทรด
(วัตสัน บู๊ทส์, อีฟแอนด์บอย) จานวน 120 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.0 ร้ านสะดวกซือ้ (เซเว่น อีเลฟ
เว่น) จานวน 39 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.8 และ ช่องทางออนไลน์ (Lazada, Shopee, 11Street ฯลฯ)
จานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.5 ตามลาดับ
ผู้ท่ มี ีอทิ ธิพลในการบริโภค พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นพนักงานขาย จานวน 129
คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.3 รองลงมาคือ เพื่อน จานวน 115 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.7 ผู้ที่มีชื่อเสียง
(นักแสดง, บิวตี ้บล็อกเกอร์ ฯลฯ) จานวน 95 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.7 และครอบครัว จานวน 61
คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.3 ตามลาดับ
เหตุผลหลักในการบริโภค พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพราะผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพ
จานวน 199 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.7 รองลงมาคือ ราคามีความเหมาะสม จานวน 148 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 37.0 มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับ จานวน 45 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.3 และ ความสวยงามของ
บรรจุภณ
ั ฑ์ จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.0 ตามลาดับ
วัตถุประสงค์ ในการบริโภค พบว่า ส่วนใหญ่เพื่อดูแลสุขภาพ จานวน 265
คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.52 รองลงมาคือ เพื่อความสวยงาม จานวน 112 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.0
เพื่อควบคุมน ้าหนัก จานวน 17 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 4.3 และ เพื่อใช้ ในการรักษาโรค จานวน 6 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 1.5 ตามลาดับ
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานดังต่ อไปนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1ผู้บริ โภคที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วยเพศ อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพ อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA แตกต่างกัน
สมมติฐ านข้ อที่ 1.1 ผู้บ ริ โภคที่มี เ พศที่แตกต่ างกั น มี พฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA แตกต่ างกัน
ด้ านระยะเวลาการบริโภค (เดือน) พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน
มีพฤติ ก รรมการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์เ สริ มอาหาร VISTRA ด้ านระยะเวลาการบริ โภค (เดือน) ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน) พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซอื ้ (บาท/ครัง้ ) พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน
มีพฤติ ก รรมการบริ โภคผลิต ภัณฑ์เ สริ มอาหาร VISTRA ด้ านจ านวนเงินที่ ใช้ ซือ้ (บาท/ครัง้ ) ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติฐ านข้ อที่ 1.2 ผู้บ ริ โภคที่มี อายุ ท่ ีแตกต่ า งกั น มี พ ฤติก รรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA แตกต่ างกัน
ด้ านระยะเวลาการบริโภค (เดือน) พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน
มีพฤติ ก รรมการบริ โภคผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ในด้ านระยะเวลาการบริ โภค (เดือน)
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน) พบว่าผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซอื ้ (บาท/ครัง้ ) พบว่าผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ด้ านด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่ างกันมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA แตกต่ างกัน
ด้ านระยะเวลาการบริ โภค (เดื อน) ด้ านความถี่ ใ นการซื อ้
(ครัง้ / 6 เดือน) และ ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) พบว่า ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุด
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ในด้ านระยะเวลาการบริโภค
(เดือน) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
ด้ านความถี่ ใ นการซื อ้ (ครั ้ง / 6 เดื อ น) พบว่า ผู้บ ริ โ ภคที่ มี ร ะดับ
การศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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จานวนเงินที่ใช้ ซอื ้ (บาท/ครัง้ ) พบว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุด
แตกต่า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ตภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ด้ า นจ านวนเงิ น ที่ ใ ช้ ซื อ้
(บาท/ครัง้ ) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพที่แตกต่ างกันมีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA แตกต่ างกัน
ด้ า นระยะเวลาการบริ โภค (เดื อน) พบว่า ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพที่
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ในด้ านระยะเวลาการบริโภค
(เดือน) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน) พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพที่
แตกต่า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ด้ า นความถี่ ใ นการซื อ้
(ครัง้ / 6 เดือน) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ด้ า นจานวนเงินที่ใช้ ซือ้ (บาท/ครั ้ง ) พบว่า ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพที่
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/
ครัง้ ) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพที่แตกต่ างกันมีพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA แตกต่ างกัน
ด้ านระยะเวลาการบริโภค (เดือน) พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพที่แตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ด้ านระยะเวลาการบริ โภค (เดือน) ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ด้ า นความถี่ในการซือ้ (ครั ้ง/ 6 เดื อน) พบว่า ผู้บ ริ โภคที่ มี อาชี พที่
แตกต่า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ด้ า นความถี่ ใ นการซื อ้
(ครัง้ / 6 เดือน) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซอื ้ (บาท/ครัง้ ) พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพที่แตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซือ้ (บาท/ครัง้ ) ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1.6 ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนที่แตกต่ างกันมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA แตกต่ างกัน
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ด้ านระยะเวลาการบริโภค (เดือน) พบว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ในด้ านระยะเวลาการ
บริ โ ภค (เดื อ น) ไม่แ ตกต่า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ซึ่ ง ไม่ส อดคล้ อ งกับ
สมมติฐาน
ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครั ง้ / 6 เดือน) พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือนที่ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ด้ านความถี่ในการ
ซื อ้ (ครัง้ / 6 เดื อน) ไม่แ ตกต่างกัน อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซือ้ (บาท/ครัง้ ) พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ
(บาท/ครัง้ ) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้ วย ด้ านประโยชน์ หลัก
ของผลิตภัณฑ์ ด้ านรูปลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ ด้ านผลิตภัณฑ์ ท่ คี าดหวัง และ ด้ านศักยภาพ
เกี่ ยวกั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค วามสั ม พั นธ์ กั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร
VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านระยะเวลาการบริโภค (เดือน)
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2.1 ปั จ จั ย ด้ านผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ดยรวมมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ าน
ระยะเวลาการบริโภค (เดือน) พบว่า ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์โดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลา
การบริโภค (เดือน) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2.1.1 ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นประโยชน์ ห ลัก ของ
ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ในด้ านระยะเวลาการบริ โภค (เดือน) พบว่า ปั จ จัย ด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้าน
ประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาการบริโภค (เดือน) ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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สมมติฐานข้ อที่ 2.1.2 ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
มีความสัมพัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้ านระยะเวลาการบริโภค (เดือน) พบว่า ปัจจัยด้ านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาการบริ โภค (เดือน) ที่ ระดับ นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 2.1.3 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังมี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้ านระยะเวลาการบริโภค (เดือน) พบว่า ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์
ที่คาดหวังไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาการบริโภค (เดือน) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2.1.4 ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นศัก ยภาพเกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ในด้ านระยะเวลาการบริ โภค (เดือน) พบว่า ปั จ จัย ด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้าน
ศักยภาพเกี่ยวกับผลิต ภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์ กับ พฤติก รรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เ สริ มอาหาร
VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาการบริโภค (เดือน) ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน)
สมมติ ฐ านข้ อที่ 2.2 ปั จ จั ย ด้ านผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ดยรวมมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้ าน
ความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) พบว่า ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ใน
การซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) โดยมีความสัมพันธ์กนั ระดับต่ามากในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2.2.1 ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นประโยชน์ ห ลัก ของ
ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน) พบว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้าน
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ประโยชน์ ห ลัก ของผลิต ภัณ ฑ์ มีค วามสัมพัน ธ์ กับ พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร
VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ า นความถี่ ใ นการซื อ้ (ครั ง้ / 6 เดื อ น ) โดยมี
ความสัมพัน ธ์ กัน ระดับ ต่ ามากในทิ ศทางเดีย วกัน อย่ างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 2.2.2 ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
มีความสัมพัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ในด้ านความถี่ ใ นการซื อ้ (ครัง้ / 6 เดือน) พบว่า ปั จ จัย ด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้าน
รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน ) โดยมีความสัมพันธ์กัน
ระดับต่ามากในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 2.2.3 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังมี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ในด้ านความถี่ ใ นการซื อ้ (ครัง้ / 6 เดือน) พบว่า ปั จ จัย ด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน ) โดยมีความสัมพันธ์ กัน
ระดับต่ามากในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2.2.4 ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นศัก ยภาพเกี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน) พบว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ด้าน
ศัก ยภาพเกี่ ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์ มีค วามสัมพัน ธ์ กับ พฤติก รรมการบริ โ ภคผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร
VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ า นความถี่ ใ นการซื อ้ (ครั ง้ / 6 เดื อ น ) โดยมี
ความสัมพัน ธ์ กัน ระดับ ต่ ามากในทิ ศทางเดีย วกัน อย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ )
สมมติ ฐ านข้ อที่ 2.3 ปั จ จั ย ด้ านผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ดยรวมมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้ าน
จานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) พบว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ โดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่
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ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) โดยมีความสัมพันธ์กนั ระดับต่ามากในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2.3.1 ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นประโยชน์ ห ลัก ของ
ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ในด้ านจ านวนเงิ นที่ ใช้ ซือ้ (บาท/ครัง้ ) พบว่า ปั จ จัย ด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้าน
ประโยชน์ ห ลัก ของผลิ ต ภัณ ฑ์ มีค วามสัมพัน ธ์ กับ พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร
VISTRA ของผู้บริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ านจ านวนเงิ น ที่ ใ ช้ ซื อ้ (บาท/ครั ง้ ) โดยมี
ความสัมพัน ธ์ กัน ระดับ ต่ ามากในทิ ศทางเดีย วกัน อย่ างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 2.3.2 ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
มีความสัมพัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) พบว่า ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์
ของผลิต ภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซือ้ (บาท/ครัง้ ) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 2.3.3 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังมี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) พบว่า ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์
ที่คาดหวังมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) โดยมีความสัมพันธ์ กันระดับต่ามากใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2.3.4 ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นศัก ยภาพเกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ในด้ านจ านวนเงิ นที่ ใช้ ซือ้ (บาท/ครัง้ ) พบว่า ปั จ จัย ด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้าน
ศักยภาพเกี่ยวกับผลิต ภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์ กับ พฤติก รรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เ สริ มอาหาร
VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื อ้ (บาท/ครัง้ ) ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 3 คุณค่ าตราสินค้ า ประกอบด้ วย ด้ านการรู้จักชื่อตรา
สินค้ า ด้ านการรับรู้คุณภาพ ด้ านความเชื่อมโยงต่ อตราสินค้ า และ ด้ านความภักดีต่อตรา
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สินค้ า มี ความสั ม พั นธ์ กั บ พฤติก รรมการบริ โภคผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านระยะเวลาการบริโภค (เดือน)
สมมติฐานข้ อที่ 3 คุณค่าตราสินค้ าโดยรวมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้ านระยะเวลาการ
บริ โภค (เดื อน) พบว่า คุณ ค่าตราสิน ค้ า โดยรวมไม่ มีค วามสัมพัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาการบริ โภค
(เดือน) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 3.1.1 คุณ ค่า ตราสิ น ค้ า ด้ านการรู้ จัก ชื่ อ ตราสิ น ค้ ามี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้ านระยะเวลาการบริโภค (เดือน) พบว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ านการรู้จกั ชื่อตรา
สินค้ าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาการบริโภค (เดือน) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้ อที่ 3.1.2 คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ าด้ านการรั บ รู้ คุ ณ ภาพมี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ในด้ านระยะเวลาการบริ โภค (เดือน) พบว่า คุณ ค่าตราสิน ค้ า ด้ านการรับ รู้
คุณภาพไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาการบริโภค (เดือน) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 3.1.3 คุณค่าตราสินค้ าด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า
มีความสัมพัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้ านระยะเวลาการบริโภค (เดือน) พบว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ านความเชื่อมโยง
ต่อตราสินค้ ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาการบริโภค (เดือน) โดยมีความสัมพันธ์กนั ระดับต่ามากใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้ อที่ 3.1.4 คุณ ค่าตราสินค้ า ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ ามี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้ านระยะเวลาการบริโภค (เดือน) พบว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ านความภักดีต่อ
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ตราสินค้ ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาการบริ โภค (เดือน) โดยมีความสัมพันธ์ กันระดับต่ามากใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน )
สมมติฐานข้ อที่ 3.2 คุณค่าตราสินค้ าโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้ านความถี่ใน
การซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน ) พบว่า คุณค่าตราสินค้ าโดยรวมมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการบริ โภค
ผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านความถี่ ใ นการซื อ้
(ครัง้ / 6 เดือน ) โดยมีความสัมพันธ์กนั ระดับต่ามากในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 3.2.1 คุณ ค่า ตราสิ น ค้ า ด้ า นการรู้ จัก ชื่ อ ตราสิ น ค้ ามี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน ) พบว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ านการรู้จกั ชื่อ
ตราสินค้ าไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน ) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้ อที่ 3.2.2 คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ าด้ านการรั บ รู้ คุ ณ ภาพมี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน ) พบว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ านการรับรู้
คุณภาพมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน ) โดยมีความสัมพันธ์กนั ระดับต่ามากใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 3.2.3 คุณค่าตราสินค้ าด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า
มีความสัมพัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ในด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน ) พบว่า คุณ ค่าตราสิน ค้ า ด้ านความ
เชื่อมโยงต่อตราสินค้ ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน ) โดยมีความสัมพันธ์ กัน
ระดับต่ามากในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
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สมมติ ฐ านข้ อที่ 3.2.4 คุณ ค่าตราสินค้ า ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ ามี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน ) พบว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ านความภักดี
ต่อตราสินค้ ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน ) โดยมีความสัมพันธ์กนั ระดับต่ามาก
ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน

ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซอื ้ (บาท/ครัง้ )
สมมติฐานข้ อที่ 3.3 คุณค่าตราสินค้ าโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้ านจานวนเงิน
ที่ ใ ช้ ซื อ้ (บาท/ครัง้ ) พบว่า คุณ ค่าตราสิน ค้ า โดยรวมมีความสัมพัน ธ์ กับ พฤติก รรมการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/
ครัง้ ) โดยมีความสัมพันธ์กนั ระดับต่ามากในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 3.3.1 คุณ ค่า ตราสิ น ค้ า ด้ า นการรู้ จัก ชื่ อ ตราสิ น ค้ ามี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) พบว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ านการรู้จกั ชื่อตรา
สินค้ าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ (บาท/ครัง้ ) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้ อที่ 3.3.2 คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ าด้ านการรั บ รู้ คุ ณ ภาพมี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน ) พบว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ านการรับรู้
คุณภาพมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคใน
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เขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน ) โดยมีความสัมพันธ์กนั ระดับต่ามากใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 3.3.3 คุณค่าตราสินค้ าด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า
มีความสัมพัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ในด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน ) พบว่า คุณ ค่าตราสิน ค้ า ด้ านความ
เชื่อมโยงต่อตราสินค้ ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน ) โดยมีความสัมพันธ์ กัน
ระดับต่ามากในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้ อที่ 3.3.4 คุณ ค่าตราสินค้ า ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ ามี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน ) พบว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ านความภักดี
ต่อตราสินค้ ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน ) โดยมีความสัมพันธ์กนั ระดับต่ามาก
ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
2. อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่ องปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ คุณ ค่าตราสินค้ าและพฤติกรรมการ
บริ โภคผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถน าผล
การศึกษามาอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดงั ต่อไปนี ้
สมมติฐ านข้ อที่ 1 ผู้บ ริ โภคที่มี ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วยเพศ
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพ อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนแตกต่ างกันมีผล
ต่ อพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA แตกต่ างกัน
ด้ านเพศ
ผู้บริ โภคที่มีเพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA ในด้ านระยะเวลาการบริโภค (เดือน) ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครั ง้ / 6 เดือน) และ
ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซือ้ (บาท/ครั ง้ ) ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากสังคมปั จจุบัน ไม่ใช่แค่เพศหญิง
เท่านันที
้ ่ชอบดูแลตัวเอง หรือใส่ใจสุขภาพ เพศชายก็หนั มาดูแลตัวเองด้ วยเช่นกัน การเลือกบริโภค
ผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ มอาหารก็เ ป็ น อีกหนึ่งวีธี ในการดูแลตัวเองได้ ง่ายๆ ท าให้ ตัวเองดูดีและสุขภาพ
แข็งแรง ไม่เ จ็บ ป่ วยง่าย จึงไม่ใ ช่เ รื่ องแปลกที่เพศชายและเพศหญิ งจะมีพฤติก รรมการบริ โภค
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ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ(ปรี ย าพร คงพันธุ์
วิจิตร, 2558) ศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารคอลลาเจนของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผู้บ ริ โภคที่ มีเ พศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์เสริ ม
อาหารคอลลาเจนโดยรวมไม่แตกต่างกันและสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ(ศศิธร สุภาวรรณ, 2554)
ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มเพื่ อความงาม (Beauty Drink) ของ
ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริ โภคที่มีเพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ไม่แตกต่างกัน
ด้ านอายุ
ผู้บริ โภคที่มีอายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA ในด้ านระยะเวลาการบริโภค (เดือน) แตกต่างกัน โดยพบว่า ผู้บริโภคที่อายุ 25-31 ปี
มีระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) เฉลี่ยอยู่ที่ 11.73 เดือน ซึ่งน้ อยกว่าผู้บริโภคที่อายุ 32-38 ปี ที่มี
ระยะเวลาในการบริ โภค (เดื อน) เฉลี่ย อยู่ที่ 23.96 เดือน หรื อประมาณ 2 ปี อาจกล่าวได้ ว่า
ผู้บริ โภคที่มีอายุ 30 ขึ ้นไปเริ่ มสร้ างครอบครัว มีภาระความรับผิดชอบค่อนข้ างสูง ความเครี ย ด
เกิดขึ ้น ร่างกายเริ่มมีอาการอ่อนเพลีย ไม่สดชื่น และผิวพรรณเริ่มมีริว้ รอย แห้ งกร้ าน หย่อนคล้ อย
ทาให้ ร้ ูสกึ ว่าตัวเองเริ่มแก่ จึงเห็นความสาคัญของการดูแลตัวเองมากกว่าวัยก่อนอายุ 30 ปี ทาให้
เริ่ มบริ โภคผลิต ภัณฑ์ เสริ มอาหาร เพราะมีส่วนช่วยดูแล ป้ องกัน การเสื่อมลงของร่ างกายและ
ผิวพรรณให้ แข็งแรงสดใส ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ(เสกสรรค์ วีระสุข, 2557) ศึกษาการศึกษา
พฤติ ก รรมผู้บ ริ โภคผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหารประเภทวิตามิน ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า อายุมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน ด้ านระยะเวลาที่
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน
ผู้บริ โภคที่มีอายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน) และ ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซอื ้ (บาท/ครัง้ ) ไม่
แตกต่างกัน เนื่องจากความต้ องการใส่ใจสุขภาพ และความสวยจากภายในเป็ นเรื่ องที่ทกุ เพศทุก
วัยให้ ความสาคัญกับการดูแลภาพลักษณ์ของตนเองมากขึ ้น อีกทังสื
้ ่อโฆษณาต่างๆของผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารที่ แข่งขันกันในเรื่ องของผลลัพธ์เป็ นที่น่าพึงพอใจ ก็เป็ นอี กหนึ่งปั จจัยที่กระตุ้นความ
ต้ องการให้ มีมากขึ ้น เป็ นเหตุผลที่อายุแตกต่างกันมี พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
VISTRA ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจัย ของ(ปรี ย าพร คงพัน ธุ์วิจิ ตร, 2558) ศึก ษา
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
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ผู้บริโภคที่มีอายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนโดยรวมไม่
แตกต่างกัน
ด้ านระดับการศึกษาสูงสุด
ผู้บ ริ โ ภคที่ มี ระดับ การศึก ษาสูงสุด ที่ แตกต่า งกัน มี พฤติ ก รรมการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ในด้ านระยะเวลาการบริโภค (เดือน) แตกต่างกัน โดยพบว่า
ผู้บ ริ โภคที่ มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี และ ปริ ญ ญาตรี หรื อเทีย บเท่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
20.23 16.52 เดื อน ตามลาดับ ซึ่งมากกว่า ระดับ การศึก ษาสูงกว่าปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ย อยู่ที่
11.18 เดื อน เหตุผลที่เป็ นเช่นนี ้ เพราะผู้บ ริ โภคที่มี การศึกษาสูง มีก ารศึก ษาหาข้ อมูลเพื่ อ การ
วิเคราะห์ พิจารณาผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยมากกว่าโฆษณาชวน
เชื่อ ก่อนที่จะตัดสินใจบริ โภค ส่วนผู้บริ โภคที่มีการศึกษาต่าจะเชื่อ ในคาโฆษณาและการแนะนา
จากกลุม่ เพื่อนหรือผู้มีอิทธิพลทางความคิดได้ ง่าย ส่งผลให้ เกิดความสนใจในการอยากลองบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารได้ ไม่ยาก จึงส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคที่มี ระดับการศึกษาสูงสุด มี พฤติกรรมการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในด้ านระยะเวลาที่แตกต่างกันกัน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ(เสกสรรค์ วีระสุข, 2557) ศึกษาการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
เสริ ม อาหารประเภทวิ ต ามิน ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ระดับ การศึก ษามีค วามสัมพัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน ด้ านระยะเวลาที่บริ โภคผลิตภัณ ฑ์
เสริมอาหารประเภทวิตามิน
ผู้บ ริ โ ภคที่ มี ระดับ การศึก ษาสูงสุด ที่ แตกต่า งกัน มี พฤติ ก รรมการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ในด้ านความถี่ในการซือ้ (ครั ง้ / 6 เดือน) และ ด้ านจานวน
เงินที่ใช้ ซือ้ (บาท/ครั ้ง) ไม่แตกต่างกัน เนื่ องจากผู้บริ โภคในยุคปั จ จุบัน หัน มาดูแลเอาใจใส่
สุขภาพ ด้ วยการดูแลเชิงป้องกันและเสริมสร้ างความแข็งแรงให้ กบั ร่างกายกันมากขึ ้น บวกกับวิถี
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนใช้ ชีวิตอย่างเร่งรี บแข่งกับเวลา ทาให้ ลืมที่จะให้ ความสาคัญกับเรื่ อง
อาหาร วิตามิน ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจึงกลายมาเป็ นที่ต้องการของคนในยุคนี ้กันมากขึ ้น อีกทังยั
้ ง
มีช่องทางหาซือ้ ได้ อย่างสะดวก ดังนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มผู้บริ โภคที่อยู่ในวัยเรี ยน ทางาน ต่างก็มี
