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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัผสมระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค ์         

1) เพื่อศึกษาความรู้ของประชาชนต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาคตะวนัออกในประเทศไทย ปี                 
พ.ศ. 2562 2) เพื่ อศึกษาการซ้ือผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาคตะวันออก ในประเทศไทย ปี  พ.ศ. 2562                  
3) เพื่อศึกษาความรู้ของประชาชนท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพในภาคตะวนัออกในประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2562 และ 4) เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะการซ้ือผลิตภณัฑ์สุขภาพในภาคตะวนัออกในประเทศไทย            
ปี พ.ศ. 2562  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นประชาชนผูบ้ริโภคผลิตภณัฑสุ์ขภาพในภาคตะวนัออก 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือประชาชนผูบ้ริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาคตะวนัออกจ านวน               
400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย
เลขคณิต และการวิเคราะห์การถดถอยพหุและสหสัมพนัธ์  

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายตุ  ่ากว่า 25 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด       
มีอาชีพนกัศึกษา  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีรายไดน้อ้ยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน โดยรวมความรู้ของ
ประชาชนต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์สุขภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  โดยเรียงล าดบัคะแนนจากมากไปหาน้อยได้
ดังน้ี ด้านการน าไปปรับใช้  ด้านความรู้  ด้านการประเมินผล ด้านการวิเคราะห์  ด้านความเขา้ใจหรือ
ความคิดรวบยอด และดา้นการสังเคราะห์ 

mailto:Khemaree2012@hotmail.co.th


 

เขมมารี รักษ์ชูชีพ 

 418 วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย  ปีที ่13 ฉบับที่  1 

โดยรวมกลุ่มตวัอย่างมีระดบัการซ้ือผลิตภณัฑ์สุขภาพในระดบัมาก เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่                
การซ้ือผลิตภณัฑ์สุขภาพดา้นการเรียนรู้  ดา้นทศันคติ  ดา้นบุคลิกภาพและดา้นวฒันธรรม  ดา้นการรับรู้  
ดา้นชนชั้นทางสังคม  ดา้นกลุ่มอา้งอิง  ดา้นการจูงใจ และดา้นบทบาททางสังคม ความรู้ของประชาชนท่ี
ส่งผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์สุขภาพโดยรวม เรียงตามล าดบัจากมีอิทธิพลมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ความรู้ดา้น
การวิเคราะห์  ความรู้ดา้นการสังเคราะห์  และความรู้ดา้นการประเมินผล  โดยความรู้ของประชาชนทั้ง 3 
ดา้นรวมกนัสามารถท านายการซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพโดยรวมไดร้้อยละ 14.90 

 การวจัิยเชิงคุณภาพ 
 ดา้นอิทธิพลของปัจจยัความรู้ของประชาชน: ไดรั้บความรู้จากส่ือต่างๆ มีความคิดทางบวกในการ

วิเคราะห์ผลดีและผลเสียโดยดูจากผลลัพธ์ แต่บางคนมีความรู้ต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพค่อนข้างน้อย                 
การหาความรู้เพิ่มเติม โดยค านึงถึงเร่ืองคุณภาพ ประสิทธิภาพ และท่ีขาดไม่ไดคื้อเร่ืองของราคา การบริโภค
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพนั้นคิดวา่ เป็นแค่พวกอาหารเสริมสูอ้าหารหลกัไม่ได ้
 ดา้นพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพ: การเรียนรู้ขอ้ผดิพลาดและขอ้ดี หากดีก็จะมีการบริโภค
ต่อ ส่วนทศันคติจะมีทิศทางไปในทางบวก เพราะการบริโภคท าใหดี้ข้ึนกว่าเดิมและตอ้งการมีบุคลิกภาพท่ีดี 
การให้ความสนใจต่อความงามในสมยัน้ีเป็นเร่ืองธรรมดา หากลองบริโภคแลว้ท าให้ดูดีเขาก็พร้อมท่ีจะ
บริโภคต่อ 
 ดา้นรูปแบบการตดัสินใจ: การตดัสินใจซ้ือเนน้ไปเร่ืองของคุณภาพเป็นอนัดบัแรก เขาก็ยอมท่ีจะ
จ่าย คนยคุน้ีใหค้วามสนใจกบัแฟชัน่มาก แมจ้ะมีการส้ินเปลืองกต็าม  
 

ค าส าคญั: ความรู้ของประชาชน, ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ, ภาคตะวนัออกในประเทศ 
 

Abstract 
 This research was the mixed studies between the qualitative and quantitative research methods. 

The objectives of this study were 1) to study on the people knowledge towards purchasing health product 
in the eastern region of Thailand in 2 0 1 9 ; 2 )  to study on the purchasing health product in the eastern 
region of Thailand in 2 0 1 9 ; 3 )  to study on the influence of people knowledge on purchasing health 
product in the eastern region of Thailand in 2 0 1 9 ; and, 4 )  to study on the recommendations toward 
purchasing health product in the eastern region of Thailand in 2019. The research populations were people 
who consumed health products in the eastern region. Research samples were 400 of people who consumed 
health products in the eastern region. The questionnaire was used for data collection. Data analysis was 
done via frequency, percentage, Arithmetic mean, and multiple regression and correlation analysis.  
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 It was found from the results of the study that most of the samples were female aged below 25 
years old. Most of them were single and being the students or graduated from Bachelor degree with the 
income that lesser than 1 0 ,0 0 0  baht per month. Overall, people knowledge towards purchasing health 
product was at the highest level, ranking from the highest scores to the least scores as follows: the aspects 
of adapting to use, knowledge, assessment, analysis, understanding or concepts, and synthesis.  

 Overall, the sample group had the level of purchasing health product ranking from the highest 
scores to the least scores such as on the aspects of purchasing health product, learning, attitude, 
personality and culture, perception, social class, reference group, motivation and social role.    
 People knowledge that influenced on purchasing health product ranked from the high to low were on the 
knowledge of analysis, knowledge of synthesis, and knowledge of assessment. People knowledge from all 
three aspects in combination could predict the overall purchasing health product at 14.90 percent. 

 Qualitative research 
 Influence of People's Knowledge Factors: Obtaining knowledge from various media have a 
positive mindset in analyzing the good and the bad based on results.  But some people have little 
knowledge of health products. Finding additional knowledge taking into account on quality, performance, 
do not consider a matter of price. Consuming health products is thought that It's just a supplement, can't 
fight with the staple food. 

