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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
ความงามคอลลาเจนผ่านทางเฟชบุ๊ค โดยกาํหนดกลุ่มตวัอย่างจากผูใ้ชง้านเฟซบุ๊คในประเทศไทย จาํนวน 
400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย
Chi- Square, One-way ANOVA และ Logistic Regression Analysis  
 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 20,001 -30,000 บาท  มีความถ่ีใน
การเล่น Facebook ประมาณ 1-3 ชัว่โมงต่อวนั มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมความงามคอลลาเจน
ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑผ์่านทางอินเตอร์เน็ต โดยมีความถ่ีในการซ้ือ 1 คร้ังต่อเดือน ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังตํ่ากว่า
หรือเท่ากบั 500 บาท ลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์เลือกซ้ือเป็นแบบผงละลายนํ้ า  มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเพ่ือ
ผวิขาว กระจ่างใสและส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือ รีวิวจากผูใ้ชจ้ริง ปัจจยัทางการตลาด พบว่า ผูบ้ริโภค
ให้ความสําคญัในดา้นผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย และด้าน
ส่งเสริมการขาย อยูใ่นระดบัมาก  แรงจูงใจบนเฟชบุ๊ค พบว่าผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในดา้นเหตุผล และดา้น
อารมณ์อยู่ในระดบัมาก ปัจจัยทางดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจัยทางการตลาด และแรงจูงใจบนเฟชบุ๊คท่ี
แตกต่างกนั ทาํใหค้วามถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์
แหล่งซ้ือผลิตภณัฑ ์วตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ ์และส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั 
ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05  การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ พบว่า โอกาสในการซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมความงามคอลลาเจนมีค่าใชจ่้ายต่อคร้ังมากท่ีสุดคือ ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 500 บาท ร้อยละ 94.84 
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Abstract 

 

 This research aimed to study the factors that affected the purchase of beauty aids collagen 
supplements through Facebook channel. The sample group of 400 persons was selected from Facebook 
users in Thailand. A questionnaire was used for compiling data and the statistics used for data analysis 
were percentage, mean, Chi-Square, One-way ANOVA, F-test and logistic regression analysis.  
 The findings indicated that the respondents mostly were female, aged between 31 and 40 years, 
holding bachelor’s degrees, employed in private companies and a monthly income between 20,001 and 
30,000 baht. For behavior of purchasing beauty aids collagen supplement, the frequency of using Facebook 
was 1-3 hours per day, purchase the product once a month and cost of 500 baht or lower per time. In 
addition, the product was a water soluble powder. The objective of purchasing was to lighten their skins and 
look brighter. The factor affecting their decision making was reviews from real users.  In terms of marketing 
mix factors, the sample rated Product at highest level; Price, Place, and Promotion at high level. In terms of 
motivation to purchase products via Facebook, the sample highly placed importance on reason and emotion.  
It was found that the sample with different demographic factors, marketing mix, and Facebook motivation 
had different purchase frequency, cost spent per time, nature of products; sources of products, objectives of 
purchasing, and factor influencing purchase decision with   statistical significance level of 0.05.  The result 
from logistic regression analysis show that the opportunity of purchasing beauty aids collagen supplements 
from spending per time were equal to or lower than 500 baht accounted for 94.84 percent. 
 