ความต้ องการด้ วยกันทังนั
้ น้ จึงกล่าวได้ วา่ ระดับการศึกษาไม่ได้ เป็ นปัจจัยหลักที่จะทาให้ พฤติกรรม
ในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารนันแตกต่
้
างกัน แต่ราคาและคุณภาพของสินค้ ามากกว่าที่ทา
ให้ พฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนันแตกต่
้
างกันซึ่งสอดคล้ องกับ(ปรียาพร คงพันธุ์
วิจิตร, 2558) ศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารคอลลาเจนของผู้บ ริ โภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารคอลลาเจนโดยรวมไม่แตกต่างกัน
ด้ านสถานภาพ
ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร VISTRA ในด้ านระยะเวลาการบริโภค (เดือน) ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ / 6 เดือน)
และ ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซอื ้ (บาท/ครัง้ ) ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้บริโภคทุกสถานภาพมีความ
เท่าเทียมกันในการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อดูแลสุขภาพและความสวยของตัวเอง จึงทา
ให้ สถานภาพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRAไม่แตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจัยของประสิทธิ์ พร วีระยุท ธวิไล (2550) ศึก ษาปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ที่มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ มสมุน ไพรบ ารุ ง สุข ภาพของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผู้บ ริ โภคเครื่ องดื่มสมุน ไพรบ ารุ งสุขภาพที่ มีสถานภาพแตกต่างกันมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรบารุงสุขภาพของไม่แตกต่างกัน และสอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ(ปรียาพร คงพันธุ์วิจิตร, 2558) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
คอลลาเจนของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผู้บ ริ โภคที่ มี สถานภาพแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนไม่แตกต่างกัน
ด้ านอาชีพ
ผู้บริโภคที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
VISTRA ในด้ านระยะเวลาการบริโภค (เดือน) ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครั ง้ / 6 เดือน) และ
ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซอื ้ (บาท/ครั ง้ ) ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากในทุกๆอาชีพนันใช้
้ ร่างกายในการ
ทางาน บางครัง้ ต้ องต้ องอดหลับอดนอนจนหน้ าตาหมองคล ้าผิวพรรณแย่ลง หากไม่ดแู ลร่างกาย
ให้ ดี สุขภาพก็จะทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็ว และสังคัมในปั จจุบันที่เร่งรี บ ทาให้ ต้องพึ่งอาหารแช่
แข็ง จึงได้ รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อร่างกาย การบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจึงเป็ นอีกหนึ่ง
ทางเลือกที่ ช่วยเสริ มความแข็งแรง ซ่อมแซมส่วนที่ สึก หรอของร่ างกาย ดังนัน้ ทุก อาชี พจึ ง มี
พฤติกรรมบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRAไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ(ศิ
ริ ญา วัฒนวรรณ, 2559) ศึกษาความรู้ความเข้ าใจและปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซือ้ ยาสมุนไพรของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่า งกัน มี
พฤติกรรมการซื ้อยาสมุนไพรไม่แตกต่างกันและสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ(ธิติ ลาภชูสง่า, 2559)
ศึกษาคุณค่าตราสินค้ าและปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อ้ เครื่องดื่มฟั งก์ชนั่ นัลด
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ริ ง้ ค์ยี่ห้อเซ็ปเป้บิวติดริ ง้ ค์ ของผู้บริ โภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริ โภคที่มีอาชีพ
แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื ้อเครื่องดื่มฟั งก์ชนั่ นัลดริง้ ค์ตราสินค้ าเซ็ปเป้บิวติดริง้ ค์ไม่แตกต่างกัน
ด้ านรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
ผู้บ ริ โ ภคที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่อ เดื อ นที่ แ ตกต่า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ในด้ านระยะเวลาการบริโภค (เดือน) ด้ านความถี่ในการซือ้
(ครั ง้ / 6 เดือน) และ ด้ านจานวนเงินที่ใช้ ซือ้ (บาท/ครั ง้ ) ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริ มกลายเป็ นความจาเป็ นและค่านิยมประจาครอบครัว โดยเฉพาะเมืองใหญ่ที่ต้อง
เผชิญกับความเร่งรีบ ทาให้ ไม่มีเวลาดูแลตัวเอง จึงเป็ นเหตุผลที่ผ้ บู ริโภคไม่วา่ จะมีรายได้ น้อยหรื อ
มาก ทุกคนต่างก็ต้องการดูแลสุขภาพ รวมถึงผู้ที่รักสวยรักงาม ก็พร้ อมที่จะจ่าย เพราะมองว่า
ประโยชน์ที่ได้ รับนันคุ
้ ้ มกับเงินที่จ่ายไป ดังนัน้ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนจึงมีพฤติกรรมการ
บริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ไม่แ ตกต่า งกัน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ(สหรัฐ
สุดสงวน, 2554) ศึกษาคุณค่าตราสินค้ าที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคเครื่องดื่มบารุงกาลังยี่ห้อ
กระทิงแดงของผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภค
เครื่ องดื่มบารุงกาลังยี่ห้อกระทิงแดงไม่แตกต่างกันและสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ(อัญชนา มาลา
คา, 2552) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อกาแฟลดนา้ หนักเพื่อสุขภาพในร้ านขายยาใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภค
กาแฟลดน ้าหนักเพื่อสุขภาพในร้ านขายยาในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้ วย ด้ านประโยชน์ หลักของ
ผลิต ภัณ ฑ์ ด้ า นรู ป ลักษณ์ ของผลิต ภัณฑ์ ด้ า นผลิต ภัณฑ์ ท่ ีคาดหวัง และ ด้ า นศักยภาพ
เกี่ ยวกั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค วามสั ม พั นธ์ กั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร
VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านระยะเวลาในการบริ โ ภค (เดื อน) ปั จ จัย ด้ านผลิตภัณ ฑ์ โดยรวมไม่มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเทรนด์ในการดูแลสุขภาพ มีการปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบใหม่ ที่เน้ นให้
ความสะดวกสบายให้ คนรักสุขภาพได้ ง่ายมากขึ ้น นอกจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปเม็ดหรือ
แคปซูลแล้ ว ยังมีผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในรูปแบบของเครื่ องดื่มเสริ มวิตามินต่างๆ ออกมาวาง
จ าหน่ า ยเป็ น จ านวนมาก จึ ง ท าให้ ปั จ จัย ด้ า นผลิต ภัณ ฑ์ ไ ม่มี ผ ลกับ ระยะเวลาในการบริ โภค
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กล่าวคือผู้บริโภคก็มกั จะทดลองสินค้ าในรูปแบบใหม่ๆที่พร้ อมจะตอบโจทย์เรื่องสุขภาพและความ
งามหรื อตามกระแสในขณะนัน้ นั่นเอง ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจัยของ(ภาวิณี ตัน ติผาติ , 2554)
ศึก ษาการตัดสินใจซือ้ ผลิต ภัณฑ์ เสริ มอาหารเพื่ อสุขภาพของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่าผลิตภัณฑ์และการบริ การไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านความถี่ ใ นการซื อ้ (ครั ้ง / 6 เดื อ น) ปั จ จัย ด้ า นผลิต ภัณ ฑ์ โ ดยรวมมี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์ระดับต่ามากในทิศทางเดียวกัน ทังนี
้ ้อาจกล่าวได้ วา่ ผู้บริโภค
ให้ ความสาคัญกับปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ โดยคานึงถึงประโยชน์พื ้นฐาน การช่วยให้ บารุงสุขภาพให้
ดีขึน้ การช่วยป้ องกัน และรัก ษาโรคต่างๆ คาดหวังว่าสุขภาพผิวพรรณจะดีขึน้ ส่วนรู ป ลัก ษณ์
ผลิตภัณฑ์ ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญกับความทัน สมัย สวนงามน่าซือ้ ระบุข้อมูลบนฉลากชัดเจน
รวมถึงบรรจุภณ
ั ฑ์ช่วยเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ และการใช้ วตั ถุดิบที่ดี มีมาตรฐานการ
รับรองคุณภาพ เน้ นความปลอดภัย โดยมองว่าคุ้มค่ากับเงินที่จะจ่ายเพื่อบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร VISTRA ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ(ประสิทธิ์พร วีระยุทธวิไล, 2550) ศึกษาปั จจัยด้ าน
ผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มสมุนไพรบารุงสุขภาพของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์จะส่งผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรบารุง
สุขภาพให้ เพิ่มมากขึ ้น และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ(สิริรัตน์ ห้ วยธาร, 2557) ศึกษาปั จจัยด้ าน
ผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื ้อเสริ มอาหารเพื่อสุขภาพของคนวัยทางานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารเพื่อสุขภาพของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านจ านวนเงิ น ที่ ใช้ ซื อ้ (บาท/ครั ้ ง ) ปั จ จั ย ด้ านผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ดยรวมมี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ในด้ านประโยชน์ ห ลัก ของผลิตภัณ ฑ์ และด้ านผลิตภัณ ฑ์ ที่ คาดหวัง โดยมี
ความสัมพันธ์ระดับต่ามากในทิศทางเดียวกัน ทังนี
้ ้อาจกล่าวได้ วา่ ผู้บริโภคคานึงถึงประโยชน์หลัก
เช่น ช่วยบารุงผิวพรรณให้ ขาวใสชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวและช่วยเสริ มสร้ างภูมิต้านทาน
บ ารุ งร่ างกายให้ แข็งแรงหรื อทดแทนสารอาหารที่ ร่ างกายขาดไปให้ เ กิ ดความสมดุลขึน้ และ
คาดหวังกับผลลัพธ์ที่ได้ หลังจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ(ประสิทธิ์