 Buying Behavior of Health Products: Learning the mistakes and pros is good for them, it will 
continue to be consumed. Attitude is directed in a positive direction. Because consumption makes it better 
and wants to have a good personality. Paying attention to beauty is now considered to be fashionable. If 
you try to consume it and make it look good, then  is ready to consume. 
 Style of decision making: Buying decisions focus on quality first, then agreed to pay. People 
nowadays pay a lot of attention to fashion, despite being wasteful. 
 

Keywords: People knowledge, Health product, Eastern region of Thailand 
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บทน า 
 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 กระทรวงสาธารณสุขแนะน าประชาชนเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สุขภาพอย่างปลอดภยั โดยพิจารณา
ความจ าเป็น ประโยชน์ และความคุม้ค่า ขอประชาชนให้อ่านฉลากให้ละเอียด ซ้ือจากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้         
อยา่หลงเช่ือค าโฆษณา นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค ์รองปลดักระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ควรเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์แสดงฉลากถูกตอ้ง มีเลขสาระบบอาหาร และอ่านฉลากขา้ง
บรรจุภณัฑ์อย่างถ่ีถว้น ไม่ควรเช่ือขอ้มูลโฆษณาท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุในฉลาก และตอ้งรู้ว่ามีขอ้ห้าม           
ขอ้ระมดัระวงัเป็นพิเศษกับโรคประจ าตวัท่ีเป็นอยู่หรือไม่ และขอให้แจง้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีใช้กับ
แพทยท่ี์รักษา ประจ า ส าหรับเคร่ืองส าอาง ขอให้ซ้ือจากร้านท่ีมีหลกัแหล่งแน่นอน เช่ือถือได้ มีฉลาก
ภาษาไทย บ่งสาระส าคญัครบถว้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอ้งมีใบจดแจง้เป็นเลข 10 หลกั วนัเดือนปีท่ีผลิต 
วิธีใช ้เป็นตน้ ใชเ้คร่ืองส าอางตามขอ้แนะน าบนฉลาก และควรทดสอบการแพเ้ม่ือใชเ้คร่ืองส าอางชนิดนั้น
เป็นคร้ังแรก โดยทาท่ีท้องแขนท้ิงไว้ 24 – 48 ชั่วโมง หากมีความผิดปกติต้องหยุดใช้ทันที ไม่ใช้
เคร่ืองส าอางร่วมกบัผูอ่ื้นหรือทดลองใชเ้คร่ืองส าอางตวัอย่างตามร้านคา้ เพราะอาจมีการแพร่กระจายของ
เช้ือโรค 
 ทั้งน้ี กระทรวงสาธารณสุข โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการเฝ้าระวงั ติดตามตรวจสอบผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ทั้งผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร เคร่ืองส าอาง ท่ีจ  าหน่ายใน
ทอ้งตลาดและผ่านทางส่ือต่างๆ อย่างเขม้งวด เพื่อคุม้ครองความปลอดภยัให้แก่ผูบ้ริโภค อย่างไรก็ตาม    
หากประชาชนซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ขอให้พิจารณาว่ามีความจ าเป็น มีประโยชน์ มีความปลอดภัย
หรือไม่ เพราะผลิตภณัฑ์เสริมอาหารคืออาหาร ไม่ใช่ยา ไม่สามารถรักษาโรคได ้และหากผลิตภณัฑ์ไม่ได้
มาตรฐาน มีการใส่สารตอ้งหา้ม การปนเป้ือนโลหะหนกั อาจเกิดอนัตรายต่อหวัใจ  
 อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนอ่านขอ้มูลของผลิตภณัฑ์จากฉลากท่ีไดรั้บอนุญาต ไม่หลงเช่ือ
ขอ้มูลจากการโฆษณาท่ีโออ้วดสรรพคุณเกินจริง ทั้งน้ี สามารถตรวจสอบเลขสารบบอาหารของผลิตภณัฑ์
เสริมอาหาร และเลขใบจดแจง้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางได้ทางเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หรือท่ี 
Oryor Smart Application และหากได้รับอันตรายหรือพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีอวดอ้าง
สรรพคุณเกินจริงทางส่ือต่างๆ โดยเฉพาะทางโซเชียลมมีเดีย สามารถแจง้ร้องเรียนไดท่ี้สายด่วน อย. 1556 
หรือท่ี E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู ้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือ
ร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัทุกจงัหวดั เพื่อด าเนินคดีตาม
กฎหมายกบัผูก้ระท าผดิอยา่งเคร่งครัด  
 หลกัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ มีดงัน้ี 

 1) เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีเคร่ืองหมายเลขทะเบียนอาหารและยา ของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หรือไดรั้บมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมจากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
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 2) เลือกผลิตภณัฑท่ี์สะอาดปราศจากสารปนเป้ือน และมีประโยชน์ 
 3) มีฉลากระบุส่วนประกอบ วนัท่ีผลิต วนัหมดอาย ุไวอ้ยา่งชดัเจน 
 4) ผลิตภณัฑบ์างชนิดควรทดสอบก่อนเลือกใชว้า่มีอาการแพห้รือไม่ 
 5) ผลิตภณัฑบ์างชนิดควรปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญก่อนใช ้เช่น ยา วิตามิน 
 6) ไม่ควรเลือกใชเ้พราะเช่ือค าโฆษณา แต่เลือกตามประโยชน์ท่ีใช ้

 
ฉลากอาหารและผลติภัณฑ์ 
 ฉลากเป็นส่ิงท่ีติดภาชนะบรรจุอาหารหรือผลิตภณัฑสุ์ขภาพ เพื่อแสดงขอ้มูลแก่ผูบ้ริโภค ใชเ้ป็น
หลกัในการเลือกซ้ืออาหารหรือผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

 ขอ้มูลท่ีแจง้อยู่บนฉลากจะท าให้ผูบ้ริโภครู้ถึงท่ีมาของอาหาร ความคุม้ค่าของราคา คุณค่าของ
สินคา้ และความปลอดภยัในการบริโภคสินคา้ชนิดนั้น ดงันั้น การอ่านฉลากผลิตภณัฑ์ก่อนเลือกซ้ือหรือ
เลือกใชจึ้งเป็นส่ิงจ าเป็น 