Keywords:  purchase, beauty aids collagen supplements, facebook, marketing 
 
บทนํา 
 ในปัจจุบนัการรับประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึนเป็นลาํดบัโดยเฉพาะ
การบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือความงามคอลลาเจน เป็นท่ีนิยมกนัมากในหมู่ผูห้ญิงท่ีรักสวยรักงาม 
การรับประทานคอลลาเจนเป็นอีกวิธีการหน่ึงในการเติมคอลลาเจนให้กบัชั้นผิว รวมทั้งกระตุน้การสร้าง
เซราไมดท่ี์ชั้นผิวหนงั ป้องกนัการสูญเสียนํ้าท่ีชั้นผิว ทาํใหผ้ิวชุ่มช้ืน ลดการระคายเคืองท่ีผิวหนงั ทาํใหผ้ิวดู
มีสุขภาพดี กระจ่างใสยิง่ข้ึน และยงัสามารถช่วยในเร่ืองของผมและเลบ็ให้มีความแขง็แรงข้ึน (GNC Live 
Well, 2558)  
 จากการสาํรวจของ  (Sellsuki, 2015) พบว่า สินคา้กลุ่มสุขภาพและความงาม อาทิ อาหารเสริม
ผลิตภณัฑเ์พ่ือความงามเป็นสินคา้ท่ีผูข้ายออนไลน์ไดร้ายไดม้ากท่ีสุดถึง 44%   อนัดบั 2 สินคา้แฟชัน่ เส้ือผา้ 
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เคร่ืองประดบั 34% อนัดบั 3 สินคา้ประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์8%  อนัดบั 4  สินคา้กลุ่มไอทีแอคเซสซอร่ี 1% โดย
มีร้านคา้ตวัอย่างกว่า 4,000 ร้านคา้ออนไลน์ท่ีขายของบนเฟชบุ๊คในประเทศไทย ซ่ึงมีผูใ้ช้งานเฟชบุ๊คใน
ประเทศจาํนวน 35,000,000 คน  
 ดงันั้นดว้ยสาเหตุและความสําคญัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมความงามคอลลาเจนผ่านทางเฟชบุ๊ค เพ่ือเป็นขอ้มูลสาํหรับผูท่ี้สนใจในการทาํธุรกิจ 
ผา่นทางเฟชบุ๊คเพจ ว่าส่ิงใดเป็นตวักระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดการยอมรับและตดัสินใจในการซ้ือสินคา้ และส่ิง
ใดท่ีธุรกิจไม่ควรมองขา้ม เพ่ือนาํไปวางแผนและเป็นแนวทางในการทาํการตลาดบนเฟชบุ๊คเพจให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
ความงามคอลลาเจนผา่นทางเฟชบุ๊ค  
 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาดบนเฟชบุ๊ค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมความ
งามคอลลาเจนผา่นทางเฟชบุ๊ค 
 3. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจ (ดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์) บนเฟชบุ๊ค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมความงามคอลลาเจนผา่นทางเฟชบุ๊ค  
 
สมมตฐิานการวจิัย 
 สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมความงามคอลลาเจนผา่นทางเฟชบุ๊คแตกต่างกนั 
 สมมุติฐานที่ 2 ปัจจยัทางการตลาดบนเฟชบุ๊คท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมความงามคอลลาเจนผา่นทางเฟชบุ๊คแตกต่างกนั 
 สมมุติฐานที่ 3 แรงจูงใจ (ดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์) บนเฟชบุ๊คท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมความงามคอลลาเจนผา่นทางเฟชบุ๊คแตกต่างกนั 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

วธีิดาํเนินการวจัิย   
 เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมความงามคอลลาเจนผา่นทางเฟชบุ๊ค โดยกาํหนดรูปแบบการศึกษาเป็นเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ดว้ยการใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูล 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชง้านเฟซบุ๊คในประเทศไทย มีจาํนวน 35,000,000 คน 
(Social Inc, 2015) ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ได้
จากการคาํนวณของ Taro Yamane (1967) โดยใหมี้ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้5% 
 เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น  4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป มีลกัษณะเป็นแบบคาํถามเลือกตอบ (Check List) 
 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัทางการตลาดบนเฟชบุ๊ค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมความงาม
คอลลาเจน แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริม
การตลาด ซ่ึงเป็นคาํถามมาตราส่วนค่า 5 ระดบั แบบ Likert Scale  
 ส่วนท่ี 3 แรงจูงใจบนเฟชบุ๊ค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมความงามคอลลาเจน 
แบ่งเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์ ซ่ึงเป็นคาํถามมาตราส่วนค่า 5 ระดบั แบบ Likert Scale 
 ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการซ้ือ มีลกัษณะเป็นแบบคาํถามเลือกตอบ (Check List) 

  ตวัแปรอสิระ (Independent Variable)            
 

ปัจจยัด้านประชาการศาสตร์                                              
-    เพศ 
-    อาย ุ
-    ระดบัการศึกษา 
-    อาชีพ 
-    รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัทางการตลาด 
-   ดา้นผลิตภณัฑ ์
-    ดา้นราคา 
-    ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  
-     ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

          พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลติภัณฑ์อาหารเสริม
ความงามคอลลาเจนผ่านทางเฟชบุ๊ค                                            
         - ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ ์                                             
         - ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑ ์                              
         - ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์                                                    
         - แหล่งซ้ือผลิตภณัฑ ์                                                         
         - วตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ ์                                   
         - ส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

แรงจูงใจ  
-    แรงจูงใจดา้นเหตุผล  
-    แรงจูงใจดา้นอารมณ์ 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
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 การทดสอบแบบสอบถาม (Pretest) โดยการนาํแบบสอบถามไปทดลองสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเช่ือถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน โดยใช ้Alpha 
Coefficient กาํหนดค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท่ี 95% ไดค่้า α = 0.927 หมายความว่าแบบสอบถามท่ี
นาํไปทดสอบมีความน่าเช่ือถือ 92% 
 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมประมวลผล
ทางการวิจยั โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ คือ 
 1. Cronbach’s Alpha Coefficient เพ่ือใชว้ดัคุณภาพความเช่ือมัน่ (Reliability)  
 2. ค่าร้อยละ (Percentage)  
 3. ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean)  
 4. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA F-test) เป็นวิธีการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระท่ีมีค่ายอ่ยมากกว่า 2ค่าข้ึนไป โดยนาํไปวิเคราะห์กบัตวัแปร
ตามท่ีมีระดบัการวดัตวัแปรเป็นระดบั  
 5. การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis)  
 