194
พร วีระยุท ธวิไล, 2550) ศึก ษาปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการบริ โภค
เครื่องดื่มสมุนไพรบารุงสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์จะ
ส่งผลต่อการบริโภคเครื่ องดื่มสมุนไพรบารุงสุขภาพให้ เพิ่มมากขึ ้น และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
(สิริรัตน์ ห้ วยธาร, 2557) ศึกษาปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื ้อเสริม
อาหารเพื่ อ สุข ภาพของคนวัย ท างานในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ มี
ความสัมพัน ธ์ กับพฤติ ก รรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหารเพื่อสุขภาพของคนวัย ทางานในเขต
กรุงเทพมหานคร

สมมติฐานข้ อที่ 3 คุณค่ าตราสินค้ า ประกอบด้ วย ด้ านการรู้ จักชื่อตราสินค้ า
ด้ านการรับรู้คุณภาพ ด้ านความเชื่อมโยงต่ อตราสินค้ า และ ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า
มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) คุณค่าตราโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
เนื่องจากกระแสการดูแลสุขภาพนันมาแรง
้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงมีการแข่งขันทางการตลาดกัน
อย่างดุเดือด มีตราสินค้ ารายใหม่เข้ าสู่ตลาดมากมาย ทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีทางเลือกมากขึ ้นในการ
เลือกบริโภคตราสินค้ าที่เป็ นกระแสหรือตอบโจทย์กบั ความต้ องการโดยไม่ยึดติดกับตราสินค้ าเดิม
จึงท าให้ ค ุณค่าตราสินค้ าไม่มีความสัมพันธ์กับ ระยะเวลาในการบริ โภคผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหาร
VISTRA ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ(เพ็ญโสภา ปิ่ นพงศา, 2554) ศึกษาองค์ประกอบผลิตภัณฑ์
และความตระหนักรู้ (Brand Awareness)ในตราสินค้ า ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อเครื่องดื่มชูกาลัง
เอ็ม 150 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าความตระหนักรู้ในตราสินค้ าขอผลิตภัณฑ์เอ็ม
150 ในภาพรวม พบว่า ความตระหนักรู้ในตราสิน ค้ าของผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อการตัดสิน ใจซื อ้
เครื่องดื่มชูกาลังเอ็ม 150 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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ด้ านความถี่ในการซือ้ (ครั ง้ / 6 เดือน) คุณค่าตราโดยรวมมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
ความสัมพันธ์ระดับต่าทิศทางเดียวกัน ทัง้ นีอ้ าจกล่าวได้ ว่า ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA เป็ น
หนึ่งในผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่ได้ รับความนิยม ผู้บริโภคหาซื ้อได้ ง่ายตามแหล่งจาหน่ายต่าง ๆ ฉลากมี
อย.มีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ ราคาเหมาะสมกับสรรพคุณที่ ช่วยให้ สขุ ภาพร่างกาย และ
ผิวพรรณดูดี ได้ จ ากภายในสู่ภายนอก ท าให้ ผ้ บู ริ โภคมั่น ใจ ยอมรับ ในตราสิน ค้ า VISTRA ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ (สุดารักษ์ วงษ์ เจริญ, 2556) ศึกษาคุณค่าตราสินค้ าส่งผลต่อความภักดี
ในการซื ้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Blackmore พบว่าคุณค่าตราสินค้ าส่งผลต่อความภักดีในการซือ้
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร Blackmore และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ (ธิติ ลาภชูสง่า, 2559) ศึกษา
คุณค่าตราสินค้ าและปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อ้ เครื่องดื่มฟั งก์ชนั่ นัลดริง้ ค์ยี่ห้อ
เซ็ปเป้บิวติดริ ง้ ค์ ของผู้บริ โภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าคุณค่าตราสินค้ าเครื่องดื่ม
ฟังก์ชนั่ นัลดริง้ ค์ยี่ห้อเซ็ปเป้บิวติดริง้ ค์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้ เครื่องดื่มฟั งก์ชนั่ นัลดริ ง้ ค์
ยี่ห้อเซ็ปเป้บิวติดริง้ ค์ ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ า นจานวนเงินที่ใช้ ซือ้ (บาท/ครั ้ง) คุณค่าตราสินค้ าโดยรวม ด้ านการรับรู้
คุณภาพ ด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ า และ ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ ามีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
ความสัมพันธ์ระดับต่าทิศทางเดียวกัน ทังนี
้ ้อาจกล่าวได้ วา่ ผู้บริโภครู้สกึ เชื่อมัน่ ในคุณภาพของตรา
สินค้ า VISTRA รวมถึงราคาสมเหตุสมผลและมีโปรโมชั่นที่หลากหลายซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ (สุดารักษ์ วงษ์ เจริญ, 2556) ศึกษาคุณค่าตราสินค้ าส่งผลต่อความภักดีในการซื ้อผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร Blackmore พบว่าคุณ ค่าตราสิน ค้ าส่งผลต่อความภักดีในการซือ้ ผลิตภัณ ฑ์เสริ ม
อาหาร Blackmore และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ (ธิติ ลาภชูสง่า, 2559) ศึกษาคุณค่าตราสินค้ า
และปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อ้ เครื่องดื่มฟังก์ชนั่ นัลดริง้ ค์ยี่ห้อเซ็ปเป้บิวติดริ ง้ ค์
ของผู้บริ โภคเพศหญิ งในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าคุณค่าตราสินค้ าเครื่ องดื่มฟั งก์ชั่นนัลดริ ง้ ค์
ยี่ห้อเซ็ปเป้บิวติดริง้ ค์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้ เครื่ องดื่มฟั งก์ชนั่ นัลดริง้ ค์ยี่ห้อเซ็ปเป้บิ วติ
ดริง้ ค์ ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
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3. ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
จากการวิจัย เรื่ องปั จ จัย ด้ านผลิตภัณ ฑ์ คุณ ค่าตราสิน ค้ าและพฤติก รรมการบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะที่ได้ จาก
การวิจยั ดังนี ้
1. ผู้ประกอบการควรเพิ่มการทาการตลาดเพื่อขยายกลุม่ ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา
ที่สงู กว่าปริญญาตรี เพิ่มมากขึ ้น เพราะส่วนใหญ่มกั จะมีรายได้ สงู โดยใช้ กลยุทธ์การตลาดในการ
สื่อสารผ่านเนื ้อหารูปแบบบทความ งานวิจัยที่รองรับเกี่ยวกับส่วนประกอบที่ได้ รับมาตรฐาน หรื อ
บอกเล่าเรื่ องราวของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ให้ เข้ าใจง่าย ผ่านผู้มีอิทธิพลทางความคิด
(Key Opinion Leader) ที่ ด ูน่าเชื่ อถื อ เช่น หมอ เภสัช กลุ่มนัก วิช าการ ผู้มีความรู้ เฉพาะด้ าน
เกี่ ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร เป็ น ต้ น ซึ่งสอดคล้ องผลการวิจัย ที่ พบว่า ผู้บ ริ โภคที่ มีระดับ