 ลกัษณะของฉลากผลิตภณัฑท่ี์ดี ควรระบุขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
      1) เค ร่ืองหมายทะเบียนหรือเลขอนุญาตใช้ฉลากอาหาร แสดงตามแบบท่ีก าหนดโดย
คณะกรรมการ  อาหารและยา 
      2) น ้ าหนกัสุทธิหรือปริมาตรสุทธิ ซ่ึงเป็นน ้าหนกัท่ีไม่รวมภาชนะบรรจุ 
      3) ช่ือเรียกผลิตภณัฑห์รือช่ือทางการคา้ ตอ้งระบุเป็นภาษาไทย 
      4) ส่วนประกอบท่ีส าคญัโดยประมาณ โดยตอ้งระบุปริมาณเป็นร้อยละเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย 
      5) วนัท่ีผลิตหรือวนัหมดอาย ุ
      6) ช่ือท่ีอยูผู่ผ้ลิต หรือสถานท่ีผลิต 
      7) รายละเอียดอ่ืนๆ เช่น ค าแนะน าในการเกบ็รักษา 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาความรู้ของประชาชนต่อการซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพในภาคตะวนัออกในประเทศไทย  

ปี พ.ศ. 2562  
 2. เพื่อศึกษาการซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพในภาคตะวนัออก ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562  
 3. เพื่อศึกษาความรู้ของประชาชนท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์สุขภาพในภาคตะวนัออกใน

ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562   
 4. เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะการซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพในภาคตะวนัออกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 การจัดการความรู้ 
 การจดัการความรู้ (องักฤษ: Knowledge management - KM) คือ การรวบรวม สร้าง จดัระเบียบ 
แลกเปล่ียน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพฒันาระบบจาก ขอ้มูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิด 
ความรู้ และ ปัญญา ในท่ีสุด 

 ประเภทของความรู้ 
 ความรู้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้สองประเภท คือ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit 

Knowledge) และความรู้แฝงเร้น หรือความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ความรู้ชดัแจง้คือความรู้ท่ีเขียน
อธิบายออกมาเป็นตวัอกัษร เช่น คู่มือปฏิบติังาน หนงัสือ ต ารา เวบ็ไซต ์Blog ฯลฯ ส่วนความรู้แฝงเร้นคือ
ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวัคน ไม่ไดถ้อดออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบางคร้ังกไ็ม่สามารถถอดเป็นลายลกัษณ์
อกัษรได ้ความรู้ท่ีส าคญัส่วนใหญ่ มีลกัษณะเป็นความรู้แฝงเร้น อยู่ในคนท างาน และผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละ
เร่ือง จึงตอ้งอาศยักลไกแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้คนได้พบกัน สร้างความไวว้างใจกัน และถ่ายทอดความรู้
ระหวา่งกนัและกนั 

 ความรู้แบบฝังลกึ 
 ความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถอธิบายโดยใชค้  าพูดได ้มีรากฐาน

มาจากการกระท าและประสบการณ์ มีลกัษณะเป็นความเช่ือ ทกัษะ และเป็นอตัวิสัย (Subjective) ตอ้งการ
การฝึกฝนเพื่อให้เกิดความช านาญ มีลกัษณะเป็นเร่ืองส่วนบุคคล มีบริบทเฉพาะ (Context-specific) ท าให้
เป็นทางการและส่ือสารยาก เช่น วิจารณญาณ ความลบัทางการคา้ วฒันธรรมองคก์ร ทกัษะ ความเช่ียวชาญ
ในเร่ืองต่างๆ การเรียนรู้ขององค์กร ความสามารถในการชิมรสไวน์ หรือกระทั่งทักษะในการสังเกต        
เปลวควนัจากปล่องโรงงานวา่มีปัญหาในกระบวนการผลิตหรือไม่ 

 ความรู้ชัดแจ้ง 
 ความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีรวบรวมไดง่้าย จดัระบบและถ่ายโอนโดยใช้

วิธีการดิจิทลั มีลกัษณะเป็นวตัถุดิบ (Objective) เป็นทฤษฏี สามารถแปลงเป็นรหัสในการถ่ายทอดโดย
วิธีการท่ีเป็นทางการ ไม่จ าเป็นตอ้งอาศยัการปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ เช่น นโยบายของ
องคก์ร กระบวนการท างาน ซอฟตแ์วร์ เอกสาร และกลยทุธ์ เป้าหมายและความสามารถขององคก์ร  ความรู้
ยิ่งมีลกัษณะไม่ชดัแจง้มากเท่าไร การถ่ายโอนความรู้ยิ่งกระท าไดย้ากเท่านั้น ดงันั้นบางคนจึงเรียกความรู้
ประเภทน้ีว่าเป็นความรู้แบบเหนียว (Sticky Knowledge) หรือความรู้แบบฝังอยู่ภายใน (Embedded 
Knowledge) ส่วนความรู้แบบชดัแจง้มีการถ่ายโอนและแบ่งปันง่าย จึงมีช่ืออีกช่ือหน่ึงวา่ ความรู้แบบร่ัวไหล
ไดง่้าย (Leaky Knowledge) ความสัมพนัธ์ของความรู้ทั้งสองประเภทเป็นส่ิงท่ีแยกจากกนัไม่ได ้ตอ้งอาศยั   
ซ่ึงกันและกัน (Mutually Constituted)  เน่ืองจากความรู้แบบฝังลึกเป็นส่วนประกอบของความรู้ทั้ งหมด  
และสามารถแปลงใหเ้ป็นความรู้แบบชดัแจง้โดยการส่ือสารดว้ยค าพดู 
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 ตามรูปแบบของเซซี (SECI Model) (ของ Nonaka และ Takeuchi) ความรู้ทั้ งแบบแฝงเร้นและ
แบบชัดแจง้จะมีการแปรเปล่ียนถ่ายทอดไปตามกลไกต่างๆ เช่น การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การถอดความรู้       
การผสานความรู้ และการซึมซบัความรู้ 

 การจดัการความรู้นั้นมีหลายรูปแบบ มีหลากหลายโมเดล แต่ท่ีน่าสนใจ คือ การจดัการความรู้       
ท่ีท าให้คนเคารพศกัด์ิศรีของคนอ่ืน เป็นรูปแบบการจดัการความรู้ท่ีเช่ือว่า ทุกคนมีความรู้ปฏิบติัในระดบั
ความช านาญท่ีต่างกนั เคารพความรู้ท่ีอยู่ในคน เพราะหากถา้เคารพความรู้ในต าราวิชาการอย่างเดียวนั้น       
กเ็ท่ากบัวา่เป็นการมองวา่ คนท่ีไม่ไดเ้รียนหนงัสือ เป็นคนท่ีไม่มีความรู้ 
 พฤติกรรมผู้บริโภค 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ตดัสินใจเลือก (Select) การซ้ือ (Purchase) การใช ้(Use) และการก าจดัส่วนท่ีเหลือ (Dispose) ของสินคา้หรือ
บริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาของตน (Solomon, 2009) พฤติกรรมเหล่าน้ี
สามารถอธิบายโดยละเอียดไดด้งัน้ี (ชูชยั สมิทธิไกร, 2558, หนา้ 6)  