 

สรุปผลการวจิยั    
 ผลจากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมความงามคอลลาเจนผา่น
ทางเฟชบุ๊ค สรุปผลไดด้งัน้ี 
 ส่วนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการศึกษา พบว่าปัจจยั
ส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการเฟสบุ๊ค ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ราย ในการศึกษา คร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมากกวา่เพศชาย มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด ส่วนมากมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท มากท่ีสุด 
(ดงัแสดงในตารางท่ี 1) 
 

ตารางที ่1  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 
ข้อมูล จาํนวน(คน) ร้อยละ 

หญิง 309 77.3 
31 - 40 ปี 141 35.3 
ปริญญาตรี 213 53.3 
พนกังานบริษทัเอกชน 123 30.8 
20,001 – 30,000 บาท 144 36 

ท่ีมา : จากการสาํรวจ 



Volume 3 No. 2 July - December 2016 

109 

 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางการตลาดบนเฟชบุ๊ค จากการศึกษาพบว่าระดบัความสาํคญั
ทางดา้นปัจจยัทางการตลาดบนเฟชบุ๊ค ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาดมีระดบัความสาํคญัมาก (ดงัแสดงในตารางท่ี 2) 
 

ตารางที ่2  ปัจจยัทางการตลาด 
ปัจจยัทางการตลาด: ด้านผลติภณัฑ์ คะแนนเฉลีย่ SD ความหมาย 

1 มาตรฐานการผลิต ไดรั้บการรับรองคุณภาพจาก อย. 4.720 0.589 มากท่ีสุด 
2 คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 4.495 0.621 มากท่ีสุด 
3 ความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์ 4.192 0.708 มาก 
4 ผลิตภณัฑป์ราศจากผลขา้ง เคียงและไม่เป็นอนัตราย 4.485 0.704 มากท่ีสุด 
5 แสดงรายละเอียดวิธีใช ้ 4.272 0.689 มาก 
6 มีการรับประกนัคุณภาพสินคา้ 4.337 0.752 มากท่ีสุด 
7 มีการรับคืนสินคา้ 3.738 1.158 มาก 
 ค่าเฉล่ีย : ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.320 0.746 มากท่ีสุด 

ปัจจยัทางการตลาด: ราคา    
1 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.157 0.787 มาก 
2 ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ 4.103 0.780 มาก 
3 ราคาถูกกวา่การซ้ือดว้ยวิธีอ่ืน 3.510 1.266 มาก 
4 แสดงราคาสินคา้ท่ีหนา้ Fan page 3.743 1.273 มาก 
 ค่าเฉล่ีย : ราคา 3.878 1.027 มาก 

ปัจจยัทางการตลาด:ด้าน ช่องทางการจดัจาํหน่าย ค่าเฉลีย่ S.D ความหมาย 
1 ส่ังซ้ือทางหนา้  FanPage/ Inbox /Line 3.612 1.466 มาก 
2 ส่ังซ้ือทางโทรศพัท ์ 3.590 1.310 มาก 
3 ชาํระเงินก่อนจดัส่งสินคา้ (โอนเขา้บญัชีธนาคาร) 3.065 1.379 ปานกลาง 
4 ชาํระเงินตอนไดรั้บสินคา้ (เก็บเงินปลายทาง) 3.727 1.405 มาก 
 ค่าเฉล่ีย : ดา้น ช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.499 1.390 มาก 

ปัจจยัทางการตลาด: ด้านการส่งเสริมการตลาด 

1 โฆษณาแนะนาํผลิตภณัฑผ์า่นการ  Update ขอ้มลูในหนา้ Fan Page 4.205 0.883 มาก 
2 โฆษณาแนะนาํผลิตภณัฑผ์า่นการ Tag รูปสินคา้ 3.617 1.074 มาก 
3 โฆษณาแนะนาํผลิตภณัฑผ์า่นส่ือวิดีโอ 3.628 1.201 มาก 
4 โฆษณาแนะนาํสินคา้จากการ Share ของเพ่ือนใน Facebook 4.250 0.943 มากท่ีสุด 
5 ราคาสินคา้จดัโปรโมชัน่พิเศษ 4.285 0.889 มากท่ีสุด 
6 กิจกรรมรับของรางวลั 3.277 1.446 ปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย: ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.877 1.073 มาก 

ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
 

ข้อมูล Product Price Place Promotion 

ค่าเฉลีย่ 4.320 3.878 3.499 3.877 
SD 0.746 1.027 1.390 1.073 
ความหมาย มากท่ีสุด มาก มาก มาก 

ท่ีมา: จากการสาํรวจ 

 ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจบนเฟชบุ๊ค จากการศึกษา พบว่าระดบัความสําคญัทางดา้น
แรงจูงใจบนเฟชบุ๊ค ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์ มีระดบัความสาํคญัมาก  (ดงัแสดงในตารางท่ี 3) 
 
 
 



  วารสารวชิาการการตลาดและการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
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ตารางที ่3  แรงจูงใจบนเฟชบุ๊ค 
  แรงจูงใจด้านเหตุผล แรงจูงใจด้านอารมณ์ 

ค่าเฉลีย่ 4.045 3.806 
SD 0.877 1.142 
ความหมาย มาก มาก 

ท่ีมา: จากการสาํรวจ 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมความงามคอลลาเจน จาก
การศึกษา พบว่าพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมความงามคอลลาเจน มีความถ่ีในการเล่น Facebook 
ประมาณ 1-3 ชัว่โมงต่อวนั เคยซ้ือผลิตภณัฑผ์า่นทาง Facebook มีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ ์1 คร้ังต่อเดือน 
มีค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ความงาม ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 500 บาท ผลิตภณัฑมี์ลกัษณะ
เป็นแบบผงละลายนํ้ า สั่งซ้ือทางอินเตอร์เน็ต มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ เพ่ือผิวขาว/กระจ่างใส และส่ิงท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมความงามคอลลาเจน คือ รีวิวจากผูใ้ช้จริง มากท่ีสุด (ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4) 

 

ตารางที ่4  ขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์
ข้อมูล จํานวน(คน) ร้อยละ 

ความถีใ่นการเล่นเฟสบุ๊ค ประมาณ 1-3 ชัว่โมงต่อวนั 218 54.5 
การซ้ือผลิตภัณฑ์ผ่านทางเฟชบุ๊ค เคย 251 62.8 
ความถีใ่นการซ้ือผลติภัณฑ์ 1 คร้ังต่อเดือน 233 52.3 
ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการซ้ือผลติภัณฑ์ ตํ่ากว่า หรือเท่ากบั 500 บาท 178 44.5 
ลกัษณะของผลติภัณฑ์ แบบผงละลายนํ้า 145 36.3 
แหล่งซ้ือผลิตภัณฑ์ สัง่ทางอินเตอร์เน็ต 122 30.5 
วัตถุประสงค์ในการซ้ือผลิตภัณฑ์ ผวิขาว/กระจ่างใส 207 51.8 
ส่ิงทีมี่ผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์ รีววิจากผูใ้ชจ้ริง 98 24.5 

ท่ีมา: จากการสาํรวจ 

 ส่วนที ่5 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 
 การทดสอบสมมติฐาน ไดพ้ิจารณาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมความ
งามคอลลาเจนผา่นทางเฟชบุ๊ค เพ่ือใชท้ดสอบสมมติฐานท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ดงัน้ี 
 สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมความงามคอลลาเจนลผา่นทางเฟชบุ๊คแตกต่างกนั 
 เพศ : จากการทดสอบพบว่าเพศ มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ในเร่ืองค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์แหล่งซ้ือผลิตภณัฑแ์ละส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
 อายุ : จากการทดสอบพบว่าอาย ุมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ในเร่ืองความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์
ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑ ์แหล่งซ้ือผลิตภณัฑ ์วตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ ์และส่ิงท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
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ระดับการศึกษา : จากการทดสอบพบว่าระดบัการศึกษา มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในเร่ือง
ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์แหล่งซ้ือผลิตภณัฑ ์
และส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

อาชีพ : จากการทดสอบพบว่าอาชีพ มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ในเร่ืองความถ่ีในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์ ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑ ์แหล่งซ้ือผลิตภณัฑ ์วตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ ์และ
ส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
 รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน : จากการทดสอบพบวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ใน
เร่ืองค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑ,์ แหล่งซ้ือผลิตภณัฑ,์ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ ์และส่ิงท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์(ดงัแสดงในตารางท่ี 5) 
 

ตารางที ่ 5 ความแตกต่างของปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ  Sig. ความหมาย 

เพศ ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 11.690 0.009* แตกต่าง 
 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ 25.000 0.000* แตกต่าง 
 แหล่งซ้ือผลิตภณัฑ ์ 20.962 0.000* แตกต่าง 
 ส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ 16.224 0.023* แตกต่าง 