การศึก ษาสูงสุด อยู่ใ นระดับ สูงกว่าปริ ญ ญาตรี มี พฤติก รรมการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์เ สริ มอาหาร
VISTRA ในด้ านระยะเวลาการเริ่มบริโภคน้ อย ดังนัน้
2. ผู้ประกอบการควรเพิ่มการสื่อสารในเรื่องการรับรู้คณ
ุ ภาพ ความปลอดภัยหลังการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ว่าไม่มีผลข้ างเคียง รวมถึ งมาตรฐานในการผลิตสินค้ า
เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความมัน่ ใจ และไว้ วางใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ มากขึ ้น ซึ่งสอดคล้ อง
ผลการวิจัยที่ พบว่า ผู้บริ โภคแสดงความคิดเห็นเกี่ย วกับ ปั จจัยผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA
ด้ านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายข้ อแล้ ว พบว่า
VISTRA ไม่ก่อให้ เกิดผลข้ างเคียงต่อร่างกาย เช่น ต่อตับ มีคา่ เฉลี่ยต่ากว่าข้ ออื่นๆ
3. ผู้ประกอบการควรเพิ่มการสร้ างแบรนด์ VISTRA ให้ เป็ นที่รับรู้มากขึ ้น ผ่านการใช้
บุคคลที่มีชื่อเสียง (Brand Ambassador) เสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสื่อสารข่าวสารต่างๆ ไปยังผู้บริโภค
เพื่อให้ เกิดการจดจาแบรนด์ VISTRA ได้ ง่ายขึ ้น ทาให้ สามารถเพิ่มยอดขายจากแบรนด์คแู่ ข่งได้ ซึ่ง
สอดคล้ องผลการวิจยั ที่ พบว่า ผู้บริโภคแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร VISTRA ด้ านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณารายข้ อแล้ ว พบว่า เมื่อนึกถึงผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารนึกถึง VISTRA เป็ นอันดับแรก มี
ค่าเฉลี่ยต่ากว่าข้ ออื่น ๆ
4. ผู้ป ระกอบการไม่ค วรปรั บ ราคา VISTRAให้ สูง ขึน้ แต่ค วรใช้ กลยุท ธ์ ส่ง เสริ ม
การตลาดในช่วงเวลาที่ย อดขายตก เพื่ อ กระตุ้นให้ เกิ ดการซือ้ สินค้ า รวมถึ ง รัก ษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้ ดีให้ เหมาะสมกับราคา เพื่อให้ ผ้ บู ริโภครู้สกึ คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปจนรู้สกึ ภักดีต่อแบ
รนด์จนกลับมาซื ้อซ ้า ซึ่งสอดคล้ องผลการวิจยั ที่ พบว่า ผู้บริโภคแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณค่า
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ตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดี อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายข้ อแล้ ว พบว่า จะยังคงบริโภค VISTRA ถึงแม้ จะมีการเพิ่ม
ราคาสูง มีคา่ เฉลี่ยต่ากว่าข้ ออื่น ๆ
5. ผู้ประกอบการควรทาการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่ องของการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ว่า
รู ป ลัก ษณ์ ผลิต ภัณ ฑ์แบบไหนที่เหมาะสมกับ VISTRA สื่อสารภาพลัก ษณ์ ของแบรนด์ ได้ อย่าง
เหมาะสม และจดจ าตราสินค้ าได้ ง่ายซึ่งสอดคล้ องผลการวิจัย ที่ พบว่า ปั จ จัย ผลิตภัณฑ์ด้าน
รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้ านระยะเวลาในการบริโภค (เดือน) ไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณารายข้ อแล้ ว พบว่า มีการออกแบบฉลากที่สวยงาม น่าซื ้อ มีคา่ Sig.เท่ากับ 0.038 ซึ่งน้ อย
กว่า 0.05 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -0.104 ซึ่งหมายความว่า มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ ามระดับต่ามาก
6. ผู้ประกอบการจึงควรการจัดกิจกรรมทางการตลาดกับผู้บริ โภค ณ จุดขาย หรื อ
หลังจากการซื ้อสินค้ า เช่น หากลูกค้ าถ่ายรูปมารี วิวผลิตภัณฑ์ให้ สว่ นลดในการซื ้อครัง้ ถัดไป การ
สะสมแต้ ม เพื่อให้ กลุ่มลูกค้ าเดิมรู้สึกว่าได้ รับผลประโยชน์ที่จับต้ องได้ จนทาให้ เกิดการแนะน า
บอกต่อ และกลับมาซือ้ ซ ้า ซึ่งสอดคล้ องผลการวิจัยที่ พบว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ านความภักดีตอ่
ตราสิ น ค้ ากั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA ของผู้บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านความถี่ในการซื ้อ (ครัง้ / 6 เดือน) มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกันระดับ
ต่ามาก อย่ างไรก็ ต ามเมื่อพิ จ ารณารายข้ อแล้ ว พบว่า บริ โภค VISTRA เป็ น ประจ า มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.261 ซึ่งหมายความ
ว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้ างต่า
4. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายต่ อผู้ประกอบการ
จากการวิจัย เรื่ องปั จ จัย ด้ านผลิตภัณ ฑ์ คุณ ค่าตราสิน ค้ าและพฤติก รรมการบริ โ ภค
ผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผู้วิจัย มี ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายต่อผู้ประกอบการดังนี ้
1. การสร้ างการรับรู้ให้ แก่แบรนด์ (Brand awareness) เพื่อให้ คนรู้จกั เกิดการจดจา
ระลึกได้ โดยจะต้ องทาการตลาดอย่างต่อเนื่องและทาอย่างตังใจจนเป็
้
นที่ร้ ูจกั เนื่องจากการสร้ าง
การรับ รู้ ไม่ใ ช่สร้ างแค่ค รัง้ เดี ย วแล้ วจบเท่านัน้ ต้ องเข้ าถึ งกลุ่มเป้ าหมายและวางแผนจนเกิด
พฤติ ก รรมการรับรู้และมีผลต่อแบรนด์ใ นระยะยาว ซึ่งกลยุทธ์ที่ ใช้ ก็ควรเลือกให้ เหมาะสมและ
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สอดคล้ องกับแบรนด์ เช่น การสื่อสารผ่านโฆษณา การสร้ างแคมเปญทางออนไลน์ หรือการใช้ ผ้ ทู ี่มี
ชื่อเสียง (Key Opinion Leader) มาช่วยในการสื่อสาร เป็ นต้ น
2. การสร้ างความน่าเชื่อถือและรู้สกึ ดีตอ่ แบรนด์ (Brand Loyalty) โดยการสร้ างภาพ
จาในทิศทางที่ดีเพื่อให้ ต อบโจทย์ต่อผู้บริ โภคมากยิ่งขึ ้น อาจนาเสนอเรื่ องราวที่มีหลายรู ป แบบ
อย่างเช่น บทความ วีดีโอ ที่ มีความสร้ างสรรค์ แตกต่าง ผ่านคุณหมอ เภสัช หรื อนักวิชาการ ที่ มี
เอกลักษณ์ที่สื่อถึงแบรนด์อย่างชัดเจน รวมถึงการบอกรายละเอียดเนื ้อหาถูกต้ องครบถ้ วน ก็จะทา
ให้ ผ้ บู ริโภคเกิดการเชื่อมัน่ และยอมรับในตัวแบรนด์ได้ ง่ายขึ ้น
3. การบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) โดยการเก็บ
ข้ อมูลพฤติกรรมในการใช้ จ่ายและความต้ องการของลูกค้ า จากนัน้ นาข้ อมูลเหล่านันมาวิ
้ เคราะห์
และใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรื อกิจกรรมทางการตลาด เช่น การจัดกิจกรรม
ทางการตลาด (Event Marketing) การเล่นเกมส์ (Lucky Draw) ทาให้ กลุม่ ลูกค้ าสามารถได้ พดู คุย
สอบถามกับทางแบรนด์ได้ โดยตรงช่วยสร้ างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างแบรนด์กบั ลูกค้ าเพื่อให้ เกิด
ความเหนียวแน่นมากยิ่งขึ ้น