 การตดัสินใจเลือก หมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้และบริการ โดยครอบคลุมพฤติกรรมต่างๆ ตั้งแต่การตระหนกัถึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล 
การประเมินทางเลือกต่างๆ และการตดัสินใจซ้ือ 

 การซ้ือ หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ ตั้งแต่การ
เลือกแหล่งท่ีจะซ้ือและวิธีการจ่ายเงินค่าสินคา้และบริการ 

 การใช้ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคน าสินคา้มาใช้ประโยชน์ตามท่ีมุ่งหวงั หรือการรับบริการจาก
องคก์ารธุรกิจ 

 การก าจดัส่วนท่ีเหลือ หมายถึง การน าส่วนท่ีเหลือของผลิตภณัฑ์ไปก าจดัท้ิงโดยอาจกระท าใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การท้ิงในถงัขยะ การน ากลบัมาใชใ้หม่ (Reuse) การน าไปผลิตใหม่ (Recycle) 
 ผลติภัณฑ์สุขภาพ 
 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  หมายถึง อาหาร ยา วตัถุเสพติด เคร่ืองส าอาง วตัถุมีพิษ เคร่ืองมือแพทย  ์
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพทุกชนิดตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล ดงัน้ี 

1) ฉลากภาษาไทยท่ีแสดงช่ือผลิตภณัฑ ์  
2) ช่ือและท่ีตั้งของผูผ้ลิต  หรือผูแ้ทนจ าหน่าย   
3) วนัเดือนปีท่ีผลิตหรือหมดอาย ุ  
4) ผลิตภณัฑบ์างประเภทจะมีการแสดงส่วนประกอบหรือสูตรต ารับ   
5) วิธีการบริโภค   
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6) ขอ้ควรระวงัในการใช ้  
7) ขอ้ความจ าเพาะอ่ืนๆ ของแต่ละผลิตภณัฑเ์พิ่มดว้ย  

 
 ดงันั้น ก่อนเลือกซ้ือและก่อนบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพ จึงควรศึกษาฉลากให้เขา้ใจก่อนทุกคร้ัง

การอ่านฉลากจะช่วยใหท้ราบรายละเอียดของผลิตภณัฑ ์ ท าให้สามารถเปรียบเทียบคุณภาพกบัราคาซ่ึงช่วย
ให้ประหยดัเงิน  สามารถเก็บรักษา/ บริโภค  ผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  สามารถหลีกเล่ียงสารบางชนิดท่ีท า
ให้เกิดการแพ้หรือเกิดปัญหาในการบริโภค  เลือกผลิตภัณฑ์  ท่ีมีคุณสมบัติให้ตรงตามความต้องการ
ได้  นอกจากนั้ นในกรณีท่ีเกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องจากตัวผลิตภัณฑ์  ก็สามารถร้องเรียนให้มีการ
ด าเนินการต่อผูผ้ลิต/ ผูแ้ทนจ าหน่ายไดต้าม  ช่ือและท่ีอยู ่ ท่ีปรากฏในฉลากดว้ย 
 บริบทของภาคตะวันออก 
 ภาคตะวนัออก เป็นภูมิภาคย่อยทางตะวนัออกของประเทศไทย เดิมถือเป็นส่วนหน่ึงของ          
ภาคกลาง อยูติ่ดชายฝ่ังอ่าวไทยดา้นตะวนัออก นบัเป็นอีกภูมิภาคหน่ึงท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ เน่ืองจาก
เป็นแหล่งอุตสาหกรรม ผลไม ้และอญัมณีของประเทศ 
 ภาคตะวนัออกมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูงสลบักับภูเขาลูกเต้ียมากๆ มีชายฝ่ังทะเลท่ี         
เรียบยาวและโคง้เวา้ มีทิวเขาจนัทบุรีอยู่ทางดา้นชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ทอดตวัไปทางดา้นทิศตะวนัตก     
จรดกบัทิวเขาบรรทดั ซ่ึงเป็นทิวเขาท่ีเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกบัประเทศกมัพูชา และมีแม่น ้ า
สายส าคญัอยู่หลายสาย ท่ีไหลลงสู่อ่าวไทย ไดแ้ก่ แม่น ้ าระยอง แม่น ้ าจนัทบุรี แม่น ้ าประแสร์ แม่น ้ าตราด 
แม่น ้าบางปะกง 
 การแบ่งจังหวดัเป็นภูมิภาคด้วยระบบ 6 ภาค เป็นการแบ่งท่ีเป็นทางการโดยคณะกรรมการ
ภูมิศาสตร์แห่งชาติ และประกาศใชโ้ดยราชบณัฑิตยสภา โดยภาคตะวนัออกของระบบ 6 ภาคน้ี ประกอบไป
ดว้ยเขตการปกครอง 7 จงัหวดั  นอกจากน้ี ยงัมีการจดัแบ่งภูมิภาคตามคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ก าหนดให้ภาคตะวนัออกมีทั้งหมด 9 จงัหวดัประกอบดว้ย 7 จงัหวดัขา้งตน้ รวมกบั
จงัหวดันครนายก และจงัหวดัสมุทรปราการ 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 
 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณ 

    ตัวแปรอสิระ (X)    ตัวแปรตาม (Y) 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยัเชิงปริมาณ 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. อาชีพ 
5. ระดบัการศึกษา 
6. รายไดต่้อเดือน 
 

การซ้ือผลติภณัฑ์สุขภาพ 
 1. การรับรู้ Perception  
 2. การจูงใจ  motivation   
 3. การเรียนรู้  learning  
 4. ทศันคติ Attitude  
 5. บุคลิกภาพ personality  
 6. บทบาททางสงัคม Social roles   
 7. กลุ่มอา้งอิง Reference Group  
 8. ชนชั้นทางสงัคม  social level   
 9. วฒันธรรม Culture  

 

ท่ีมา : (ชชูยั สมิทธิไกร 2558)  

 

 

 

 

ความรู้ของประชาชนต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์
สุขภาพภาคตะวนัออก ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 
2562 
1. ความรู้ (Learning) 
2. ความเขา้ใจหรือความคิดรวบยอด
(Comprehension)  
3. การน าไปปรับใช ้(Application)  
4. การวิเคราะห์ (Analysis)  
5. การสงัเคราะห์ (Synthesis)  
6. การประเมินผล (Evaluation)  
ท่ีมา : (Benjamin S. Bloom, 1985 ) 



 