อาย ุ ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 42.706 0.000* แตกต่าง 
 ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 54.721 0.000* แตกต่าง 
 แหล่งซ้ือผลิตภณัฑ ์ 69.656 0.000* แตกต่าง 
 วตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 52.719 0.000* แตกต่าง 
 ส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ 47.008 0.001* แตกต่าง 

ระดบัการศึกษา ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 68.817 0.000* แตกต่าง 
 ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 82.158 0.000* แตกต่าง 
 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ 40.619 0.025* แตกต่าง 
 แหล่งซ้ือผลิตภณัฑ ์ 36.418 0.014* แตกต่าง 
 ส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ 50.544 0.043* แตกต่าง 

อาชีพ ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 34.822 0.003* แตกต่าง 
 ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 50.848 0.000* แตกต่าง 
 ซ้ือผลิตภณัฑจ์ากแหล่งใดมากท่ีสุด 37.264 0.011* แตกต่าง 
 วตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 30.905 0.009* แตกต่าง 
 ส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ 76.737 0.000* แตกต่าง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 94.405 0.000* แตกต่าง 
 แหล่งซ้ือผลิตภณัฑ ์ 50.519 0.000* แตกต่าง 
 วตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 18.265 0.032* แตกต่าง 
 ส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ 39.337 0.009* แตกต่าง 

ท่ีมา : จากการสาํรวจ 

 สมมุติฐานที่ 2 ปัจจยัทางการตลาดบนเฟชบุ๊คท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมความงามคอลลาเจนแตกต่างกนั โดยแบ่งเป็น ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่ายและ
ดา้นการส่งเสริมการขาย แตกต่างกนั 
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 ด้านผลิตภัณฑ์ : จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนัมี
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมความงามคอลลาเจนผ่านทางเฟชบุ๊คในเร่ืองแหล่งซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์(ดงัแสดงในตารางท่ี 6) 
 
ตารางที ่6  ความแตกต่างของปัจจยัทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 
 ความงามคอลลาเจน: ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

ปัจจยั                    พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ  F Sig ความหมาย 

ค่าเฉล่ียปัจจยัทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ ์

 

1 ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 1.641 0.179 ไม่แตกต่าง 

2 ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 0.898 0.442 ไม่แตกต่าง 

3 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ 0.104 0.991 ไม่แตกต่าง 

4 แหล่งซ้ือผลิตภณัฑ ์ 2.856 0.023*  แตกต่าง 
5 วตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 0.868 0.458 ไม่แตกต่าง 

6 ส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 1.829 0.080 ไม่แตกต่าง 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ท่ีมา : จากการคาํนวณ 

 ด้านราคา : จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัทางการตลาดดา้นราคาท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมความงามคอลลาเจนผ่านทางเฟชบุ๊ค ในเร่ืองความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์
ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์และส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ (ดงั
แสดงในตารางท่ี 7) 
 
ตารางที ่7  ความแตกต่างของปัจจยัทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 
 ความงามคอลลาเจน : ราคา 

ปัจจัย  พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ  F Sig ความหมาย 

ค่าเฉล่ียปัจจยัทางการตลาด 
ดา้นราคา 

 

1 ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 5.279  0.001* แตกต่าง 
2 ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 6.154  0.000* แตกต่าง 
3 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ 2.303  0.044* แตกต่าง 
4 แหล่งซ้ือผลิตภณัฑ ์ 0.676 0.609 ไม่แตกต่าง 
5 วตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 0.238 0.870 ไม่แตกต่าง 
6 ส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ 3.117  0.003* แตกต่าง 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ท่ีมา : จากการคาํนวณ 

 ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย  : จากการวิเคราะห์พบวา่ปัจจยัทางการตลาดช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ี
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมความงามคอลลาเจนผ่านทางเฟชบุ๊คในเร่ือง
ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์แหล่งซ้ือผลิตภณัฑ ์
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ ์และส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์(ดงัแสดงในตารางท่ี 8) 
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ตารางที ่ 8  ความแตกต่างของปัจจยัทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 
 ความงามคอลลาเจน: ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ปัจจยั  พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ  F Sig ความหมาย 

ค่าเฉล่ียปัจจยัทางการตลาด 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 

1 ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 18.603 0.000* แตกต่าง 
2 ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 7.197 0.000* แตกต่าง 
3 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ 8.061 0.000* แตกต่าง 
4 แหล่งซ้ือผลิตภณัฑ ์ 12.922 0.000* แตกต่าง 
5 วตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 6.730 0.000* แตกต่าง 
6 ส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ 7.826 0.000* แตกต่าง 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ท่ีมา : จากการคาํนวณ 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด : จากการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด
ท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมความงามคอลลาเจนผา่นทางเฟชบุ๊คในเร่ือง
ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ แหล่งซ้ือผลิตภณัฑ์
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ ์และส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์(ดงัแสดงในตารางท่ี 9) 