5. ข้ อเสนอแนะเพื่องานวิจยั ครัง้ ต่ อไป
จากการวิจัย เรื่ องปั จ จัย ด้ านผลิตภัณ ฑ์ คุณ ค่าตราสิน ค้ าและพฤติก รรมการบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะเพื่อการ
วิจยั ดังนี ้
1. จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเฉพาะกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นกลุม่ ลูกค้ าในเขต
กรุงเทพมหานครเท่านัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปจึงควรมีการศศึกษาขยายพื ้นที่ไปยังเขตปริ มณฑล
มากขึ ้นซึ่งจะทาให้ ผลการศึกษามีความละเอียดและแตกต่างมากขึ ้น
2. ควรมีการศึกษาถึงกลุม่ ตัวอย่างที่ยงั ไม่เคยบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA
เพิ่มเติมและนาข้ อมูลที่ได้ จากงานวิจัยมาทาการวิเคราะห์เพื่อใช้ ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อเพิ่มจานวนกลุม่ ผู้บริโภคๆใหม่ให้ กบั ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ได้
3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหารว่า ผู้บริ โภคนิยม
บริ โภคในรู ปแบบเม็ด แคปซูล เยลลี่ หรื อผงเพื่ อชงดื่ม เพื่ อ เป็ นแนวทางในการผลิตตัวรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริโภคมากขึ ้น
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4. ควรทาการวิจยั เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ สีสนั ความสวยงาม ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ในอนาคตให้ เหนือคูแ่ ข่งต่อไป
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แบบสอบถาม
เรื่ องปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ คุณค่าตราสินค้ าและพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์ เ สริ ม
อาหาร VISTRA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
คาชีแ้ จง
แบบสอบถามชุดนี ้เป็ นแบบสอบถามเพื่อการวิจยั เรื่ องปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ คุณค่าตรา
สิ น ค้ าและพฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้ บริ โภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ประกอบการศึก ษาหลัก สูตรบริ ห ารธุรกิ จ มหาบัณ ฑิ ต คณะสัง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์และความ
ร่ ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถามจากท่ า นผู้ต อบแบบสอบถามโปรดให้ ข้ อมูล ในการตอบ
แบบสอบถามให้ ครบทุกคาถามผู้วิจยั ขอรับรองว่าข้ อมูลที่ท่านตอบจะถูกเก็บเป็ นความลับ และจะ
ไม่มีผลกระทบจากการตอบแบบสอบถามแต่ประการใดเป็ นการนาเสนอผลการวิจยั ในภาพรวม
เท่านัน้
แบบสอบถามข้ อมูลชุดนีแ้ บ่ งออกเป็ น 4 ส่ วนประกอบด้ วย
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA
ตอนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA
ตอนที่ 4 พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิตภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA ของผู้บ ริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่ อง ที่ตรงกับความเป็ นจริงของท่ านมากที่สุด
1. เพศ
ชาย