เขมมารี รักษ์ชูชีพ 

 426 วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย  ปีที ่13 ฉบับที่  1 

- กรอบแนวคดิเชิงคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 กรอบแนวคิดการวิจยัเชิงคุณภาพ 
 
 

ความรู้ของประชาชน 
1. ความรู้ (Learning) 
2. ความเขา้ใจหรือความคิดรวบ
ยอด (Comprehension)  
3. การน าไปปรับใช ้
(Application)  
4. การวิเคราะห์ (Analysis)  
5. การสังเคราะห์ (Synthesis)  
6. การประเมินผล (Evaluation)  
ท่ีมา: (Benjamin S. Bloom, 
1985) 

 

การซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  
1. การรับรู้ Perception  
2. การจูงใจ  motivation   
3. การเรียนรู้  learning  
4. ทศันคติ Attitude  
5. บุคลิกภาพ personality  
6. บทบาททางสงัคม Social roles   
7. กลุ่มอา้งอิง Reference Group  
8. ชนชั้นทางสงัคม  social level   
9. วฒันธรรม Culture  
ท่ีมา: (ชูชยั สมิทธิไกร, 2558)  

 

 รูปแบบการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Model of consumer decision-making 
styles) ประกอบดว้ยรูปแบบการตดัสินใจจ านวน 7 รูปแบบ 
 1.  แบบเนน้คุณภาพ (Quality Consciousness)  
 2.  แบบเนน้ตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง (Brand Consciousness)  
 3.  แบบเนน้ความสุข/ ความเพลิดเพลิน (Hedonistic/ recreation 
Consciousness)  
 4.  แบบตามใจตนเอง (Impulse Consciousness)  
 5.  แบบเนน้ราคา (Price Consciousness)  
 6.  แบบสับสน (Confusion by Overchoice)  
 7.  แบบซ้ือตามความเคยชินหรือภกัดีต่อตราสินคา้ (Habit/ brand Loyalty)  
 (Sproles and Kendall, 1986) 

ความรู้ของประชาชนต่อการ
ซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพภาค
ตะวนัออก ในประเทศไทย     

ปี พ.ศ. 2562 
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วธีิการวจิยั 
 การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1) ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  เป็นประชาชนผู ้บ ริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพใน                
ภาคตะวนัออก 
  2) กลุ่มตวัอยา่ง (Sample) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือประชาชนผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์
สุขภาพในภาคตะวนัออก เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชาชนท่ีแน่นอน จึงใชก้ารค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 2552) 

     

โดยท่ี     =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ  
    ถา้ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะได ้z = 1.96  
    = ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้ก าหนดไวเ้ท่ากบั 0.05   
เม่ือแทนค่าในสูตรจะได ้ 

     

                      = 384.16 หรือ 385 คน  
 
 เพื่อความสะดวกผูว้ิจยัขอเก็บขอ้มูล เป็นประชาชนผูบ้ริโภคผลิตภณัฑสุ์ขภาพในภาคตะวนัออก 
400 คน  โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling)   
 การศึกษาวจัิยเชิงคุณภาพ 

 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informant) ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนผูบ้ริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผูใ้ห้ข้อมูลหลัก  (Key informants)           
ภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 15 คน ใชส้ัมภาษณ์แบบเจาะลึกตวัต่อตวั (in-depth interview)  
 

ผลและการอภปิรายผล 
 ผลการศึกษาอิทธิพลของความรู้ของประชาชนท่ีมีต่อการซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพ การศึกษาอิทธิพล
ของความรู้ของประชาชนท่ีมีต่อการซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพ โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ  ซ่ึงผูว้ิจยัก าหนด
ตวัแปรในการวิเคราะห์ขอ้มูล  
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 ตวัแปรอิสระ คือ ความรู้ของประชาชนต่อการซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ประกอบดว้ย 
  Lea หมายถึง คะแนนดา้นความรู้ 
  Com หมายถึง คะแนนดา้นความเขา้ใจหรือความคิดรวบยอด 
  App หมายถึง คะแนนดา้นการน าไปปรับใช ้
  Ana หมายถึง คะแนนดา้นการวิเคราะห์ 
  Syn หมายถึง คะแนนดา้นการสังเคราะห์ 
  Eva หมายถึง คะแนนดา้นการประเมินผล 
 ตวัแปรตาม คือ การซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพของประชาชน ประกอบดว้ย 
  Per หมายถึง การซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ดา้นการรับรู้ 
  Mot หมายถึง การซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ดา้นการจูงใจ 
  Lar หมายถึง การซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ดา้นการเรียนรู้ 
  Att  หมายถึง การซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ดา้นทศันคติ 
  Pes หมายถึง การซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ดา้นบุคลิกภาพ 
  Soc หมายถึง การซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ดา้นบทบาททางสงัคม 
  Ref หมายถึง การซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ดา้นกลุ่มอา้งอิง 
  Soi หมายถึง การซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ดา้นชนชั้นทางสงัคม 
  Cul หมายถึง การซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ดา้นวฒันธรรม 
  Y  หมายถึง การซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพโดยรวม 
 
ผลการศึกษามีดังนี ้
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ของประชาชนต่อการซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพและการซ้ือ
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพโดยรวม 
 

ตวัแปร Lea Com App Ana Syn Eva Y 
Lea - 0.809 0.601 0.406 0.593 0.570 0.082 
Com 0.809 - 0.696 0.484 0.626 0.633 0.100 
App 0.601 0.696 - 0.532 0.559 0.570 0.116 
Ana 0.406 0.484 0.532 - 0.508 0.556 0.295 
Syn 0.593 0.626 0.559 0.508 - 0.674 0.255 
Eva 0.570 0.633 0.570 0.556 0.674 - 0.079 
Y 0.082 0.100 0.116 0.295 0.255 0.079 - 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า การซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพโดยรวมกบัความรู้ของประชาชนทั้งในดา้นความรู้  
ความเขา้ใจหรือความคิดรวบยอด ดา้นการน าไปปรับใช ้ดา้นการวิเคราะห์  ดา้นการสังเคราะห์ และดา้นการ
ประเมินผล มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า เม่ือใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อศึกษาอิทธิพลของความรู้
ของประชาชนต่อการซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพและการซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพโดยรวม  มีผลดงัน้ี 
 
ตารางที่ 2  ผลการศึกษาอิทธิพลของความรู้ของประชาชนต่อการซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพและการซ้ือผลิตภณัฑ์
สุขภาพโดยรวม 

ตัวแปรพยากรณ์ 
สัมประสิทธ์ิ 
การถดถอย (B) 