 
ตารางที ่ 9 ความแตกต่างของปัจจยัทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 
 ความงามคอลลาเจน : ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยั  พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ  F Sig ความหมาย 

คา่เฉล่ียปัจจยัทางการตลาด 
ดา้นการส่งเสริม การตลาด 

 

1 ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 3.262 0.021* แตกต่าง 
2 คา่ใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 5.969 0.001* แตกต่าง 
3 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ 3.964 0.002* แตกต่าง 
4 แหล่งซ้ือผลิตภณัฑ ์ 5.889 0.000* แตกต่าง 
5 วตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 6.402 0.000* แตกต่าง 
6 ส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ 4.145 0.000* แตกต่าง 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ท่ีมา : จากการคาํนวณ 

 สมมติฐานท่ี 3  แรงจูงใจ (ดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์) บนเฟชบุ๊คท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมความงามคอลลาเจนผา่นทางเฟชบุ๊คแตกต่างกนั 

     ด้านเหตุผล : จากการวิเคราะห์พบว่าแรงจูงใจดา้นเหตุผลบนเฟชบุ๊ค ท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมความงามคอลลาเจน ในเร่ืองค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑ ์
ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์แหล่งซ้ือผลิตภณัฑแ์ละส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ 

     ด้านอารมณ์ : จากการวิเคราะห์พบว่าแรงจูงใจดา้นอารมณ์บนเฟชบุ๊ค ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมความงามคอลลาเจนในเร่ืองความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑค่์าใชจ่้ายต่อ
คร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์แหล่งซ้ือผลิตภณัฑ ์วตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ ์และ
ส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์(ดงัแสดงในตาราง ท่ี 10) 
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ตารางที ่ 10  ความแตกต่างของแรงจูงใจกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมความงาม 
 คอลลาเจน 

แรงจุงใจ พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ  F Sig ความหมาย 

ค่าเฉล่ียแรงจูงใจ 
ดา้นเหตุผล 

1 ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 1.855 0.137 ไม่แตกต่าง 
2 ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 4.723  0.003* แตกต่าง 
3 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ 4.081  0.001* แตกต่าง 
4 แหล่งซ้ือผลิตภณัฑ ์ 5.387  0.000* แตกต่าง 
5 วตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 1.389 0.246 ไม่แตกต่าง 
6 ส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ 2.170  0.036* แตกต่าง 

ค่าเฉล่ียแรงจูงใจ 
ดา้นอารมณ์ 

1 ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 8.739 0.000* แตกต่าง 

2 ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 6.850 0.000* แตกต่าง 
3 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ 3.874 0.002* แตกต่าง 
4 แหล่งซ้ือผลิตภณัฑ ์ 5.777 0.000* แตกต่าง 
5 วตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 2.869 0.036* แตกต่าง 
6 ส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ 6.825 0.000* แตกต่าง 

 ส่วนที ่6 การวเิคราะห์การถดถอยโลจสิตกิส์ของพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์อาหารเสริม
ความงามคอลลาเจน ผ่านทางเฟชบุ๊ค 

 พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมความงามคอลลาเจนผ่านทางเฟชบุ๊คสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) แสดงผลดงัต่อไปน้ี 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่11  การวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมความงามคอลลาเจนผา่นทางเฟสบุ๊คจาก 
 ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค 

ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการซ้ือผลติภัณฑ์ Z โอกาสท่ีจะซ้ือ (%) 
ตํ่ากวา่ หรือเท่ากบั 500 บาท 0.053 94.84 

501 – 1,000 บาท 0.599 54.94 
1,001 - 1,500 บาท 1.145 31.83 
1,500 บาท ข้ึนไป 1.691 18.44 

เม่ือ  = -0.493 และ  = 0.546 
ทีม่า : จากการคาํนวณ 

 Z = + + +………..+  

โดยท่ี   Z  =  1  เคยซ้ือ      
                                                            = 2  ไม่เคยซ้ือ 

 X =   คา่ใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 
                                                        = 1    ตํ่ากวา่ หรือเท่ากบั 500 บาท 
                      = 2    501 – 1,000 บาท  
   = 3    1,001 – 1,500 บาท       
   = 4    1,500 บาท ข้ึนไป 

 โดยจากการทดสอบ   พบวา่    = - 0.493และ  = 0.546 จึงนาํมาแทนค่าในสมการ Z = + + +………..+  

                           สมการ   Z  =   -0.493+0.546x       
                           แทนค่า  X     =  1, 2, 3, 4 คาํนวณหาโอกาสในการซ้ือ  