หญิง

2. อายุ
18–24 ปี
32-38 ปี
46-52 ปี

25-31 ปี
39-45 ปี
53-60 ปี

3. ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่าปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

4. สถานภาพ
โสด
สมรส/อยู่ด้วยกัน
หม้ าย / หย่าร้ าง / แยกกันอยู่
5. อาชีพ
นิสิต / นักศึกษา
ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจ้ าง
ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ
อื่นๆ (โปรดระบุ …...…………….….….)
6. รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
มากกว่า 40,000 บาทขึ ้นไป

10,001 – 20,000 บาท
30,001-40,000 บาท
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ตอนที่ 2 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA
คาชีแ้ จง โปรดใส่ เครื่องหมาย√ ในช่ องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด

ด้ านประโยชน์ หลักของผลิตภัณฑ์
1. VISTRAช่ ว ยดู แ ลสุ ข ภาพภายในร่ างกายหรื อทดแทน
สารอาหารที่ร่างกายขาดไปให้ เกิดความสมดุลขึ ้น
2. ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ช่วยบารุงผิวพรรณให้ ขาวใส
และชุ่มชื ้น ไม่หยาบกร้ าน
3. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ช่วยต่อต้ านอนุมลู อิสระ ฟื น้ ฟู
ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิว
4. ผลิต ภัณ ฑ์ เสริ มอาหาร VISTRA ช่วยเสริ มสร้ างภูมิต้านทาน
บารุงร่างกายให้ แข็งแรง
ด้ านรูปลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์
5. บรรจุภณ
ั ฑ์ VISTRA ระบุข้อมูลบนฉลาก ชัดเจน เข้ าใจง่าย
6. ตราสินค้ าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA สะดุดตา สามารถ
จดจาได้ ง่าย
7. บรรจุภณ
ั ฑ์ VISTRA สามารถเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารได้
8. ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร VISTRA มี ก ารออกแบบฉลากที่
สวยงาม น่าซื ้อ