ค่าสถิติท ี(t) 
ค่าพ ี
(p-value) 

ค่าคงท่ี (a) 2.205 5.165 0.000 
ความรู้ (Lea) -0.047 -0.423 0.673 
ความเขา้ใจหรือความคิดรวบยอด (Com) -0.037 -0.281 0.779 
การน าไปปรับใช ้(App) -0.055 -0.482 0.631 
การวิเคราะห์ (Ana) 0.417 3.844 0.000* 
การสังเคราะห์ (Syn) 0.412 3.418 0.001* 
การประเมินผล (Eva) -0.291 -2.499 0.013* 
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (R) 0.386 
สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) 0.149 
สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจปรับค่า (adj.R2) 0.123 
สถิติเอฟ  (F) 5.5645 
ค่าพี (p-value) 0.000* 

 หมายเหตุ   * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ความรู้ของประชาชนท่ีส่งผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์สุขภาพโดยรวม ไดแ้ก่ 
ความรู้ดา้นการวิเคราะห์ (สถิติที = 3.844  ค่าพี = 0.000) ความรู้ดา้นการสังเคราะห์ (สถิติที = 3.418 ค่าพี = 
0.001) และความรู้ดา้นการประเมินผล (สถิติที = -2.499  ค่าพี = 0.013) และตวัแปรทั้ง 3 ตวัควรอยูใ่นสมการ
ถดถอย (สถิติเอฟ = 5.5645  ค่าพี = 0.000)  โดยความรู้ของประชาชนทั้ง 3 ดา้นรวมกนัสามารถท านายการ
ซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพโดยรวมไดร้้อยละ 14.90 (R2 = 0.149)  
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 สรุปผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไป 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุต  ่ากว่า 25 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีอาชีพนักศึกษา  
จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีรายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาทต่อเดือน 
 

สรุปผลการศึกษาความรู้ของประชาชนต่อการซ้ือผลติภณัฑ์สุขภาพ 
 โดยรวมความรู้ของประชาชนต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์สุขภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  โดยเรียงล าดบั

คะแนนจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นการน าไปปรับใช ้ ดา้นความรู้  ดา้นการประเมินผล ดา้นการวิเคราะห์  
ดา้นความเขา้ใจหรือความคิดรวบยอด และดา้นการสังเคราะห์ 

 สรุปผลการศึกษาการซ้ือผลติภัณฑ์สุขภาพ 
 โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพในระดบัมาก เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

ไดแ้ก่  การซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพดา้นการเรียนรู้  ดา้นทศันคติ  ดา้นบุคลิกภาพและดา้นวฒันธรรม  ดา้นการ
รับรู้  ดา้นชนชั้นทางสงัคม  ดา้นกลุ่มอา้งอิง  ดา้นการจูงใจ และดา้นบทบาททางสงัคม 

 สรุปผลการศึกษาอทิธิพลของความรู้ของประชาชนทีมี่ต่อการซ้ือผลติภัณฑ์สุขภาพ 
ความรู้ของประชาชนท่ีส่งผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์สุขภาพโดยรวม เรียงตามล าดบัจากมีอิทธิพลมากไปหา
นอ้ย ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นการวิเคราะห์  ความรู้ดา้นการสงัเคราะห์  และความรู้ดา้นการประเมินผล  โดยความรู้
ของประชาชนทั้ง 3 ดา้นรวมกนัสามารถท านายการซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพโดยรวมไดร้้อยละ 14.90 

 การวิจยัเชิงคุณภาพไดท้ าการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 15 คน  โดยมีขอ้สรุปขอ้มูล
ทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