             จาก   Prob                 =  จะไดโ้อกาสท่ีจะซ้ือดงัน้ี      (ดงัแสดงในตารางท่ี 11)               
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 จากการศึกษา พบว่าพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมความงามคอลลาเจน ผ่าน
ทางเฟชบุ๊ค มีโอกาสในการซ้ือโดยมีค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑค์อลลาเจน ตํ่ากว่า หรือเท่ากบั 500 
บาท มีโอกาสในการซ้ือร้อยละ 94.84 และกลุ่มลูกคา้ใหม่ท่ีมีค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑค์อลลาเจน 
501-1,000 บาท ซ่ึงมีโอกาสในการซ้ือร้อยละ 54.94 
 

การอภิปรายผล    
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมความงามคอลลาเจนผ่านทาง     
เฟชบุ๊ค 

 1. จากการศึกษาพบว่า ส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมความงามคอลลาเจน
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตดัสินใจในการซ้ือผลิตภณัฑจ์าก รีวิวจากผูใ้ชจ้ริง ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑจ์าก
การสั่งทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิภาพร รุ่งสว่าง (2551) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองทศันคติ 
และแนวโนม้พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีส่วนผสมของคอลลาเจน พบว่า บุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีส่วนผสมของคอลลาเจนมากท่ีสุด คือ เพ่ือน/คนรู้จกั สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภค   
ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีส่วนผสมของคอลลาเจนคือ ร้านสะดวกซ้ือ 
 2. จากการสาํรวจพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี ระดบั
การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด เฟชบุ๊คสามารถบอกรายละเอียดเก่ียวกบัคุณสมบติั วิธีใช้และ
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากสินคา้ไดดี้ และไม่เกินจริง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของรัตนากร เจริญสุขสัมฤทธ์ิ (2553) ไดท้าํวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางโฆษณาออนไลน ์
พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจ ซ้ือสินคา้ทางโฆษณาออนไลน์ ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีมีอาย ุ
31-35 ปี มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางโฆษณาออนไลน์มากท่ีสุด ผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีมีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางโฆษณาออนไลน์มากท่ีสุด ผูใ้ช้งานอินเตอร์เน็ตท่ีนิยมดู
โฆษณาแสดงรายละเอียดสินคา้ครบถว้น 
 3. จากการสาํรวจพบวา่ ระดบัความสาํคญัทางดา้นแรงจูงใจบนเฟชบุ๊ค ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นเหตุผล 
และดา้นอารมณ์ มีระดบัความสาํคญัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศิธร สุภวรรณ (2553) ไดท้าํการวิจยั
เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมเพ่ือความงาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
แรงจูงใจดา้นเหตุผลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และไม่สอดคลอ้งในเร่ืองแรงจูงใจดา้นอารมณ์โดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
 4. จากการสาํรวจพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี ระดบั
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่
ระหวา่ง 20,001-30,000 บาท มีความถ่ีในการเล่น Facebook ประมาณ 1-3 ชัว่โมงต่อวนั ซ้ือผลิตภณัฑ ์1 คร้ัง
ต่อเดือน มีค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมความงาม ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 500 บาท ผลิตภณัฑ์
มีลกัษณะเป็นแบบผงละลายนํ้า สาํหรับวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ เพ่ือผิวขาว/กระจ่างใส และส่ิงท่ีมีผลต่อการ
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ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมความงามคอลลาเจน คือ รีวิวจากผูใ้ชจ้ริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุ
กญัญา เรืองเครือ (2554) ไดท้าํวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมกระชบั
สัดส่วน Wealthy ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดั ผลการวิจยัพบว่า เพศหญิง อายุ 30-39 ปี การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง ให้
ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพจากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์แตกต่างกนั และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ 
 5.  จากการสํารวจพบว่า ระดับความสําคัญทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบนเฟชบุ๊คซ่ึง
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ จดัจาํหน่าย และ
ดา้นส่งเสริมการขาย มีระดบัความสาํคญัมาก และแรงจูงใจบนเฟชบุ๊ค ท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมความงามคอลลาเจนของผูต้อบแบบสอบถาม จากการศึกษา พบว่าระดบัความสําคญัทางดา้น
แรงจูงใจบนเฟชบุ๊ค ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์ มีระดบัความสาํคญัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ฤทยั  เตชะบูรณเทพาภรณ์ (2554) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง แรงจูงใจและปัจจยัทางการตลาดบนเฟซบุ๊ค 
(Facebook) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากตวัอยา่ง
จาํนวน 400 ชุด ผลการวิจยัพบว่า ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทางการตลาดบนเฟซบุ๊ค ดา้นผลิตภณัฑ ์มีระดบัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจมาก ส่วนปัจจยัทางการตลาดบนเฟซบุ๊ค ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ มีระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมาก และระดบัแรงจูงใจดา้นอารมณ์ อยูใ่นระดบัมากและสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของปวฒิุ  บุนนาค (2557)  
 6.  จากการสาํรวจพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบั
ปริญญาตรีมากท่ีสุด ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรัญญา ฟักน่วม 
(2556) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเขา้รับบริการสปา จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบวา่ ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 

ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 
 1. ปัจจยัทางการตลาดบนเฟซบุ๊ค ดา้นผลิตภณัฑ์ มีต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
ความงามคอลลาเจนผ่านทาง เฟชบุ๊คโดยจากการศึกษาพบมาตรฐานการผลิต ไดรั้บการรับรองคุณภาพจาก 
อย. กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัมากท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรดาํเนินการในเร่ืองของมาตรฐานการ
ผลิตภณัฑใ์หมี้มาตรฐาน เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัตวัผลิตภณัฑ ์ 
 2. ปัจจัยทางการตลาดบนเฟซบุ๊ค ด้านราคา มีต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม              
ความงาม คอลลาเจนผ่านทาง เฟชบุ๊ค โดยจากการศึกษาพบ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภค
คาํนึงถึง ดงันั้นผูป้ระกอบควรกาํหนดผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพสูง ตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ โดยท่ีราคาตอ้ง
เหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
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 3. ปัจจยัทางการตลาดบนเฟซบุ๊ค ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมความงามคอลลาเจนผ่านทาง เฟชบุ๊ค โดยจากการศึกษา พบว่าชาํระเงินตอนไดรั้บสินคา้ (เก็บ
เงินปลายทาง) เป็นส่ิงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการตอ้งสร้างช่องทางใหมี้ความ
สะดวกสบายในการสัง่ซ้ือผลิตภณัฑแ์ละชาํระเงิน 
 4. ปัจจัยทางการตลาดบนเฟซบุ๊ค ด้านการส่งเสริมการตลาด มีต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมความงามคอลลาเจนผา่นทางเฟชบุ๊ค โดยจากการศึกษา พบว่าการโฆษณาแนะนาํสินคา้จากการ 
Share ของเพ่ือนใน Facebook เป็นส่ิงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควร
ดาํเนินการในเร่ืองการนาํเสนอส่ือโฆษณาใหต้รงต่อกลุม้เป้าหมาย 
 5. แรงจูงใจบนเฟซบุ๊ค ทั้งแรงจูงใจดา้นเหตุผลและแรงจูงใจดา้นอารมณ์ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมความงามคอลลาเจนผ่านทาง เฟชบุ๊ค โดยจากการศึกษาพบว่าแรงจูงใจดา้นเหตุผล
บนเฟซบุ๊ค ท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจใหผู้บ้ริโภคไดดี้ คือ Facebook สามารถบอกรายละเอียดเก่ียวกบัคุณสมบติั 
วิธีใชแ้ละประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากสินคา้ไดดี้ และไม่เกินจริง ในส่วนของแรงจูงใจดา้นอารมณ์ท่ี คือ ดารา 
นกัร้อง และเน็ต ไอดอล ท่ีท่านติดตามผา่น Fan Page มีการแนะนาํถึงสินคา้ ทาํใหผู้บ้ริโภคคลอ้ยตาม ดงันั้น 
ผูป้ระกอบการควรสร้างโฆษณาเป็นส่ือวีดีโอ และมีดารา นกัร้อง และเน็ต ไอดอล เป็นพรีเซ็นเตอร์ เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการซ้ือผลิตภณัฑ ์
 

งานวิจยัทีเ่กีย่วเน่ืองในอนาคต 
 1. การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ข้ึนอยูก่บัปัจจยัอีกหลายดา้น เช่น ดา้นบุคคล ดา้นการสร้างและ
นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ซ่ึงหากทาํการศึกษาปัจจยัดา้นต่าง ๆ เหล่าน้ีเพ่ิมเติม จะทาํให้
เขา้ใจถึงส่ิงท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้
 2. เว็บโซเชียลเน็ตเวิร์คมีอีกเป็นจาํนวนมาก จึงควรทาํการวิจยัการทาํการตลาดบนเว็บโซเชียล
เน็ตเวิร์คอ่ืน ๆ เช่น ทวิตเตอร์ (Twitter), Instagram เป็นตน้ เพ่ือใหท้ราบถึงช่องทางในการทาํการตลาดบน
อินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างแรงจูงใจ และมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
ความงามคอลลาเจนของผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึนไดม้ากท่ีสุด  
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