เห็นด้ วย

ไม่ แน่ ใจ

ไม่ เห็นด้ วย

ไม่ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1
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ด้ านผลิตภัณฑ์ ท่ คี าดหวัง
9. หลังจากบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ผลลัพธ์ของ
ผิวพรรณและร่างกายเป็ นไปตามคาโฆษณา
10. ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ไม่ก่อให้ เกิดผลข้ างเคียงต่อ
ร่างกาย เช่น อันตรายต่อตับ
11. บริโภค VISTRA แล้ ว คาดหวังว่าสุขภาพผิวพรรณจะดีขึ ้น
12. บริโภค VISTRA แล้ ว จะทาให้ มีสขุ ภาพดี ร่างกายแข็งแรง
ด้ านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
13. VISTRA มีการคิดค้ นพัฒนาสูตรใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง
14. VISTRA มีก ารพัฒนาบรรจุภัณ ฑ์ เ พื่ อให้ สามารถคงสภาพ
ของสารอาหารให้ ครบถ้ วนมากที่สดุ
15. VISTRA มี ก ารใช้ วัต ถุดิ บ ที่ ดี ที่ สุด ระดับ โลกมาสกัด เป็ น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น น ้ามันปลาจากประเทศไอซ์แลนด์
16. ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA มีหลากหลายชนิด/สูตรให้
เลือก

เห็นด้ วย

ไม่ แน่ ใจ

ไม่ เห็นด้ วย

ไม่ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1
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ด้ านการรู้จักตราสินค้ า
1. ท่านจดจาโลโก้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ได้
2. ท่านได้ ยินหรื อเห็นตราสินค้ า ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA
จากโฆษณาต่างๆ เช่น ทีวี โปสเตอร์ เป็ นต้ น
3. ท่านได้ ยินหรือเห็นตราสินค้ าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
VISTRA จากสปอนเซอร์ในกิจกรรมต่างๆ
4. ท่านคุ้นเคยกับตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA
มาเป็ นเวลานาน
5. ตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA เป็ นตราสินค้ าที่
บ่งบอกถึงคุณภาพที่มีมาตรฐาน
6. ตราสิน ค้ าของผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA เป็ น สิน ค้ าที่
ได้ รับความนิยมและได้ รับการยอมรับ
ด้ านการรับรู้คุณภาพ
7. ผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA มีคุณ ภาพเหนื อผลิตภัณ ฑ์
เสริมอาหารยี่ห้ออื่นทัว่ ไป
8. ผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA มีน วัตกรรมเทคโนโลยี และ
กระบวนการผลิตที่ดี
9. ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ใช้ วตั ถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพสูงใน
การผลิต

เห็นด้ วย

ไม่ แน่ ใจ

ไม่ เห็นด้ วย

ไม่ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

คุณค่ าตราสินค้าผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ตอนที่ 3 คุณค่ าตราสินค้ า ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA
คาชีแ้ จง โปรดใส่ เครื่องหมาย√ ในช่ องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1
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10. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารVISTRA ได้ รับการรับรองคุณภาพจาก
องค์กรอาหารและยา (อย.)
11. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ มอาหาร VISTRA มี ข้ อมู ล ฉลากอาหาร
โดยเฉพาะวัน/เดือน/ปี หมดอายุระบุชดั เจน
12. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA มีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปลอดภัยและ
สวยงาม
ด้ านความเชื่อมโยงต่ อตราสินค้ า
13. เมื่อนึก ถึ งผลิต ภัณฑ์ เสริ มอาหาร ท่านจะนึก ถึงตราสินค้ า
VISTRA เป็ นอันดับแรก
14. การรับ ประทานผลิต ภัณฑ์เสริ มอาหาร VISTRA ท าให้ ท่าน
รู้สกึ ถึงความคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป
15. การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA เป็ นทางเลือก
ที่ดีที่สดุ สาหรับผู้ที่ต้องการดูแลภาพลักษณ์ เน้ นรูปร่างและความ
สวยงามจากภายในสูภ่ ายนอก
16. การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRAทาให้ ท่านรู้สกึ เป็น
คนยุคใหม่ที่รักและใส่ใจดูแลความงาม
ด้ านความภักดีกับตราสินค้ า
17. ท่านบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRAเป็ นประจา
18. ครั ง้ ต่อ ไปที่ จ ะบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร ท่ า นจะซื อ้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA เท่านัน้

เห็นด้ วย

ไม่ แน่ ใจ

ไม่ เห็นด้ วย

ไม่ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

คุณค่ าตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1
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19. ท่านยินดีที่จะบอกต่อหรือแนะนาให้ ผ้ อู ื่นบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร VISTRA
20. ท่านจะยังคงบริ โภคผลิต ภัณฑ์เ สริ มอาหาร VISTRAต่อไป
แม้ วา่ ยี่ห้ออื่นจะลดราคา
21. ท่านจะยังคงบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VISTRA ถึงแม้ จะ
มีการเพิ่มราคาสูง

เห็นด้ วย

ไม่ แน่ ใจ

ไม่ เห็นด้ วย

ไม่ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

คุณค่ าตราสินค้าผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1

211
ส่ วนที่ 4 พฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารแบรนด์ VISTRA ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่ อง ที่ตรงกับตัวท่ านมากที่สุด
1. ท่ านบริโภคผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA จนถึงปั จจุบันเป็ นระยะเวลาโดยเฉลี่ย
.................. ปี ................. เดือน
2. ความถี่ในการซือ้ ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA โดยเฉลี่ย.....................ครัง้ /6 เดือน
3. จานวนเงินในการซือ้ ผลิตเสริมอาหาร VISTRA โดยเฉลี่ย.....................บาท/ครัง้
4. ท่ านซือ้ ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRAที่ใดบ่ อยที่สุด (เลือกตอบเพียง 1ข้ อ)
 ร้ านขายยาทัว่ ไป
 ร้ านสะดวกซื ้อ (เซเว่น อีเลฟเว่น)
 โมเดิร์นเทรด (วัตสัน อีฟแอนด์บอย บู๊ทส์ ฯลฯ)
 ช่องทางออนไลน์
(Lazada,Shopee11,street ฯลฯ)
 อื่นๆ (โปรดระบุ.............)
5. ผู้ท่ มี ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร VISTRA ของท่ านมาก
ที่สุด (เลือกตอบเพียง 1ข้ อ)
 พนักงานขาย
 เพื่อน
 ผู้ที่มีชื่อเสียง (นักแสดง, บิวตี ้ บล็อกเกอร์ ฯลฯ)
 ครอบครัว
 อื่นๆ (โปรดระบุ.............)
6. เหตุผลหลักที่ท่านตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์ VISTRA (เลือกตอบเพียง 1ข้ อ)
 ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพ
 ราคามีความเหมาะสม
 มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
 ความสวยงามของบรรจุภณ
ั ฑ์
7. วัตถุประสงค์ ในการบริโภค VISTRA ของท่ าน (เลือกตอบเพียง 1ข้ อ)
 เพื่อความสวยงาม
 เพื่อดูแลสุขภาพ
 เพื่อควบคุมการลดน ้าหนัก
 เพื่อใช้ ในการรักษาโรค

ประวัติ ผู้ เขี ยน

ประวัตผิ ้ เู ขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

กรรณิกา วงศ์เซ็นต์
25 พฤษภาคม 2535
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2557
วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีมเี ดีย
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
พ.ศ. 2562
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