 1. ความรู้ของประชาชน 
  1.1 มีความรู้เร่ืองผลิตภณัฑสุ์ขภาพพอสมควร ไดรั้บความรู้จากส่ือต่างๆ มีความคิดทางบวกใน
การวิเคราะห์ผลดีและผลเสีย ดูจากผลลพัธ์แต่บางคนมีความรู้ต่อผลิตภณัฑสุ์ขภาพค่อนขา้งนอ้ย จึงตอ้งเขา้
ไปรีวิวเร่ืองผลิตภัณฑ์สุขภาพและตัวแทนจ าหน่าย จะวิเคราะห์จากการใช้งานจริง หากผลิตภัณฑ ์             
ดอ้ยคุณภาพก็ไม่ซ้ือมาบริโภคอีก นอกจากน้ีความรู้ต่อผลิตภณัฑ์สุขภาพยงัไดม้าจากการอ่านฉลากต่างๆ 
บางคนไม่ค่อยใหค้วามสนใจต่อผลิตภณัฑม์ากนกัเพราะอาจจะเป็นผูช้าย ไม่ค่อยเห็นความส าคญัต่อการดูแล
ตนเองเท่าท่ีควร  
  1.2 ความรู้ในเร่ืองผลิตภณัฑ์สุขภาพอาจจะมีในระดบัไม่มาก ดงันั้นจึงตอ้งมีการหาความรู้
เพิ่มเติมโดนค านึงถึงเร่ืองของคุณภาพ ประสิทธิภาพ และท่ีขาดไม่ไดคื้อเร่ืองของราคา การบริโภคผลิตภณัฑ์
สุขภาพนั้นคิดว่าเป็นแค่พวกอาหารเสริมสู้อาหารหลกัไม่ไดแ้ละคิดว่าผลิตภณัฑสุ์ขภาพนั้น ท ามาเพื่อคนท่ี
สูงอายซ้ึุงตนเองมีอายนุอ้ยเลยคิดวา่ไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งใช ้ 
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 2. การซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
  2.1 การเรียนรู้ผดิพลาดและขอ้ดี เขาจะดูตามการน าไปใชใ้นดา้นต่างๆ หากดีก็จะมีการบริโภค
ต่อ หากไม่ดีจะไม่มีการบริโภคอีกต่อไป ส่วนทศันคติต่อผลิตภณัฑ์สุขภาพ ส่วนมากจะมีทิศทางไปใน
ทางบวก เพราะการบริโภคท าให้ดีข้ึนกว่าเดิม การตอ้งการมีบุคลิกภาพท่ีดี การบริโภคผลิตภณัฑ์ก็จะเป็น   
อีกหน่ึงตวัช่วยท่ีดี การรับรู้ว่ามีผลิตภณัฑใ์หม่ๆ จะรู้มาจากส่ือ โชเซียลต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ก ท าให้มีแรงจูงใจ
ในการซ้ืออยา่งมาก  
  2.2 ทศันคติต่อผลิตภณัฑสุ์ขภาพจะแยกแยะเป็นรายประเด็นของแต่ละชนิด หากอะไรท่ีดีก็จะ
มีทศันคติทางบวก การให้ความสนใจต่อความสวยความงามในสมยัน้ีเป็นเร่ืองท่ีธรรมดา หากลองบริโภค
แลว้ท าใหเ้ขาดูดี เขากพ็ร้อมท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑสุ์ขภาพนั้นๆ การซ้ือตอ้งรู้ว่าประสิทธิภาพของมนัตรงต่อ
ความตอ้งการหรือไม่ การเรียนรู้ขอ้ดีและขอ้เสียจะเรียนรู้ตามการใชจ้ริง การมีบุคลิกภาพท่ีดีอาจจะมีการ
พึ่งพาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในบางคร้ังในส่วนของการใหค้วามสนใจต่อความงามนั้น มีความส าคญัเพราะการมี
ภาพลกัษณ์ท่ีดี จะท าใหเ้รามีท่ียนืในสงัคม 
  2.3 นอกจากน้ีการท่ีท าให้บุคลิกภาพดีเป็นท่ียอมรับทางสังคม นั้ นคิดว่าไม่ส าคญัมากนัก 
เพราะควรให้ความสนใจกบัการรักษาสุขภาพมากกว่า ปัจจุบนัน้ีมีการโฆษณาท่ีหลากหลายมาก ท าให้เกิด
แรงจูงใจต่อการซ้ืออยา่งมาก ในส่วนตวัแลว้การใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพมีนอ้ย ค่านิยมสมยัใหม่ให้ความสนใจ
ต่อผลิตภณัฑ์สุขภาพ เพราะปัจจุบนัย่อมมองภายนอกก่อนท่ีจะมองภายใน การมีความสวยความงามและ
ภาพลกัษณ์ท่ีดี มีชยัไปก่อน  
 3. รูปแบบการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
  3.1 การตดัสินใจซ้ือจะเนน้ไปในเร่ืองของคุณภาพเป็นอนัดบัแรก หากสินคา้มีราคาท่ีแพงและ
มีช่ือเสียง เขากย็อมท่ีจะจ่าย คนยคุน้ีใหค้วามสนใจกบัแฟชัน่มาก แมจ้ะมีการส้ินเปลืองเงินกต็าม การซ้ือของ
เพื่อความสุขความเพลิดเพลินและตามใจตนเองเป็นความสุขของคนท่ีมีฐานะ การใชสิ้นค้าท่ีมีตรายี่ห้อท่ีมี
ช่ือเสียงท าให้อุ่นใจ การเลือกซ้ือบางคร้ังมีการสับสนเป็นอย่างมาก เพราะมีสินคา้ให้เลือกซ้ือเยอะแต่หาก
สินค้าตัวไหนใช้ดีก็จะมีการซ้ือต่อไปบางคร้ังการซ้ือเน้นความสุขหรือความต้องการตามใจตนเอง             
การตดัสินใจซ้ือข้ึนอยู่กบัคุณภาพเป็นส่ิงท่ีส าคญั ซ้ือสินคา้ตามแฟชัน่อาจจะไม่ค่อยจ าเป็นมากนัก เพราะ
เวลาผา่นไปก็จะสามารถตก trend ได ้ผลิตภณัฑบ์างชนิดมีประสิทธิภาพสูงท าใหเ้กิดการภกัดีต่อสินคา้นั้นๆ 
และไม่ตอ้งการใช้ผลิตภัณฑ์อ่ืนทดแทน แต่อย่างไรก็ตามเร่ืองราคาตอ้งดูเป็นล าดับต้นๆ ก่อนท่ีจะซ้ือ
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ในเร่ืองของความสุขหรือความเพลิดเพลินหากแต่จะไม่จะเป็นมากนกั เพราะจะท าใหเ้สีย
เงินโดยใช่เหตุและไร้ประโยชน์อีกดว้ย  
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การอภปิรายผล 
 ความรู้ของประชาชนต่อการซ้ือผลติภัณฑ์สุขภาพ 
 จากผลการศึกษาซ่ึงพบว่าความรู้ของประชาชนต่อการซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
เรียงล าดบัคะแนนรายดา้นจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการน าไปปรับใช ้ ดา้นความรู้  ดา้นการประเมินผล 
ดา้นการวิเคราะห์  ดา้นความเขา้ใจหรือความคิดรวบยอด และดา้นการสังเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าประชาชน
ให้ความส าคัญกับเร่ืองของสุขภาพ และการบ ารุงสุขภาพโดยการซ้ือผลิตภัณฑ์สุขภาพมาบริโภค              
โดยประชาชนจะหาขอ้มูลและความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สุขภาพจากส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต 
และเม่ือจะซ้ือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประชาชนจะท าการวิเคราะห์ก่อนการซ้ือ ทั้ งการหาข้อมูลเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ ราคา การพิจารณาจากบทวิเคราะห์ของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ (Review) ซ่ึงความรู้ใน
ลักษณะน้ีเป็นความรู้ในระดับท่ีอธิบายเหตุผล (Know-Why) ในลักษระของการน าประสบการณ์มา
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้นหรือถ่ายทอดให้ผูอ่ื้นไดพ้ร้อมทั้งรับเอาความรู้จากผูอ่ื้นไปปรับใชใ้นบริบทของ
ตนเองได ้โดยประชาชนจะสามารถน าความรู้ในดา้นการน าไปปรับใชม้าใชสู้งท่ีสุด  โดยการน าไปปรับใช ้
(Application) เป็นความสามารถในการน าความรู้ (knowledge) ความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด 
(comprehension) ในเร่ืองใดๆ ท่ีมีอยู่เดิม ไปแกไ้ขปัญหาท่ีแปลกใหม่ของเร่ืองนั้น โดยการใชค้วามรู้ต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการกบัความคิดรวบยอดมาผสมผสานกบัความสามารถในการแปลความหมาย การ
สรุปหรือการขยายความส่ิงนั้น ในกรณีน้ี ประชาชนไดน้ าเอาประสบการณ์การใชผ้ลิตภณัฑข์องผูอ่ื้นมาสรุป
และใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจของตนเอง 
 การซ้ือผลติภัณฑ์สุขภาพ 
 จากผลการศึกษาซ่ึงพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการซ้ือผลิตภณัฑ์สุขภาพในระดบัมาก เรียงล าดบั
จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่  การซ้ือผลิตภณัฑ์สุขภาพดา้นการเรียนรู้  ดา้นทศันคติ  ดา้นบุคลิกภาพและดา้น
วฒันธรรม  ดา้นการรับรู้  ดา้นชนชั้นทางสังคม  ดา้นกลุ่มอา้งอิง  ดา้นการจูงใจ และดา้นบทบาททางสังคม  
แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความต่ืนตวัในเร่ืองของสุขภาพและให้ความส าคญักบัสุขภาพมากข้ึน มีความ
สนใจในผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพ ทั้งน้ีประชาชนมีการศึกษาขอ้มูลก่อนการซ้ือจากส่ือต่างๆ โดยเฉพาะสังคม
โซเชียลในลกัษณะการบอกต่อปากต่อปาก โดยประชาชนจะซ้ือผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีราคาไม่สูงมากนัก      
โดยตดัสินใจซ้ือจากผูท่ี้มีประสบการณ์ใชจ้ริง โดยกลุ่มอา้งอิงมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑม์ากพอสมควร  
 อทิธิพลของความรู้ของประชาชนทีมี่ต่อการซ้ือผลติภัณฑ์สุขภาพ 
 จากผลการศึกษาซ่ึงพบว่าความรู้ของประชาชนท่ีส่งผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์สุขภาพโดยรวม     
เรียงตามล าดบัจากมีอิทธิพลมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นการวิเคราะห์  ความรู้ดา้นการสังเคราะห์  และ
ความรู้ดา้นการประเมินผล  โดยความรู้ของประชาชนทั้ง 3 ดา้นรวมกนัสามารถท านายการซ้ือผลิตภณัฑ์
สุขภาพโดยรวมไดร้้อยละ 14.90 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความรู้ความเขา้ใจของประชาชนเป็นส่ิงท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพนอ้ยมาก ซ่ึงสาเหตุท่ีเป็นเช่นนั้น อาจจะเป็นเพราะวา่ประชาชน
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พิจารณาประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์สุขภาพจากปริมาณของยอดขาย ยิ่งถา้ขายไดม้ากจะท าให้ประชาชน
รู้สึกว่าสินคา้นั้นมีคุณภาพ และถึงแมป้ระชาชนจะมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑสุ์ขภาพในระดบัท่ีสูง  แต่เป็น
ความรู้ในเชิงกวา้ง ไม่ใช่เชิงลึก และมกัจะขาดการตรวจสอบขอ้มูล ประชาชนจะค่อนขา้งเช่ือถือบุคคล
อา้งอิงในสังคมออนไลน์มาก หากกลุ่มคนกลุ่มน้ีเป็นผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑ์สุขภาพเอง จะท าให้ประชาชนมี
ความเช่ือถือมาก  เม่ือผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑสุ์ขภาพโฆษณาว่าตนเองไดใ้ชผ้ลิตภณัฑแ์ละใชไ้ดผ้ลดี จะท าให้
เกิดความน่าเช่ือถือมาก ยิ่งเม่ือมีการเปิดเผยส่วนผสมและคุณสมบัติของส่วนผสมแต่ละชนิด ยิ่งท าให้
ผลิตภณัฑ์ดูมีคุณภาพน่าเช่ือถือ แมว้่าส่วนผสมนั้นจะมีเพียงเล็กน้อย หรือเป็นส่วนผสมท่ีอาจก่อให้เกิด
อนัตรายกต็าม เพราะความรู้ในเร่ืองเหล่าน้ีเป็นความรู้เฉพาะทาง เชิงลึก   
 

ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
 1. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเนน้เร่ืองของการใหค้วามรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ โดยเนน้การให้
ความรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตซ่ึงเป็นส่ือท่ีทุกคนเขา้ถึง และปัจจุบนัเป็นส่ือหลกัของประชาชน โดยให้ความรู้     
เชิงลึก เช่น การตรวจสอบเลขท่ี อย. ว่ามีการสวม อย. หรือไม่ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
สุขภาพมากข้ึนและสามารถคดักรองผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดม้าตรฐาน ไม่มีคุณภาพหรือมีอนัตรายในการบริโภค
ได ้ 
 2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการเผยแพร่ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจะไม่ไดม้าตรฐาน หรือมีการโฆษณา
เกินจริง หรือมีการปลอมแปลงสินคา้ รวมทั้งวิธีการสังเกตลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์น่าจะเกิดการปลอมปน 
หรือหมดอายุ  มีมาตรการท่ีเขม้งวดในการขอ อย. มากข้ึนรวมทั้งมีบทลงโทษท่ีรุนแรงส าหรับผูท่ี้น า อย. 
ของสินคา้อ่ืนมาสวมในสินคา้ของตน 
 3. ปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการผลิตสินคา้สุขภาพออกมาจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก และมีราคาค่อนขา้ง
สูง ในส่วนของประชาชนมีความต่ืนตวัเร่ืองสุขภาพ  มีการหาความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สุขภาพเพื่อน ามา
เสริมสร้างสุขภาพของตนเอง แต่ให้วิธีการหาขอ้มูลผลิตภณัฑ์นั้นๆ จากตวัแทนจ าหน่าย ซ่ึงก็ฟังสรรพคุณ
ของสินคา้จากแม่ทีม ไม่ไดมี้ความเขา้ใจในตวัสินคา้อยา่งลึกซ้ึงเพึยงพอ ไม่ไดมี้ความรู้มากพอท่ีจะตดัสินได้
ว่าสินคา้ท่ีตนเองก าลงัสนใจหรือก าลงัเป็นตวัแทนจ าหน่ายนั้น ผสมสารท่ีท าให้เกิดอนัตรายต่อประชาชน
อยา่งไร จึงควรมีการจดัตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจเพือ่ใหป้ระชาชนสามารถสอบถามความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ีได ้
และหน่วยงานน้ีควรมีหนา้ท่ีในการติดตาม ตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ดในกรณีท่ีมีการหลอกลวงผูบ้ริโภค 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเชิงลึกในลกัษณะการแยกประเภทของผลิตภณัฑ ์
 2. ควรมีการศึกษาความต้องการในเชิงภาพรวมทั้ งส่วนของหน่วยงานรัฐ ประชาชน และ
ผูป้ระกอบการ เพื่อใหเ้กิดมุมมองของทั้ง 3 ส่วนอยา่งครบถว้น 
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 3. ควรมีการศึกษาเชิงลึกว่าเพราะเหตุใดประชาชนท่ีมีความรู้ในการซ้ือผลิตภณัฑ์ในระดบัมาก    
จึงใช้ความรู้ท่ีตนเองมีในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ต ่า หรือไม่ใช้เลย ศึกษาถึงสาเหตุหรือส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ     
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีแทจ้ริง 
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